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Abstrakt 

Evelina Frank (2019). Du är perfekt precis som du är! Hur elever med ADHD karaktäriseras i 

barnlitteratur. Svenska, Självständigt arbete inriktning f-3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, 

termin 8. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Enligt läroplanen ifrån Skolverket har alla elever rätt till en likvärdig utbildning, oavsett om 

eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Skolverket betonar även att med en likvärdig 

utbildning menas inte att all undervisning utformas eller ser ut på samma sätt för alla. Med 

denna uppsats är syftet att se hur elever med ADHD karaktäriseras i barnlitteratur och detta 

görs genom en kvalitativ textanalys utifrån fyra utvalda barnböcker. Analysen gjordes utifrån 

utvalda handböcker som är skrivna för pedagoger, vårdnadshavare och lärarstudenter för att 

ge en bredare syn på ämnet. Det framtida syftet blir att användning av uppsatsen ska resultera 

i bredare kunskap och bidra med konkreta tips på arbetsmetoder för lärare som arbetar med 

elever med ADHD. Forskning visar att det är förståelse och kunskap kring diagnosen som gör 

att undervisning av dessa elever brister i dagens skola. Textanalysen görs på fyra barnböcker 

varav två har pojkar som huvudkaraktärer och två har flickor som huvudkaraktärer. Detta 

betyder att uppsatsen har en komparativ aspekt då dessa böcker jämförs utifrån ett 

genusperspektiv. Det är viktigt att framföra denna aspekt därför för att forskningen visar att 

det finns könsskillnader vid utredningen av diagnosen ADHD. Slutsatsen för denna analys 

blev att det finns könsskillnader i barnlitteratur som framställer elever med ADHD och att det 

mesta av framställningarna stämmer överens med facklitteraturen. Resultatet visar även att det 

går att använda böcker som illustrerar dessa elever för att bidra med kunskap och förståelse 

för diagnosen till både elever, vårdnadshavare och pedagoger.    

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, funktionsnedsättning, diagnos, 

barnlitteratur, könsskillnader, genus, undervisning, svenskundervisning, svenska, böcker, 

litteratur, litteraturvetenskap 
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1 Inledning 

“Hon försöker verkligen titta på siffrorna, försöker att inte lyssna på alla de där små små 

ljuden som ingen annan hör. I hennes huvud är volymen mycket högre än hos alla andra. De 

vet hon. För ingen annan hör nåt. De sitter ju oberörda. Som robotar. Hon kan inte vara som 

dem, även om hon vill. Och hon vill inte att fröken ska bli arg hela tiden” (Roca Ahlgren & 

Israelsson Stenberg 2014, s. 24). 

 

Socialstyrelsen skriver i sin broschyr Kort om ADHD hos barn och ungdomar att i Sverige 

har ungefär fem procent av alla barn i skolåldern ADHD (Socialstyrelsen 2014, s. 10), vilket 

även poängteras av psykologen Lena Westholm. Hon skriver i sin bok Föräldraboken om 

ADHD att det innebär att minst en elev i varje klass har diagnosen (Westholm 2016, s. 13). 

Detta betyder att alla verksamma lärare under sin yrkeskarriär kommer att möta många elever 

med denna diagnos. Trots att eleverna med tiden lär sig olika strategier för att hantera sin 

diagnos fastställs det att ungefär 2,5 procent av alla vuxna har ADHD. Då forskningen förut 

mestadels var inriktad på pojkar har det på senare år blivit tydligt att diagnosen även 

inkluderar flickor. Sannolikheten att pojkar har ADHD jämfört med flickor är dock upp till tre 

gånger större (Socialstyrelsen 2004, s. 10), vilket gör den kommande analysen intressant ur ett 

genusperspektiv.  

 

Under min tid som lärarstudent har jag vid fyra tillfällen fått möjligheten att komma ut på 

verksamhetsförlagd utbildning, även känt som praktik. Under dessa perioder har jag vid flera 

tillfällen fått se lärare ta sig an utmaningen att undervisa elever med ADHD i helklass. Efter 

samtal med de berörda lärarna har de uttryckt en viss maktlöshet, förtvivlan och desperation i 

arbete med dessa elever, då de känt sig otillräckliga när det kommer till sin undervisning. 

Trots att diagnosen är vanlig idag, står fortfarande lärare handfallna när det kommer till 

hantering av elever med funktionsnedsättningar. Detta, tillsammans med den statistik som 

presenterades ovan, är en del av det som avgjorde valet av att undersöka hur elever med 

ADHD karaktäriseras i fyra utvalda barnböcker. Jag har även en närstående som blivit 

diagnosticerad med ADHD och fått kämpat sig igenom grundskolan vilket fick det att kännas 

givet att undersöka detta ämne under min sista termin som lärarstudent.  

 

Denna examensuppsats kommer att baseras på en kvalitativ textanalys som fokuserar på hur 

den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra utvalda barnböcker. 

Läroplanen inkluderar, utöver kursplaner och mål för eleverna, grundläggande värden och att 
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skolan ska främja en medmänsklighet hos eleverna. Läroplanen betonar att ingen elev i skolan 

ska diskrimineras utifrån en funktionsnedsättning samt att eleverna ska få möjligheten att 

skapa en förståelse för andra människor (Skolverket 2018, s. 5). I läroplanen står det att alla 

elever har rätt till en likvärdig utbildning, vilket betyder att den aldrig kan utformas på bara ett 

sätt utan bör utformas efter varje individs enskilda behov (Skolverket 2018, s. 6). Elever med 

diagnosen ADHD behöver tydlighet och struktur för att klara av sin vardag, därför behöver 

läraren ha detta i åtanke vid val av arbetssätt. Ett av dessa arbetssätt som bevisligen fungerat 

för barn med ADHD är högläsning av barnlitteratur, vilket är vad denna uppsats kommer att 

ta upp nedan.  

2 Bakgrund 
2.1 Vad är ADHD? 

Förkortningen ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en biologisk, 

och i de flesta fall ärftlig, symtomdiagnos. Pedagogikforskarna Inga-Lill Jakobsson och Inger 

Nilsson beskriver i sin bok Specialpedagogik och funktionshinder att ADHD är indelad i tre 

kärnområden: överaktivitet, bristande impulskontroll och uppmärksamhetsproblem 

(Jakobsson och Nilsson 2011, s. 172). Diagnosen ställs efter att symptomen varit svår, 

bestående och långvarig under en längre tid och blivit en problematik i vardagen i fler miljöer 

än enbart i hemmet. Detta är anledningen till att diagnosen även beskrivs som en 

funktionsnedsättning.  

Orsaken till att ADHD blivit vanligare i skolan anser Socialstyrelsen är för att kunskapen om 

diagnosen ökat (Socialstyrelsen 2014, s. 5-10). Som nämns innan finns det olika kärnområden 

inom ADHD diagnosen som tillför svårigheter i vardagen, mestadels i skolan för de flesta 

barnen, men detta är olika beroende på barnets uppväxtmiljö. De flesta barn med ADHD kan 

ha flera olika svårigheter. De kan ha svårt att koncentrera sig på detaljer och undviker helst 

uppgifter som innebär att de behöver anstränga sig. De är även svårt desorienterade som gör 

att de exempelvis tappar bort saker och distraheras lätt vilket tillför missförstånd och får de 

andra i omgivningen att tro att barnen inte lyssnar på det som sägs. Barnen med ADHD har en 

problematik med överaktivitet vilket gör att de allra minsta barnen får svårt att sitta still. De 

har även svårt att leka med andra barn därför att dessa sällan hinner med att leka i samma takt 

som barn med ADHD. Denna del av diagnosen växer bort med åldern, men en del vuxna kan 

fortfarande känna av rastlösheten. Problematiken med överaktivitet är att eleverna har svårt att 

reglera sin nivå och hamna på ”lagom”. Barn med ADHD har även en viss problematik med 

impulsivitet som innebär att de pratar för snabbt och sällan lyssnar färdigt innan de går vidare 
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i konversationen. Detta beteende i diagnosen beror på att barnet har problem med 

självkontroll och inte hinner tänka efter innan hen handlar (Socialstyrelsen 2014, s.6-7).  

Det finns tre olika kombinationer av ADHD. Det första är den ouppmärksamma formen som 

innebär att barnet inte har några symtom på varken överaktivitet eller impulsivitet men 

däremot har svåra problem med uppmärksamheten. Detta medför att barnet blir mer introvert 

vilket de flesta av oss är mer bekant med som ADD som betyder att individen inte har den 

överaktivitet som ADHD innefattar. Den andra formen av ADHD betyder att barnet inte har 

några uppmärksamhetsproblem men däremot större svårigheter när de kommer till impuls- 

och överaktivitetskontroll. Den tredje och sista formen av diagnosen, som också är den 

vanligaste, är den kombinerade formen. Den innebär att barnet har problem med alla de 

ovannämnda områdena: impulsivitet, överaktivitet och uppmärksamhetsproblem i lika stor 

utsträckning (Socialstyrelsen 2014, s. 8-9).  

Barn med ADHD kan komma att ha fler problematiska svårigheter än de som blivit nämnda 

ovan. De kan komma i form av språkstörningar eller diagnoser såsom tourettes och dyslexi, 

men även i psykisk form såsom känslor av utanförskap eller nedstämdhet. Att ha problem 

med att sova är heller inte ovanligt hos dessa barn. Socialstyrelsen påpekar dock att genom att 

skapa förståelse och ha respekt för diagnosen kan barn med ADHD förhindra att en del av 

dessa svårigheter utvecklas (Socialstyrelsen 2014, s. 9). Här är det viktigt att komma ihåg att 

diagnosen inte kan utvecklas från den uppväxtmiljö barnet är fött i utan det är enbart graden 

av problematik som uppstår från miljön.  

Studenten Charlotte Agergård Kareliusson skriver i sin uppsats Ungdomar med ADHD – 

välmående, relationer och missbruk vilka följder ADHD kan ha hos unga som inte får någon 

hjälp av närstående eller andra människor i sin omgivning. Dessa följder kan exempelvis vara 

att barnen riskerar att hamna i kriminella kretsar eller missbruk. Agergård Kareliusson menar 

att genom tidig diagnosticering eller stöttning från närstående skulle dessa riskfaktorer kunna 

förebyggas och i bästa fall undvikas helt (Agergård Kareliusson 2017, s. 6).  

2.2 ADHD hos flickor  
Det finns en viss skillnad när det kommer till diagnosen hos flickor respektive pojkar. Trots 

att det är mest pojkar som diagnosticeras är den biologiskt lika vanlig hos flickor. Ragnhild 

Svensson delar i sin bok Ragnhilds handbok upp diagnosen mellan de olika könen i tjugo 

procent flickor och åttio procent pojkar (Svensson 2012, s. 16). Enligt Jakobsson och Nilsson 

är symtomen olika hos könen. Överaktivitet är mest problematiskt hos pojkar medan flickor 
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visar uppmärksamhetsproblem. Flickor kan verka ouppmärksamma och som att de inte 

lyssnar fast det inte är fallet och många gånger ses dessa flickor som omogna och de leker 

helst inte med jämnåriga (Jakobsson och Nilsson 2011, s. 173). Detta är även något som 

Svensson styrker då flickor med ADHD tenderar att inte leka med andra barn i samma ålder 

utan antingen yngre eller äldre (Svensson 2012, s.17). Något viktigt som författarna påpekar 

är att trots att flickor visar uppmärksamhetsproblem finns det även de som är överaktiva. 

Detta ses dock som rastlöshet eller nervositet vilket gör att det inte uppmärksammas på 

samma sätt hos flickor som hos pojkar. Om pedagoger och vårdnadshavare inte 

uppmärksammar dessa flickor och deras lärande riskerar de att hamna i stadier som omfattar 

ångest och depression (Jakobsson och Nilsson 2011, s. 173).  

2.3 Utredningen 
Då läroplanen syftar till att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, oavsett om de har 

en funktionsnedsättning eller inte (Skolverket 2018, s. 6), kan en utredning som leder till en 

diagnos underlätta för barnets utveckling och lärande i skolan. En utredning blir aktuell först 

när ett barn visar på svårigheter som påverkar vardagen negativt och att de symtom som varit 

problematiska funnits under en längre tid (Jakobsson och Nilsson 2011, s. 172). En utredning 

sker genom kartläggning av barnets svårigheter och när dessa sker som mest frenetiskt, främst 

av en läkare och en psykolog. Detta för att kunna bygga en grund för behandling av barnet 

och stöd för vårdnadshavare. En diagnos kan däremot inte ställas före fyra års ålder för att det 

inte går särskilja barnets beteende och symtomen för diagnosen i sådan tidig ålder 

(Socialstyrelsen 2014, s. 13-14).  

 

Könsskillnader inom diagnosen ADHD grundar sig i problematiken med utredningen. Flickor 

diagnostiseras sällan om inte andra familjemedlemmar påvisar samma svårigheter som flickan 

själv, och chansen att få till en utredning är fem gånger mindre än om en pojke har behovet av 

en utredning (Svensson 2012, s. 17). Om en flicka genomgår en utredning är dock inte alltid 

resultatet en ADHD diagnos, utan flickor med likartade svårigheter som pojkar tenderar att få 

andra diagnoser som bipolär sjukdom, depression och ångest (Svensson 2012, s. 18). Då 

utredningarna även tar tid och sällan görs innan 13 års ålder, hinner deras svårigheter inte 

upptäckas i tid. Detta medför att varken flickan eller familjen ges en chans till hjälp och får 

det stöd som de har rätt till (Svensson 2012, s. 16). Flickor som inte får hjälp tenderar att 

umgås med likasinnade, vilket ofta resulterar i kriminalitet, rökning, tonårsgraviditeter och 

många andra svårigheter (Svensson 2012, s. 17).  
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Utredningen går till på följande sätt: en vårdnadshavare misstänker att något inte står rätt till, 

barnet kan ha svårigheter med överaktivitet, uppmärksamhet eller impulsivitet (vilket stör 

vardagen under en längre tid som nämnt ovan). Då tar vårdnadshavaren kontakt med en läkare 

eller psykolog som skickar en remiss till BUP. Sedan sker intervjuer med barnet och dess 

vårdnadshavare, enskilt eller tillsammans kring hur det fungerar i vardagen och i skolan. 

Därefter bedömer en psykolog barnets kognitiva nivå i olika tester och en läkare gör en 

medicinsk undersökning och lägger ihop dessa två i en skriftlig dokumentation och 

bedömning. Slutligen får vårdnadshavare ta del av denna information och bestämma hur 

mycket eller om de vill delge informationen till barnet och/eller dess skola/förskola 

(Socialstyrelsen 2014, s. 15).  

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn med ADHD karaktäriseras i fyra 

barnböcker: Men Aron!, Jippie! Jag har ADHD, Sofia med knuff – inte ett dugg annorlunda 

och Coolt med ADHD. Jag hoppas också att med denna uppsats kunna presentera möjligheter 

att kunna ge elever och vårdnadshavare eventuella verktyg som krävs för att få en fungerande 

vardag. Tanken är även att undersöka om det finns en skillnad mellan hur flickor och pojkar 

med ADHD karaktäriseras i barnlitteratur. I denna uppsats gör jag en textanalys för att se om 

framställningen av karaktärerna med ADHD stämmer överens med hur elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder beskrivs i handböckerna/facklitteraturen. 

Jag hoppas att kunna uppfylla uppsatsens syfte genom att besvara frågeställningarna nedan:  

- Hur skildras elever med ADHD i fyra barnböcker? Finns det skillnader mellan pojkar 

och flickor?  

- Hur förhåller sig dessa litterära skildringar till beskrivningen av barn med ADHD i 

den utvalda facklitteraturen? 

4. Motivering av perspektiv  
I denna uppsats analyseras fyra barnböcker: Men Aron!, Sofia med knuff – inte ett dugg 

annorlunda, Coolt med ADHD och Jippie! Jag har ADHD. De böckerna presenteras mer 

ingående nedan. Författarna Maria Andersson och Elina Druker poängterar att det är 

skillnader mellan hur pojkar och flickor gestaltas i barnlitteratur (Andersson och Druker 2008, 

s. 7). Det är därför intressant att undersöka huruvida det går att se skillnader i fråga om boken 

har en huvudkaraktär som är en flicka eller pojke, och i så fall på vilka eller på vilket sätt. 
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Diagnosen ADHD sägs även ha en viss könsskillnad, vilket då borde bli synligt i 

barnböckerna. Detta är anledningen till varför jag valt barnböcker med båda könen som 

huvudkaraktär. 

5 Disposition 
Fortsättningsvis följer ett metodavsnitt där jag presenterar den metod som utgör grunden för 

analysen samt vilka begrepp och perspektiv som jag använt i uppsatsen. Därefter kommer ett 

avsnitt där jag motiverar mitt val av såväl primärlitteratur som sekundärt material och sedan 

följer analysen. Efter det kommer ett avsnitt med en diskussion av det resultat jag fått fram i 

analysen där jag besvarar mina frågeställningar. Uppsatsen avslutas med förslag för vidare 

forskning.  

6 Teori och metod 
I denna uppsats gör jag en kvalitativ textanalys. Forskaren Pär Widén beskriver i sitt kapitel i 

boken Handbok i kvalitativ analys att en kvalitativ textanalys är en analys som görs utifrån 

tryckta källor som böcker och andra medier (Widén 2015, s. 177) och då analyseras textens 

innehåll och budskap. Vid min analys kommer jag att använda mig av handböcker som är 

riktade till pedagoger, vårdnadshavare och elever för att ge dem en hjälp för att på olika sätt 

kunna hantera och förstå diagnosen. Jag kommer att läsa och tyda handböckernas 

beskrivningar av diagnosen ADHD för att applicera de i analysen av barnböckerna. Den fakta 

som används för att beskriva diagnosen i analysen kommer från både Socialstyrelsen ur 

bakgrunden men även från de berörda handböckerna.  

 

Analysen i denna uppsats grundar sig till största del i en kvalitativ textanalys, men kommer 

även innehålla kortare avsnitt där jag presenterar bildanalyser av bilderna i barnböckerna. 

Detta för att litteraturvetaren Maria Nikolajeva beskriver i sin bok Bilderbokens pusselbitar 

(2000) om hur bild och text kompletterar varandra och därmed skapar förväntningar om 

varandra för läsaren. Detta är ett sätt för exempelvis barn att uppleva samma bok på olika sätt 

och därför ges en förklaring på varför barn vill läsa en bok flera gånger. De lär sig att gå 

djupare in i handlingen och se händelser på nya sätt varje gång. Författaren skriver vidare om 

hur böckernas textliga innehåll kan lämna luckor åt läsaren att själv fylla i med sina egna 

erfarenheter och kunskaper, likaså bilderna. Både texten och bilderna kan lämna luckor åt 

varandra, vilket gör att de kompletterar budskapet som författaren vill förmedla. Nikolajeva 

skriver hur detta kan vara ett sätt för illustratören eller barnboksförfattaren att skapa ett 
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engagemang hos läsaren och få den personen intresserad av läsningen (Nikolajeva 2000, s. 

13). 

6.1 Val av perspektiv 
I min analys undersöker jag barnböckerna utifrån olika perspektiv, både faktamässigt utifrån 

de utvalda handböckerna och ur ett genusperspektiv. Undersökningen har en komparativ 

aspekt eftersom jag jämför de litterära framställningarna av barn med diagnos med 

beskrivningarna av diagnosen i handböckerna med de som skildras i barnböckerna. Vid analys 

av barnböckerna använder jag mig av begreppen ADHD och diagnos som likvärdiga.  

 

I uppsatsen undersöker jag också barnböckerna ur en litteraturvetenskaplig aspekt där jag 

fokuserar på karaktärsskildringen och ur vilka/vems perspektiv som boken är skriven. 

Böckerna jämförs även med varandra. Begrepp och teorier är hämtade ur litteraturvetaren Ulla 

Rhedins avhandling Bilderboken – På väg mot en teori (2001) och litteraturvetaren Maria 

Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (1998).  

6.2 Litterära karaktärer 
Maria Nikolajeva beskriver hur läsaren oftast får bilden av en litterär karaktär utifrån 

beskrivningar av hur karaktären tänker, vad den gör, vad den säger och hur den förklaras att 

se ut, antingen av andra karaktärer eller av berättaren (Nikolajeva 1998, s. 55-56).  

Nikolajeva beskriver även olika slag av litterära karaktärer. Ett sätt att kategorisera 

karaktärerna är att beskriva dem som runda eller platta, dynamiska eller statiska. Med 

dynamiska karaktärer menas att karaktärerna ändras genom berättelsens gång medan statiska 

innebär motsatsen (Nikolajeva 1998, s. 63). Platta karaktärer har oftast bara en egenskap eller 

inga alls och agerar förutsägbart medan runda karaktärer har flera egenskaper. Dessa kan vara 

negativa men även positiva och de går inte att förutsäga hur de kommer agera i berättelsen 

utan läsaren lär känna dessa karaktärer genom hela historien (Nikolajeva 1998, s. 64-65). 

Platta karaktärer kan även kopplas till stereotyper, vilket är vad denna uppsats kommer att 

diskutera då det diskuteras genus. Nikolajeva beskriver i sin bok vanliga stereotyper i barn- 

och ungdomslitteratur där hon bland annat nämner genusstereotyper (Nikolajeva 1998, s. 65). 

Med genusstereotyper menas det att karaktärerna i boken agerar utifrån de könsnormer som 

finns i samhället. Detta betyder att karaktärerna agerar exempelvis enligt kvinnliga och 

manliga normer eller stereotypiska karaktärsdrag. Ett exempel som Nikolajeva tar upp är 

Annika i Pippi Långstrump-berättelsen som framställs stereotypiskt med söta klänningar, 
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väluppfostrad och snäll, vilket enligt Nikolajeva är typiskt flickiga drag (Nikolajeva 1998, s. 

64). 

6.3 Berättare och berättarperspektiv 
I min analys har jag också valt att undersöka vilket perspektiv som boken berättas ur och vem 

som berättar historien. En berättare som används i barnlitteratur är tredjepersonsberättaren 

(Nikolajeva 1998, s. 103), som Nikolajeva delar in i tre olika kategorier. Med en begränsad 

tredjepersonberättare menas att historien enbart följer några få personer eller en enstaka 

individ. En objektiv tredjepersonsberättare beskriver aldrig känslor och tankar utan återger 

enbart det som karaktären gör och säger. En introspektiv tredjepersonsberättare beskrivs 

däremot att ta upp huvudkaraktärens perspektiv utan att använda en jag-form, vilket är den 

vanligaste formen av berättare i barnlitteratur (Nikolajeva 1998, s. 105). I denna uppsats 

undersöks ur vilken synvinkel som diagnosen ADHD skildras i de fyra barnböckerna som jag 

analyserar. Här kommer jag att använda mig av begreppet perceptionsvinkel. Med detta 

begrepp menar Nikolajeva ur vems synvinkel som boken är skriven utifrån. En barnbok kan 

ha en perceptionsvinkel då den är berättad utifrån en karaktärs synvinkel, men som kan ha 

några sidor där boken byter perspektiv (Nikolajeva 1998, s. 113).  

6.4 Begrepp i bilderboksanalysen 
Som nämnt ovan utgörs denna uppsats mestadels av en textanalys. Men då den barnlitteratur 

jag valt att använda mig av innehåller bilder använder mig av Ulla Rhedins avhandling 

Bilderboken – på väg mot en teori (2001) när jag kort analyserar barnböckerna utifrån deras 

illustrationer. Ulla Rhedin (2001) beskriver olika redskap för att analysera bilderböcker. 

Författaren menar att bilderna och texten i bilderböcker kompletterar varandra och berättar en 

gemensam historia genom att texten beskriver vad som sker och bilder förstärker det som 

beskrivs och lyfter dramatiken (Rhedin 2001, s. 168). En textanalys innebär att jag ska 

analysera textens budskap (Widén 2015, s. 177) vilket är den främsta aspekten i denna 

uppsats.  

Vidare skriver Rhedin om hur rörelseriktningen i en bild kan vara avgörande för en läsares 

intresse då hen får möjlighet att följa karaktärens olika positioner i ett bilduppslag med 

blicken (Rhedin 2001, s. 173). En variation av små och stora bilder ökar också en känsla av 

rörelse i boken medan helhetsbilder får läsaren att känna en känsla av att rörelsen stannar upp 

(Rhedin 2001, s. 156) vilket gör att läsaren kan fokusera på detaljer i bilderna.  En tredje 

viktig aspekt av en bilderboksanalys när det kommer till rörelse är bläddringen av boken, som 

Rhedin menar påverkar läsningens tempo. Det gäller främst hur väl bilderna på de olika 
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uppslaget hör ihop och kompletterar varandra för att skapa en rörelse (Rhedin 2001, s. 163). 

Bladbläddringen kan för småbarn innebära en spänningsladdad upplevelse och kan jämföras, i 

kombination med läsarens berättande röst, med teaterns ”ridåöppning/ridåfall” (Rhedin 2001, 

s. 164).  

En fjärde aspekt som kommer till användning i denna analys är bokpärmens utseende, då detta 

ger läsaren en föraning om vad boken kommer att handla om (Rhedin 2011, s. 153). Rhedin 

menar också att en rektangulär form på boken skapar en större rörelse än en kvadratisk för att 

den bygger spänning horisontellt (Rhedin 2001, s. 156).  

En femte aspekt som jag i min analys kommer att studera är bildernas utseende. Innan 

nämndes bildernas storlek men jag kommer även att kort kommentera huruvida de är i färg 

eller inte, hur bilderna illustrerar karaktärernas kroppsspråk och om deras mimik kan säga 

något om handlingen.  

7 Urval  
I denna uppsats har jag valt att analysera några barnböcker utifrån motivet barn med ADHD 

diagnos samt använda handböcker som stöd för undersökningen. Först valde jag alla böcker 

på Lindesbergs bibliotek som innehöll ordet ADHD i rubrikerna och böcker som jag utifrån 

deras rubriker ansåg var relevanta för min uppsats. Detta resulterade i att jag fann 13 böcker, 

både barnböcker och “handböcker”.  

 

Vid val av barnböcker ville jag ha fyra böcker varav två böcker skulle ha pojkar som 

huvudkaraktärer och två skulle ha flickor som huvudkaraktärer. Här kom även en diskussion 

kring vilka åldrar jag vill sikta in mig på. Den ålder jag utbildar mig för ville jag ha som 

majoritet bland huvudkaraktärerna och sedan ville jag ha en för förskoleklassen och en bok 

menad för mellanstadiet. Detta därför att jag ville ha en variation bland åldrarna för att se om 

det förekommer någon skillnad, både i karaktäriseringen av diagnosen men även 

könsskillnader. Därför föll valet på en barnbok med en pojke som huvudkaraktär menad för 

de yngre åldrarna, två böcker för lågstadiet med en av vardera kön som huvudkaraktär samt 

en bok för mellanstadiet med en flicka som huvudkaraktär.  

 

Handböckerna valdes utifrån min önskan att använda de som anses relevanta för uppsatsens 

syfte. Jag ville ha en bok som riktar sig mot pedagoger och en som riktar sig till 

vårdnadshavare som båda föreslår verktyg vid arbete med elever med diagnosen. Sedan valde 
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jag en tredje bok som tar upp fakta om diagnosen för att ge mig själv som lärarstudent den 

bakgrund och fakta jag behöver för att kunna analysera barnböckerna.  

 

Urvalet av artiklar skedde genom sökning i Örebro universitetsbibliotekets databas ERIC 

(EBSCO). Här gjordes först en generell sökning på diagnosen ”ADHD”, children, books,jag 

klickade i ”peer reviewed”, ”tidsskrifter” och ”fulltext” vilket gav 5 träffar. Av dessa 5 fann 

jag en artikel, Learning from Picture Book Characters in Readaloud Sessions for Students 

with ADHD, som är skriven av professorn Debby M. Zambo (2006). Författaren presenterar 

en arbetsmetod kring hur användandet av barnlitteratur främjar elevernas förståelse kring 

diagnosen. Hon skriver vidare hur eleverna kan komma att förstå sig själva och deras 

beteende bättre genom att läsa barnlitteratur. Denna artikel kommer att användas som 

underlag vid diskussion där detta område blir aktuellt.  

 

8 Tidigare forskning  

8.1 Diagnosen i barnlitteratur 
Efter att ha letat efter artiklar i olika databaser på Örebro universitets hemsida upptäckte jag 

att det finns begränsat med forskning kring hur elever med ADHD skildras i barnlitteratur. 

Nedan presenterar jag några som tagit upp det som enligt mig har innehållit den information 

som var mest relevant för denna uppsats. Dessa hittades genom att jag sökte på orden 

”representations adhd children's literature” på Google scholar. Båda artiklarna nedan är 

studier gjorda i USA. Däremot har inte dessa studier en litteraturvetenskaplig inriktning därför 

att de är gjorda i form av kvantitativa studier och har gjorts utifrån statistik. Deras resultat 

kommer därför att användas i kvalitativt syfte för att de tar upp beskrivningar om hur 

diagnosen ADHD framställts i deras analysobjekt. Dessa beskrivningar kommer att appliceras 

i min analys i den här uppsatsen.   

”Representations of Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder in children’s 

literature” 

Artikeln ”Representations of Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder in children’s 

literature” är skriven av författaren Roth Leon och handlar om hur ADHD skildras i 

barnlitteratur. Roth Leon nämner att under 1980 och 1990 talet har diagnosen växt och därför 

kunnat urskiljas i barnlitteratur desto mer. Berättelser om barn med ADHD skrivna för barn i 

grundskolan kunde hittas på olika ställen som på bibliotek och i andra publikationer som 
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skrevs i syfte med att informera föräldrar om diagnosen. Ett totalt antal om 16 böcker 

användes för studien (Leon 1997, s. 177).  

Leon nämner även att barnlitteratur om ADHD oftast är skriven för barn i de yngre 

skolåldrarna men sällan yngre än 7 år därför att han menar att forskare tror det är svårt att 

diagnosticera barn som är yngre än fyra med ADHD. Han betonar även att könsskillnaden i 

barnlitteraturen kan urskiljas då de flesta pojkar tilldelas en diagnos tidigare än flickor trots att 

symtomen visade sig vara desamma. Däremot fanns det inga barnböcker som var skrivna med 

flickor i huvudkaraktären utan den stora procenten handlade om pojkar, annars var det båda 

könen eller att bilden på barnet var neutralt med tilltalades med ett ”han” pronomen (Leon 

1997, s. 178). Däremot finner Leon i sin undersökning att det bara är 6% av all litteratur som 

visar barn med ADHD ur etnisk grupp (Leon 1997, s. 179).  

Som tidigare nämnts har ADHD tre huvudsakliga symptom: hyperaktivitet, 

uppmärksamhetsproblem och impulsivitet. Roth Leon skriver hur elever med 

uppmärksamhetsproblem är mest vanligt i barnlitteratur, där koncentrationssvårigheter var det 

stora problemet, härnäst kom hyperaktiviteten där elever visade på svårigheter inom att sitta 

still. Däremot påpekar Roth Leon att elever med ADHD i barnlitteratur oftast framställs ha ett 

symtom men att problematiken i det är att många elever har kombinationer av andra symtom 

som gör att de kvalificerar sig att ha ADHD. Leon skriver även att det bara är en bok av de 

han studerat som tar upp ett barn som har de problem som gör att hen visar en korrekt 

beskrivning av diagnosen (Leon 1997, s. 182). Leon noterar även att en del böcker tar upp 

övriga svårigheter i form av sömnproblem, inlärningssvårigheter, mentala sjukdomar och 

andra beteende störningar. Han beskriver att det exempelvis fanns en bok som inkluderade 

sömnproblem som ett symtom hos ett barn med ADHD. Däremot kunde han inte finna att 

någon bok tog upp ångest och depression som kan vara symtom hos barn med ADHD (Leon 

1997, s. 183).  

Vidare kommer här några av de beskrivningarna av elever med ADHD att som nämns i Roth 

Leons artikel och hans empiriska material. Dessa beskrivningar av eleverna tas upp utifrån de 

olika symtomen och hur de framställs. I barnlitteraturen framställs hyperaktiviteten genom att 

eleverna har svårt att sitta still och visar det genom att skruva och vrida på sig väldigt mycket. 

Uppmärksamhetsproblemen framställs bland annat genom att eleverna har svårt att bibehålla 

koncentrationen i klassrummet, att de blir lätt distraherade och till synes inte lyssnar (Leon 

1997, s. 184). Impulsiviteten visade sig i barnlitteratur genom att eleverna inte lyssnade klart 

utan avbröt den andra personen i konversationen eller att de inte inväntar sin tur utan 



15 
 

exempelvis säger svar rakt ut i klassrummet istället för att räcka upp handen (Leon 1997, s. 

185).  

” ’Poor little things’ and ’Brave little souls’: The portrayal of individuals with 

disabilities in children's literature” 

Professorn Emiliano C. Ayala skriver i sin artikel ” ’Poor little things’ and ’Brave little souls’: 

The portrayal of individuals with disabilities in children's literature” om hur elever med 

funktionshinder illustreras och framställs i barnlitteratur i ett antal utvalda böcker och varför 

det är fördelaktigt med böcker som tar upp autentiska historier. Denna artikel tar inte upp 

diagnoser eller ADHD utan Ayala skriver genom hela sin artikel om elever med 

funktionshinder generellt och detta görs utifrån en studie av 59 böcker. Ayala beskriver att 

barnlitteratur kan ta upp funktionshinder hos barn på ett fiktivt och mer lättförståeligt sätt än 

facklitteratur. Detta är fördelaktigt när böcker ska inkluderas i undervisningen för att skapa en 

förståelse för elever med funktionshinder hos deras klasskamrater (Ayala 1999, s. 104).  

Ayala noterar också, precis som Roth Leon (1997), bristen på barnlitteratur som framställer 

elever med olika etniska bakgrunder (Ayala 1999, s. 103). Ayala skriver vidare hur det, trots 

att elever med funktionshinder tycks öka i landet, inte framkommer någon större variation av 

elever med funktionshinder och deras etniska bakgrund. Författaren betonar även vikten av att 

använda barnlitteratur i undervisningen för att kunna hjälpa elever att förstå samhällets 

uppbyggnad och variation, bör detta även reflekteras och framställas korrekt i litteraturen 

(Ayala 1999, s. 104). Detta menar dock Ayala grundar sig i hur stor förståelse och kunskap 

det finns kring elever med funktionshinder med olika etnisk bakgrund i barnlitteratur genom 

ett historiskt perspektiv (Ayala 1999, s. 105). Ytterligare en faktor för att barnlitteratur ska 

bibehålla en kvalité i litterär bemärkelse krävs det att böckerna innehåller korrekt fakta, vilket 

också är en av de aspekter som Ayala studerar. Det räcker inte med att böckerna tar upp 

elever med funktionshinder utan dessa bör även framställa korrekt fakta för att kunna 

konstateras att vara av god kvalité för undervisning (Ayala 1999, s. 106). Detta har varit en 

nackdel om litteraturen granskas utifrån ett historiskt perspektiv då de flesta böckerna 

innehållit antingen den ena eller den andra aspekten.  

En annan artikel som är aktuell i denna uppsats är Learning from Picture Book Characters in 

Readaloud Sessions for Students with ADHD. Detta är en artikel som kommer att användas i 

mitt diskussionsavsnitt om arbetsmetoder i undervisningen av  elever med ADHD. Debby M. 

Zambo (2006) beskriver i denna artikel arbetsmetoder för elever med ADHD. Artikeln 
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handlar huvudsakligen om högläsning. Hon skriver om hur barnböcker kan användas i syftet 

att få elever med diagnosen ADHD att uppleva en känsla av igenkänning och få en förståelse 

för sitt eget beteende. Detta styrker även Ayala som skriver i sin artikel om hur barnlitteratur 

kan skapa en lättare förståelse för andra och därför är gynnsamt i undervisning för yngre 

elever (Ayala 1999, s. 104). Hon förespråkar högläsning som gynnsamt därför att om vuxna 

läser högt för elever får eleverna tidigt ett ökat ordförråd samt en bättre hörförståelse vilket 

gynnar elevernas egen läsning. Men författaren använde sig inte enbart av högläsning för att 

hjälpa elevernas ordförråd, utan hon ville även att elever med ADHD ska kunna få en kunskap 

om sig själva och sin diagnos för att skapa en självförståelse (Zambo 2006, s. 3). Detta är 

viktigt för att eleverna ska få en självinsikt i varför de beter sig som den gör och ge dem 

redskap i hur de kan arbeta med sig själva.  

 

9 Litteraturpresentation 

Här nedan kommer en presentation av de böcker som kommer att användas i denna uppsats, 

dels i diskussionen men mestadels i uppsatsens analysdel. 

9.1 Presentation av barnböckerna 

Sofia med knuff - Inte ett dugg annorlunda (2016) 

Boken Sofia med knuff - Inte ett dugg annorlunda är skriven av Annelie Strömberg och är den 

första boken i serien om Sofia, den energiska tjejen som inte kan sitta still och blir arg för 

ingenting. Speciellt arg blir hon av att hennes bästa vän i skolan överger henne. Sofia vill vara 

normal och inte tjejen med en diagnos. Boken är skriven i syfte att visa att Sofia har både 

styrkor och svagheter och att diagnosen är en del av hennes liv. Som läsare får vi följa hennes 

vardag och alla problem och bekymmer som medföljer. Boken anses vara perfekt som 

högläsningsbok och då främst i en klass på lågstadiet med möjligheter att föra samtal och 

diskussion kring att vara annorlunda och inneha diagnoser.  

Jippie! Jag har ADHD (2012) 

Boken Jippie! Jag har ADHD är skriven av Jessica Stigsdotter Axberg och bygger på en sann 

historia om pojken Victor. Victor går i skolan och vi får följa hans utredningsprocess av 

diagnosen ADHD både före, under och efter utredningen. Boken illustrerar glädjen av att få 

en diagnos på papper och lättnaden av att kunna påbörja ett pedagogiskt arbete utifrån det. 

Författaren vill öka förståelsen kring diagnosen och tror att alla närstående gynnas av det. 

Hela boken innehåller färgstarka bilder och talar till både vårdnadshavare och lärare så som 
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till elever med ADHD. Boken innehåller även fakta om diagnosen och om vilka kriterier som 

finns för att slå fast vid en diagnos. 

Coolt med ADHD (2014) 

Denna bok, Coolt med ADHD, är skriven av författarduon Malin Roca Ahlgren och Susanne 

Israelsson Stenberg och handlar om Alice som är 11 år och bor med sin mamma. Alice är 

väldigt missnöjd med att ha sin diagnos men kan ändå se vilka coola fördelar som finns med 

den. Boken är riktad mot elever i grundskolan och ger ett inifrånperspektiv på hur det är att ha 

diagnosen. Författarna vill även lyfta fram de styrkor och positiva egenskaperna som finns 

med ADHD men även visa sidor från både skolan och i hemmet men även vid besök på BUP. 

Boken är skriven i syftet att fungera som ett stöd för elever och deras vårdnadshavare samt för 

pedagoger i arbete med elever med ADHD. Författarna vill skapa en förståelse och förmedla 

en känsla av hur det är att leva med en diagnos. Boken riktar sig mot elever i åldrarna 9-12 

och lämpar sig både som högläsningsbok men även vid tyst läsning. Författarna skriver i 

förordet att de valde att ha en flicka som huvudkaraktär därför att de vill lyfta just flickornas 

sida då de anser att tidigare böcker är skrivna ur pojkars perspektiv, och detta för att även 

flickor ska kunna känna igen sig i boken.  

 

Men Aron! (2012) 

Boken Men Aron! är skriven av Marie Rydell och Monica Ingemarsson och handlar om en 

pojke vid namn Aron. Detta är första boken i en serie om Förskolan Laxen där det går cirka 

tio ”normala” elever som alla har olika personligheter och erfarenheter. Här vill författarna 

lyfta att vardagen kan se helt olika ut beroende av omgivningens bemötande. De vill skapa en 

förståelse men även en acceptans kring allas olikheter, svagheter, färdigheter och svårigheter 

som även skapar möjligheter. Aron är en pojke som oftast har svårt att se sammanhang och 

skapa mening med allt han gör. Han hamnar ofta i trubbel och är en snabb, kreativ och 

impulsiv pojke. 

9.2 Presentation av handböckerna 
Ragnhilds handbok - kunskap och vägledning: en bok om barn och ungdomar 

med ADHD (2012) 

Boken Ragnhilds handbok (2012) är skriven av Ragnhild Svensson med syftet att fungera som 

ett stöd åt verksam personal som arbetar med elever med funktionsnedsättningar och då 

specifikt inriktad på elever med adhd. Hon menar att ADHD inte är en sjukdom utan ett 
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beteende som hon påstår kan tyglas genom rätt kunskap och förståelse. Ragnhild har arbetat 

med elever som har diagnosen och vill genom denna handbok dela med sig av sina 

erfarenheter för att bidra med kunskap ur ett pedagogiskt perspektiv.  

Föräldraboken om ADHD (2016) 

Föräldraboken om ADHD är skriven av Lena Westholm och riktar sig precis som boken ovan 

mot vårdnadshavare som har barn med diagnosen ADHD. Syftet med boken är att ge mer 

kunskap och förståelse kring diagnosen för att vårdnadshavare ska kunna känna att de kan ge 

sitt barn det stöd och den förståelse som det behöver. Boken tar upp olika skede i barnets liv 

för att ge konkreta exempel på hur diagnosen kan prägla ett barns liv. Boken har även en 

avslutning som inkluderar en framåtblick om hur det blir att vara vuxen med en diagnos. 

Denna bok kommer också användas i syftet att ta upp ett föräldraperspektiv men med 

pedagogisk synvinkel då familjerelationer och elevers skolgång är en stor del av bokens 

centrala innehåll. 

 

Specialpedagogik och funktionshinder – Att möta barn och unga med 

funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö (2011)  

Specialpedagogik och funktionshinder – Att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i 

en utvecklande lärmiljö är skriven av Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson och är en 

grundbok som tar upp olika svårigheter som pedagoger kan komma att möta i klassrummen. 

Boken innehåller både fakta och råd kring hur nya lärare kan handskas med elever i dessa 

svårigheter. Den innehåller förklaringsmodeller och begrepp som är behjälpliga i vardagliga 

situationer. Författarna vill genom användning av denna bok ge blivande pedagoger tillgång 

till kunskap inom specialpedagogik och funktionshinder.  

10 Analys 
Nedan kommer ett analysavsnitt som utgör huvudmomentet för denna uppsats. Det är en 

analys av fyra barnböcker: Men Aron!, Jippie! Jag har ADHD, Sofia med knuff och Coolt med 

ADHD. Som nämnt ovan är dessa böcker skriven för barn i olika åldrar och de är skrivna i 

syftet att informera och samtala om diagnosen ADHD. Det som analyseras i avsnittet nedan är 

hur ADHD karaktäriseras i barnböckerna samt vilka skillnader som kan ses mellan 

karaktärerna utifrån könsnormer inom diagnosen. 
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10.1 Men Aron! 
Boken Men Aron! (2012) är skriven av Marie Rydell för barn mellan 3-6 år. Den  är skriven i 

tredjeperson där Aron och de andra karaktärerna skrivs som ”han”, ”hon” eller nämns vid 

namn. Boken är skriven ur Arons perspektiv vilket framgår av att hans känslor är de som 

framkommer genom hela boken. Nikolajeva skriver i sin bok om introspektiva 

tredjepersonsberättare vilket passar väl in på denna bok därför att författaren tar upp Arons 

perspektiv hur han känner och tänker utan att använda en ”jag”- form (Nikolajeva 1998, s. 

105).  

Då boken inte är sidnumrerad refererar jag till de kapitel som boken är uppdelad i, dessa 

sträcker sig över två sidor. Varje kapitel tar upp olika händelser på förskolan och de steg som 

Aron får gå igenom varje dag. De steg som tas upp är 1. I hallen, 2. Promenaden till förskolan, 

3-4. Samlingen, 5. Pysselrummet, 6. Lunch, 7. Vilostunden, 8. Stödpersonen, 9. Efter 

vilostunden, 10. Utelek, 11. Nästa dag i hallen, 12. Nästa dag i samlingen, 13. Nästa dag i 

pysselrummet och 14. Promenaden till skolan den tredje dagen.  

Rhedin menar att pärmen bör ge en föraning om vad boken handlar om (Rhedin 2001, s. 153), 

vilket denna bokpärm gör då den föreställer Aron i pysselrummet som precis kastat kritor och 

har ett argt ansiktsuttryck vilket tyder på hans dåliga humör. Rydells bok Men Aron! är 

illustrerad på ett sätt som gör att text och bild växelvis bär upp varandra. Bilderna och texten 

hör ihop och kompletterar varandra väl, exempelvis i kapitel 5 där Aron sägs slänga med 

armen så att alla pennor flyger i golvet och hans teckning likaså och detta är även vad bilden 

visar på uppslaget (Rydell 2012, kapitel 5). En litterär aspekt som valdes för denna analys var 

pärmens utseende.  

Boken handlar om, som nämnt ovan, om pojken Aron och hans liv på förskolan vilket gör 

Aron till berättelsens huvudperson. Aron beskrivs vara på ett sätt, och agerar utifrån den 

beskrivningen, vilket Nikolajeva menar inte ger läsaren mycket utrymme till fantasi om Arons 

personlighet (Nikolajeva 1998, s. 62). Nikolajeva nämner runda och platta karaktärer och 

karaktärer som är ”dynamiska eller statiska” (Nikolajeva 1998, s. 63). Aron skulle kunna 

beskrivas som en dynamisk karaktär därför att hans sätt att vara ändras efter alla förändringar 

som pedagogerna gör för honom. Ett exempel på detta är när han i början av boken i kapitel 3 

beskrivs att inte vilja vara delaktig då han både i text och bild tycks dra sig undan och lägger 

sig under soffan för att komma bort (Rydell 2012, kapitel 3). Däremot är han som 

huvudperson en platt karaktär då han själv är densamma genom hela boken och inte ändras 
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personlighetsmässigt. Detta kan vara på grund av alla de förändringar som personalen gör för 

att anpassa efter Aron, vilket beskrivs mer detaljerat nedan.  

Hela boken utspelar sig under tre dagar med en tydlig brytpunkt i mitten av boken där Aron 

får hjälp av en stödperson, en person som listar ut Arons behov och känslor kring de olika 

strukturerna på förskolan. Aron har ADHD, och detta blir tydligt i de beteenden som han visar 

upp genom hela boken. Aron har stora uppmärksamhetsproblem, vilket är ett kriterium för 

diagnosen, som Socialstyrelsen nämner (Socialstyrelsen 2014, s. 6). Detta framgår i 

exempelvis kapitel 3 där Aron inte vill delta i samlingen. Han orkar inte vänta och finner det 

roligare att befinna sig under soffan än att sortera ut lappar för vilka elever som är hemma 

från förskolan den dagen. Vid samlingen väljer Aron att riva ner alla närvaronamnlappar från 

tavlan i samband med att han väljer fel namnlapp att sätta dit (Rydell 2012, kapitel 3-4). Detta 

gör han utan att tänka efter vilket är ett tecken på impulsivitet, som är ett symtom hos barn 

med ADHD (Socialstyrelsen 2014, s. 7).  

Han vill även att allting ska gå snabbt, vilket tyder på vad Socialstyrelsen beskriver som 

diagnosens andra problematik, impulsivitet (Socialstyrelsen 2014, s. 6). Ett exempel på det är 

när han befinner sig i pysselrummet i kapitel 5 och inte orkar invänta den bruna pennan som 

Sara använder utan väljer att ta den ifrån henne. Aron anser att han har rätt till den bruna 

pennan då han befann sig i rummet och målade först och därför inte behöver vänta tills den 

blir ledig (Rydell 2012, kapitel 5). 

Ett exempel på den tredje problematiken, överaktivitet, som finns inom diagnosen ADHD 

enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2014, s.6) är vid vilostunden i kapitel 7 där Aron inte är 

trött och inte vill vila och känner att han hellre vill röra på sig (Rydell 2012 kapitel 7). Han 

har hakat upp sig på att den filt han fått sig tilldelad är för kort och kudden är inte bekväm 

vilket gör att Arons koncentration på att sova försvinner. En mindre detalj som går att koppla 

till Jakobsson och Nilssons beskrivning av diagnosen är att barn med ADHD oftast sover 

längre (Jakobsson och Nilssons 2011, s. 173), vilket Aron gör i denna bok då han i kapitel 9 

sover längre än de andra barnen vilket gör att han missar att gå ut på gården med de andra. 

Detta skulle vara en mindre detalj som Rydell inkluderat för att ytterligare visa på diagnosen 

hos Aron. I kapitel 6 vill Aron vara ensam och gömmer sig därför i köket hos kökspersonalen 

(Rydell 2012, kapitel 6). De frågar ifall Aron vill vara med och duka inför lunchen och det vill 

han. Han får mycket beröm av kockarna och uppmanas att eventuellt själv bli kock när han 

blir stor, men sedan kommer pedagogen från avdelningen och för bort honom därför att det 

inte är hans tur att duka den dagen. Aron blir arg för detta, vilket beskrivs i texten genom att 



21 
 

”Aron vill välta hela vagnen” (Rydell 2012, kapitel 6). Men Aron visar även ett 

konsekvenstänk då han bryr sig om kocken Lisbeths känslor då han uttrycker ”hon skulle nog 

bli ledsen om han gjorde så” och lyssnar då på pedagogen (Rydell 2012, kapitel 6). Bilden på 

uppslaget föreställer de två leende kockarna och Aron som hjälper till att ställa tallrikar på 

vagnen vilket tydligt illustrerar att han vill hjälpa till (Rydell 2012, kapitel 6).  

Under hela första halvan av boken uttrycktes Men Aron!, såsom titeln lyder, från personal 

som anser sig behöva tillrättavisa pojken. Men efter vilostunden händer det någonting. 

Pedagogen Niklas som befunnit sig i bakgrunden utan någon vidare presentation mer än att 

han jobbar där, delar med sig av sin mjuka filt till Aron och när Aron sedan vaknar har något 

ändrats. Niklas och Aron börjar prata för att tidigare i pysselrummet har Niklas förstått att 

Aron gillar djur, speciellt ormar. Detta framgår av figuren på teckningen som föreställer en 

grön orm som slingrar sig i ett träd (Rydell 2012, kapitel 8). Niklas berömmer Aron och 

återigen får han höra hur duktig han är. Niklas föreslår ett ”om du hjälper mig så hjälper jag 

dig” upplägg vilket Aron gillar.  

Därefter sker många ändringar på Arons förskola. Han får ta tid på sig att klä på sig då han 

tidigare behövt trängas med de andra vilket har slutat i att hans otålighet har gjort att han 

knuffats och startat bråk. Detta menar Jakobsson och Nilsson också är ett tecken på diagnosen 

ADHD (Jakobsson och Nilsson 2011, s. 173).  

Elever med ADHD behöver struktur och ordning för att inte förstärka diagnosens olika 

symptom, vilket är något som Svensson betonar i sin bok (Svensson 2012, s. 26). Hon skriver 

att bildstöd är ett bra knep på förskolan för att skapa ordning. Vid samlingen i kapitel 11 

kommer Aron till förskolan där Niklas ger honom en lapp med en färg på. Detta säger Niklas 

är den färg som Aron ska sitta på (Rydell 2012, kapitel 11). Vid samlingen i kapitel 12 har 

den andra pedagogen bytt ut de lappar som tidigare gjorde Aron irriterad och som han inte 

kunde läsa, till lappar med bilder på med namnet skrivet under. Här kan Aron få chansen att 

sätta upp sig själv på tavlan utan att behöva veta hur hans namn stavas, vilket ger honom 

självförtroende och en känsla av stolthet när han lyckas. Då elever med ADHD kräver fasta 

rutiner (Svensson 2012, s. 26) är detta en bra lösning för Aron då han både kan färger och 

bilder bättre än ord. Aron beskrivs även känna ett lugn när han ser bilderna på sina kamrater, 

eftersom han känner igen bilderna och vet tydligt vilka som är på förskolan och inte (Rydell 

2012, kapitel 12).  
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En ytterligare lösning som pedagogerna kommit på för Aron och hans humör är att han med 

tummen ska visa hur han känner. I kapitel 12 visar Aron med en tumme upp mot Niklas att 

han mår bra (Rydell 2012, kapitel 12). När Aron mår dåligt har han fått instruktioner av 

Niklas att visa en tumme ner och när han känner att han behöver en paus eller komma bort 

och gå till köket, har Niklas sagt åt Aron att visa en tumme åt sidan. På detta sätt slipper Aron 

sätta ord på vad han känner. Barn med diagnosen ADHD oftast har svårt att uttrycka sig 

verbalt (Svensson, 2012 s. 14) och detta blir då en vettig lösning, för både Aron och 

pedagogerna.  

Hela boken har en kronologisk ordning där Aron först inte vill gå till förskolan och tycker att 

alla pedagoger bara är arga men slutet är lyckligt då Aron istället känner en glädje att komma 

tillbaka. Man får uttrycket utifrån texten av att han känner sig lugn av de nya arbetssätten med 

bilder och orden samt färgkombinationerna som underlättar när han ska hitta till sin plats. Han 

får även hjälpa Niklas med olika aktiviteter samt organisation av matplatser vilket får Aron att 

känna att det numera är roligt på förskolan, då det står beskrivet i texten (Rydell 2012, kapitel 

14). 

10.2 Jippie! Jag har ADHD 
Denna bok, Jippie! Jag har ADHD (2012), är en lättläst barnbok skriven av Jessica 

Stigsdotter Axberg. Den är anpassad för år 6-9 och har en kort text och en stor bild på varje 

uppslag. Bilderna är stora och färgglada bilder som sträcker sig över ett helt uppslag  

vilket gör det lätt för barn att följa huvudpersonen Victor genom hela boken. Ulla Rhedin 

beskriver att sådana bilder, som exempelvis panoramabilder, som täcker hela uppslaget har 

oftast texten integrerat i sig (Rhedin 2001, s. 160). Rhedin skriver även vidare hur bildernas 

storlek har stor betydelse för hur boken uttrycker sig (Rhedin 2001, s. 163). I Stigsdotter 

Axbergs bok kompletterar den korta texten illustrationerna på det visat att när de berättar om 

utredningen illustreras ett papper och penna och flera par händer, som ska illustrera mammans 

och pappans inkludering i utredningen (Stigsdotter Axberg 2012, s. 13-14).  

Bokens framsida har en stor bild på en skuttande Victor med ett stort leende och en rubrik 

som säger ”Jippie! Jag har ADHD” som ger läsaren en inledningsvis bra känsla av att 

berättelsen kommer att sluta bra. Boken innehåller inga kapitel- eller sidhänvisningar, därför 

kommer analysen att innehålla egna sidhänvisningar där den första sidan med brödtext 

kommer att hänvisas till sidan ett. Genom hela boken har illustratören använt sig av mimik för 

att illustrera karaktärens känslor. På andra sidan finns en bild på en glad bebis föreställande 

Victor i en barnvagn med texten ”Victor har alltid varit vild, glad och nyfiken” (Stigsdotter 
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Axberg 2012, s. 2). I boken framkommer även Victors hyperaktivitet exempelvis på sidan 6 i 

form av flera bilder på ett uppslag (Stigsdotter Axberg 2012, s. 6) eller när han klättrar ur 

bilden på sidan 4 (Stigsdotter Axberg 2012, s. 4). Detta är en aspekt av bilderböcker som 

enligt Rhedin ökar läsarens intresse då det bidrar till mer rörelse i boken (Rhedin 2001, s. 

173). 

Boken handlar om Victor som är bokens huvudperson. Han är en energisk pojke som vill 

mycket och har tydliga tecken på diagnosens två av kärnområden: överaktivitet och 

impulskontroll (Socialstyrelsen 2014, s. 7). Han beskrivs i texten som en pojke som inte kan 

sitta still och som gör saker utan att tänka efter.  

Boken inleds med en beskrivning av Victor, för att sedan gå över till ett händelseförlopp där 

läsaren får följa Victors vardag och typiska drag som visar på ADHD (Stigsdotter Axberg 

2012, s. 1-10). Sedan övergår händelseförloppet till en utredningsprocess där Victors föräldrar 

får fylla i papper och Victor får besöka en läkare och en psykolog. Här ges ett exempel på hur 

processen kan gå till och några förslag på aktiviteter som Victor får göra. När en klasskompis 

på förskolan kommer fram till Victor och säger att han troligen har ADHD för att han beter 

sig precis som flickans bror går Victor hem till sin mamma och frågar om vad ADHD är för 

något. Mamman beskriver här att det är olika för olika människor men att man exempelvis är 

bra på olika saker och därför kan börja jobba med massa olika yrken när man växer upp. Här 

går det att tyda att mamman försöker föreställa diagnosen som något positivt samtidigt som 

hon försöker dra personliga kopplingar till Victor. Detta gör hon troligen för att han ska kunna 

känna igen sig då hon beskriver att barn med ADHD ogillar att ha strumpor på sig, något som 

troligen Victor också ogillar. Detta skapar en glädje och önskan inom Victor att han också vill 

ha denna diagnos då den framställs som något väldigt positivt som han känner igen sig i och 

uttrycker: Som jag mamma! Jag vill ha ADHD (Stigsdotter Axberg 2012, s. 20).  

Boken avslutas med att Victor får sin diagnos bekräftat på både papper och uttalat från 

läkaren och det infinner sig ett lugn inuti honom (Stigsdotter Axberg 2012, s. 22). På 

måndagen efter läkarbesöket kommer (Stigsdotter Axberg 2012, s. 20) Victor med stolthet till 

skolan för att berätta för alla att han har diagnosen ADHD (Stigsdotter Axberg 2012, s. 24). 

Detta illustreras genom att han på bilden på sidan 25 gör en vinnande gest ute på skolgården 

och går ner på knä samtidigt som han leende höjer knytnävarna mot himlen och utbrister: ”Jag 

har ADHD!!!”. De tre utropstecknen förstärker Victors lycka (Stigsdotter Axberg 2012, s. 

25). 
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Victor beskrivs på samma sätt som han agerar i boken, vilket enligt Nikolajeva skulle ses som 

att han är en statisk och platt karaktär (Nikolajeva 1998, s. 63-64). Han agerar utifrån den 

stereotyp som pojkar med ADHD beskrivs ha i handböckerna, som energisk och impulsiv, 

vilket ibland leder till missförstånd och bråk. Victor skulle även kunna beskrivas som en 

dynamisk karaktär (Nikolajeva 1998, s. 63) då han går från energisk och stökig till glad och 

förstående när han får veta att han har en diagnos och får en förklaring på varför det ibland 

blir fel. 

Boken är skriven utifrån författarens egna erfarenhet av att vara förälder till ett barn med 

diagnosen. Hon skriver i slutet av boken att det var samma process som hon och hennes familj 

fick gå igenom och därför handlar boken om hennes son. Hon uppmuntrar alla till att kräva en 

utredning. Det underlättar både vardagen för barnet och för familjen om de får den 

information som krävs för att komma på lösningar till de vardagsproblem som uppstår med 

familjer som har barn med särskilda behov. Boken har även fakta kring diagnosen på de allra 

sista fyra sidorna där det tas upp de olika symptomen och de undergrupper som finns till 

diagnosen: ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning, ADHD med i huvudsak 

överaktivitet/impulsivitet och ADHD med en kombination av båda, dvs. ADHD av kombinerad 

typ (Stigsdotter Axberg 2012, s. 29).  

Det går att tolka det som att boken är avsedd som en hjälp för föräldrar att tala om diagnosen 

med sitt barn, då det är en barnbok som tydligt är skriven för barn och, som på samma sätt 

Andersson och Druker beskriver barnlitteratur i sin bok, tar upp en problematik som kan 

uppstå i barndomen (Andersson och Druker 2008, s.7). Ett exempel på en sådan problematisk 

situation i boken är när Victor frågar sin mamma vad ADHD är och hon beskriver det på ett 

lättförståeligt sätt: hur man med ADHD lätt blir jättearg snabbt och har svårt att sitta still 

(Stigsdotter Axberg 2012, s. 19). Hon drar kopplingar till katten Tom i Tom och Jerry som 

gör det lätt för Victor att se beteendet utan att känna sig utpekad. Boken skulle kunna ses som 

att den är skriven ur Victors perspektiv och har en introspektiv tredjepersonsberättare. Som 

nämnt ovan kan berättelser skrivna i jag-form vara förvirrande och ibland även utpekande för 

små barn, vilket gör att en tredjepersonsberättelse kan göra att historien svårare att förstå. Här 

får läsarna veta hur en utredning går till utifrån ett barns perspektiv, som inte alltid stämmer 

överens med alla detaljer som ingår i en utredning. Författaren av denna bok har förenklat 

informationen om ADHD som Socialstyrelsen beskriver för att rikta sig till de med begränsad 

kunskap om diagnosen och till samma målgrupp som barnböckerna skrivits för. 
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De svårigheter som Victor beskrivs att ha i boken är vanliga i skolan, men beskrivs även som 

problematiska vilket är en av de faktorer som ska finnas för att det ska ske en utredning 

(Jakobsson och Nilsson 2011, s. 172). På sidorna 7 och 8 illustreras Victor genom att han 

gapar med öppen mun, gör ”rock” -tecknet med pekfingret och lillfingret och det flyger noter 

ut ur honom. Detta ska föreställa att han sjunger högt vilket även förstärks av texten. Han 

visar inget intresse för att sluta sjunga högt när de andra sägs behöva hålla för öronen 

(Stigsdotter Axberg 2012, s. 7-8). Han har även svårt att sitta still på samlingarna vilket blir 

tydligt på sidorna 5 och 6. Här är hela uppslaget orange med mörka skuggor som ska illustrera 

de andra eleverna i samlingen medan Victor springer runt. Detta illustreras genom att tre 

färgbilder bilder av Victor finns på uppslaget. Författaren skriver även om situationen när 

Victor blir utanför och känner sig ensammast i hela världen. Här illustreras Victor sitta med 

benen i kors, med ansiktet i händerna och en tår i ansiktet som ska visa på att han är ledsen. 

Bilden visar en hand som gestikulerar ordet ”STOPP” som betyder att han ska sluta 

(Stigsdotter Axberg 2012, s. 11). Detta är ett kroppsspråk som de flesta barn lär sig tidigt i 

förskolan. Texten på sidan 11 och 12 beskriver att Victor inte blir bjuden på kalas och att han 

inte får vara med och leka för att de andra barnen tycker att han är dum (Stigsdotter Axberg 

2012, s. 11-12). En sådan konsekvens är något som Svensson tar upp i sin handbok där elever 

med ADHD lätt kommer i konflikter och bråk. Det är för att deras impulskontroll brister och 

de gör saker som de inte planerat att göra, exempelvis slåss och får utbrott (Svensson 2012, s. 

13). Victor beskrivs även ha svårigheter i att finna nivån lagom då han ibland kan ha för 

bråttom vilket resulterar i att det sker olyckor (Stigsdotter Axberg 2012, s. 13).  

Utredningen som barn med ADHD behöver gå igenom beskrivs även i boken men författaren 

har valt att illustrera den som ett positivt och kort läkarbesök samt ett föräldramöte där 

mamma och pappa behöver fylla i papper (Stigsdotter Axberg 2012, s. 13-18). Författaren 

inkluderar även ord som spännande och gillar, vilket skapar en positiv känsla kring 

läkarbesöket. Utredningen i boken framställs väldigt tydligt och konkret vad som krävs av 

barnet men utan att innehålla svåra termer och begrepp som kan göra det svårt för barn att 

förstå. Den utredningen som Victor får genomgå stämmer väl överens med den utredning som 

Socialstyrelsen beskriver i sin broschyr om ADHD diagnosen (Socialstyrelsen 2014, s. 15) 

vilket gör bokens beskrivning väldigt trovärdig och faktabaserad.  

Att ta emot beskedet att barnet har en diagnos är inte lika för alla. Lena Westholm beskriver 

situationen som helt beroende av individen och dess kunskap om ADHD. En del barn har haft 

känslan av att de troligen har en diagnos och är därför lite inställda på det, medan för andra 
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barn kommer det som en chock och resulterar i många känslor som ilska och sorg (Westholm 

2016, s. 28). I boken får Victor vara med och även ställa egna frågor när familjen får 

återkoppling av läkaren efter undersökningen (Stigsdotter Axberg 2012, s. 22), vilket är 

viktigt då Westholm beskriver den rätt som barn har att få veta om sin diagnos (Westholm 

2016, s. 29). Victor verkade i boken vara förberedd på diagnosen då han själv yttrat sig vilja 

ha den till sin mamma. Här har mamman presenterat diagnosen för Victor i förväg utan att 

han varit medveten om det och även beskrivit den som något positivt. Därför har Victor  fått 

den kunskap han behöver för att förstå vad diagnosen innebär, och att den inte är lika hemsk 

som barn utan kunskap om ADHD kanske tror.  

10.3 Sofia med knuff – inte ett dugg annorlunda 
Boken Sofia med knuff - inte ett dugg annorlunda (2016) är skriven av Annelie Strömberg. 

Den handlar om huvudpersonen Sofia som är 12 år och har svårt att sitta still. Boken 

innehåller nio kapitel och har sidhänvisningar. Kapitel 7 och 8 handlar om ämnen som inte 

anses relevanta för denna analys och därför är de inte presenterade nedan.  

Det är en illustrerad bok som utspelar sig över två dagar och den innehåller små och svartvita 

bilder på 20 av 51 sidor där bild och text inte samverkar med varandra. Bokens främre pärm 

illustrerar en bild på Sofia som gungar på en röd gunga, men därefter finns det inget mer som 

förutsäger vad boken kommer att handla om då Sofias uttryck ser tomt ut då hon stirrar ut i 

luften (Rhedin 2001, s 153). Strömbergs bok kan även urskiljas vara skriven utifrån en 

perceptionsvinkel, som Nikolajeva beskriver som är en vinkel som berättar utifrån vems ögon 

som händelser skildras ur (Nikolajeva 1998, s. 113). Detta för att läsaren får följa Sofias 

tankar om händelserna som sker och som även får hennes känslor beskrivna i texten genom 

hela boken. Strömsbergs bok har däremot en tredjepersonberättare precis som Rydells bok 

Men Aron! med introspektiv vilket betyder att författaren har skrivit berättelsen utifrån Sofias 

perspektiv men inte skrivit den i jag-form (Nikolajeva 1998, s. 105). Detta har tidigare nämnts 

ovan att vara  

På sidan 12 står tre pojkar och tittar åt höger och om läsaren följer deras blick över till sidan 

13 ser hen en bild av Sofias ryggtavla (Strömberg 2016, s. 12-13). Här har illustratören gjort 

bilden av Sofia mindre för att få det att se ut som om att hon går bortåt. Detta är en aspekt 

som Rhedin tar upp i sin bok som att illustratören vill skapa en rörelse av illustrationerna 

(Rhedin 2001, s. 156).  
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I första kapitlet kommer Sofias bästa kompis Molly med nyheten om att hon ska åka bort till 

Spanien i två veckor. Detta får en negativ effekt på Sofia som genast blir fylld av en känsla av 

ilska. Bilden på uppslaget visar en svartvit bild av Sofia och Molly som gungar vilket inte 

förstärker bilden av Sofias reaktion som den beskrivs i texten (Strömberg 2016, s. 10-11). Det 

beskrivs i texten tydliga exempel på att Sofia inte kan tygla sin ilska, vilket troligen bottnar i 

en känsla av sorg och övergivenhet då Molly beskrivs som den enda kompis som Sofia har. 

Två exempel på denna ilska är när Sofia slår bort Mollys hand från sin axel tillräckligt hårt för 

att få henne att ramla av gungan eller när Sofia går förbi ett bandymål och inte kan låta bli att 

sparka omkull det (Strömberg 2016, s. 11). Den ilska som Sofia uppvisar beskrivs som en 

okontrollerbar känsla som andra barn inte förstår varifrån den kommer. Detta är ett tecken på 

den impulsivitet som barn med ADHD har svårt att kontrollera (Socialstyrelsen 2014, s. 7).  

I det andra kapitlet kvarstår ilskan som Sofia känner och hon gör impulsiva handlingar. Hon 

sliter exempelvis ner sin teckning från väggen som hon gjort tillsammans med Molly och 

spolar ner den i toaletten (Strömberg 2016, s. 15-16). I detta kapitlet tas många av Sofias 

tankar upp som exempelvis varför hon inte berättat för sin bästa vän om sitt besök hos BUP 

(Strömberg 2016, s. 19). Kapitlet tar även upp Mollys syn på deras bråk, om varför inte Sofia 

kan vara glad för hennes skull eller varför Sofia är arg för något som Molly inte kan rå för 

(Strömberg 2016, s. 17). Här har författaren inkluderat en annan persons synvinkel förutom 

huvudpersonens. Detta beskrivs enligt Nikolajeva fortfarande som en perceptionsvinkel men 

att författaren kort inkluderar någon annans perspektiv (Nikolajeva 1998, s. 105).  

Det tredje kapitel tar upp Sofias besök hos BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) och hennes 

samtal med psykologen Stefan. Detta samtal utspelade sig ett halvår innan bråket mellan Sofia 

och Molly. Här förklaras och beskrivs hur en utredning kan gå till genom ett psykologsamtal, 

utifrån ett barns perspektiv. Sofia får också veta vad hennes mamma kände vid nyheten om att 

Sofia har en diagnos samt att mamman vill att Sofia inte ska känna sig annorlunda. Kapitlet 

avslutas genom att Sofia känner att hon inte är ”ett dugg annorlunda” (Strömberg 2016, s. 26). 

Detta går att koppla till Nikolajevas beskrivning av en introspektiv tredjepersonsberättare som 

tar upp huvudkaraktärens perspektiv på situationen utan att skriva den i jag-form (Nikolajeva 

1998, s. 105). Detta blir även anledningen till varför läsaren inte får en helhetsbild av hur en 

utredning av elever med ADHD går till, då berättelsen tar upp enbart Sofias perspektiv på 

situationen.  

I det fjärde kapitlet återgår boken till att utspela sig i skolan och nu har Sofia och hennes klass 

matematik, vilket är Sofias favoritämne. Här beskrivs Sofia som en smart och duktig tjej som 
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ligger före de allra flesta i matematiken, men hon bromsas genom att behöva göra stenciler i 

väntan på klasskompisarna. Detta får henne att tröttna och hon börjar göra saker hon inte ska 

(Strömberg 2016, s. 28). Bilden på uppslaget visar en uttråkad Sofia vid sin bänk, som 

demonstrativt har hakan i händerna och armbågarna på bordet vilket illustrerar hennes rastlösa 

väntan på att få gå vidare med sina uppgifter (Strömberg 2016, s. 29). I kapitlet beskrivs även 

Sofias olika ovanor som hon gör vid tillfällen som innebär koncentration som hon uttrycker 

själv är jobbiga och pinsamma. Ett exempel är när hon börjar harkla sig och det blir värre ju 

mer Sofia försöker vara tyst. Tillslut får hennes klasskompis Jim nog och ber henne vara tyst, 

vilket triggar hennes ljud ännu mera (Strömberg 2016, s. 30). Liknande ovanor beskrivs som 

normalt hos barn med ADHD av Stefan, psykologen på BUP, vilket gör Sofia trygg i att det är 

normalt för henne och inte alls något konstigt (Strömberg 2016, s. 31).  

Det femte kapitlet illustrerar Sofias impulsivitet i texten tydligt. Här ska matematiklektionen 

avslutas genom att eleverna ska besvara lärarens frågor om treans gångertabell. Sofia, som är 

duktig i matematik och kan svaren, säger hela tabellen på en gång. Westholm beskriver i sin 

bok hur vanligt det är med elever som har ADHD att ha begåvning utöver sin åldersnivå i 

bland annat skolämnen (Westholm 2016, s. 16) vilket blir tydligt i detta kapitel. När Sofia är 

färdig och nöjd med sitt svar, inser att hon glömt att räcka upp handen och får syn på sina 

klasskompisar som alla sitter och räcker upp handen (Strömberg 2016, s. 34-35). Sofia tänker 

att hon bara vill få ur sig svaren på en gång och då glömmer att räcka upp handen. Kapitlet 

avslutas med att Sofia och Molly försonas innan lunchen och Sofia får en chans att förklara 

varför hon är arg (Strömberg 2016, s. 38).  

I det sjätte kapitlet ska Sofia berätta för Molly att hon har ADHD, vilket till en början 

beskrivs som väldigt svårt. Texten skriver: ”Sofia drar i halsen på tröjan. Det känns som hon 

ska kvävas” (Strömberg 2016, s. 41) vilket förstärks av den svartvita bilden som föreställer 

Sofia som drar i sin krage. Samtalet avslutas med en diskussion kring vad diagnosen innebär 

och vad som gör Sofia annorlunda. De kommer inte fram till något annat svar mer än att om 

Sofia inte betett sig som hon gör hade hon inte varit Sofia, vilket duger som svar för henne 

själv (Strömberg 2016, s. 42-43).  

Det sista kapitlet inleds med middagen hemma hos Sofia där hon agerar kock och får tillaga 

en rätt hon kan utantill, vilket också får henne att känna sig duktig. Här förklaras också varför 

inte Sofia får ta hand om ugnen, och det är för att hon glömmer bort att använda vantar och 

bränner sig i sin iver att få laga mat. Slutligen kommer fredagen som Sofia fruktat, dagen 

innan hon skall åka till Spanien. Molly är hemma från skolan därför att hon känner sig sjuk, 
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ont i magen och illamående. Men vändningen kommer dagen efter när det ringer i telefonen 

och det är Frans, killen från klassen. Han frågar om Sofia vill med ut och cykla, samma dag 

som Molly åker till Spanien. Det finns på näst sista sidan i boken, en bild som illustrerar två 

barn, en flicka och en pojke. Detta är, av texten att utläsa, en bild på Frans och Sofia 

(Strömberg 2016, s. 57). Sofia beskrivs på bokens sista sida hur hon inte längre kommer att 

känna sig ensam när Molly är borta, nu när hon har en ny kompis: Frans (Strömberg 2016, s. 

53–58). På den sista sidan finns däremot en ensam bild på Sofia och texten: ”Det räcker att 

vara Sofia” (Strömberg 2016, s. 58).   

I boken om Sofia och hennes ADHD framställs diagnosen på olika sätt. Sofias ilska och 

hennes sätt att överreagera är ett symptom som kan ses hos flickor med ADHD enligt 

Svensson (Svensson 2012, s. 18). Då Molly berättar att hon ska åka till Spanien blir Sofia arg, 

vilket kan ses att hon tappar den kontroll hon känner att hon behöver ha. Enligt Svensson kan 

kontrollbehov vara viktigt hos en flicka med ADHD. Detta för att hon själv inte ska tappa 

kontrollen. Kontrollbehov hör ihop med rutiner och strukturer, vilket stärks av Jakobsson och 

Nilsson nämner (Jakobsson och Nilsson 2011, s. 177). De nämner även att elever med ADHD 

tenderar att reagera kraftigt när någon oväntad eller ostrukturerat händer, vilket stämmer 

överens med hur Sofia reagerar på Mollys nyheter (Jakobsson och Nilsson 2011, s. 174). 

Svensson nämner även att flickor med ADHD tenderar att överreagera och göra små saker 

stora, vilket verkar vara det författaren vill beskriva i sin bok. Boken börjar med att Sofia får 

veta att hennes bästa vän ska bort och är arg för det genom hela boken fram tills vännen ska 

åka, då finner Sofia en annan kompis att leka med.  

Barn med ADHD har svårt att göra flera saker samtidigt, vilket stärks av Jakobsson och 

Nilsson som uppmanar pedagoger att inte överbelasta elever med ADHD med flera olika 

uppgifter eller tjockare arbetshäften (Jakobsson och Nilsson 2011, s. 177). Detta går att 

koppla till det nionde kapitlet där Sofia ska laga mat men mamman tar ansvaret för ugnen 

(Strömberg 2016, s. 53). Här vill författaren troligtvis illustrera att elever med ADHD lätt 

glömmer bort saker när de är upptagna med annat, vilket även stärks av Westholm där hon 

beskriver elever med ADHD och hyperfokus. Elever med hyperfokus är så involverade i sina 

aktiviteter att de helt glömmer av sin omvärld. Det finns både för- och nackdelar med 

hyperfokus där en nackdel blir att som pedagog eller förälder behöver säga till eller ropa 

elevens namn flera gånger innan han eller hon inser att de blir tilltalade. En fördel med 

hyperfokus blir när eleverna har kreativa uppgifter att lösa eller vill lära sig nya saker. Här får 

eleverna möjligheten att sätta sig in i arbetet på djupet, vilket gör att de anstränger sig och 
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därav lyckas med det de ska. Att släppa sitt hyperfokus är däremot oftast svårt för elever med 

ADHD och kan ibland få andra behov, såsom äta, sova eller gå på toa, att bli lidande och 

bortglömda (Strömberg 2016, s. 63).  

10.4 Coolt med ADHD 

Denna bok, Coolt med ADHD, är skriven av Malin Roca Ahlgren och Susanne Israelsson 

Stenberg (2014) för barn i åldrarna 9–12 och handlar om en 11 årig flicka vid namn Alice. 

Boken är sidnumrerad och kommer att analyseras utifrån sidornas textliga innehåll. Däremot 

kommer bokens illustrationer att kommenteras kort i denna analys för att ge en visuell bild till 

uppsatsanalysen. Boken är dock ingen bilderbok utan en illustrerad bok, och kommer därför 

endast att ha bilderboksreferenser när kommentarer kring pärm och bildernas framställningar 

görs.  

Denna bok liknar de andra tre analysobjekten därför att den också är skriven av en 

introspektiv tredjepersonsberättare och inte har en berättare i jag – form (Nikolajeva 1998, s. 

105). Detta blir synligt i de fall där Alices känslor framkommer samtidigt som det berättas 

vad hon gör och varför. Ett exempel finns på sidan 15 när Alice är sen och ska följa med sin 

mamma till skolan. Hennes tankar framkommer utifrån beskrivningar som ”Alice följer 

motvilligt med mamma”, ”/…/ är klar för att gå men egentligen vill hon byta kläder” (Roca 

Ahlgren och Israelsson Stenberg 2014, s. 15). Likt boken om Sofia visar exemplet ovan att 

även Roca Ahlgren och Israelsson Stenberg använder sig av perceptionsvinkeln (Nikolajeva 

1998, s. 113). Däremot sker ett perspektivbyte på sidorna 60 – 65 där läsaren får följa mamma 

Mailenes synvinkel, här blir då också genom en introspektiv tredjepersonberättare (Nikolajeva 

1998, s. 105), vid BUP samtalet när hon får reda på att hennes dotter har ADHD. Mailene får 

förslag och tips på hur hon kan samtala om diagnosen för sin dotter. Westholm påpekar i sin 

bok är det viktigt att förstå att barn reagerar olika på att få en diagnos alla känslor mellan sorg 

och ilska kan uppstå (Westholm 2016, s. 28). Detta blir tydligt hos Alice på sidorna 77-79 då 

hon har svårt att hantera nyheten och får ett utbrott och springer iväg (Roca Ahlgren och 

Israelsson Stenberg 2014, s. 77-79). Detta illustreras genom att bilden på sidan 76 föreställer 

Alice sittande på en sten med tårar som rinner längst kinderna och huvudet i händerna (Roca 

Ahlgren och Israelsson Stenberg 2014, s. 76). Däremot betonar även Westholm vikten av att 

alla barn förtjänar att ta del av vad läkaren kommit fram till därför att det är de som 

genomgått utredningen (Westholm 2016, s. 29).  
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Det finns få illustrationer i boken om Alice, alla är svartvita och har ytterst liten relevans för 

vad som är beskrivet i texten. Exemplet på sidan 76 som beskrevs ovan där Alice har tårar i 

ansiktet kan vara ett förslag på hur illustratören har ritat bilden innan händelsen sker. Vid 

högläsning kan därför eleverna ha en klar bild i huvudet hur situationen ser ut när den 

beskrivs i texten. På sidan 26 har illustratören framställt bilden på Alice när hon gungar, med 

stängda ögon och ett leende på läpparna, på ett sätt som får henne att se ut som om hon 

drömmer. I bakgrunden finns en bild av ett manligt huvud och händer som gestikulerar att han 

ropar mot henne. Denna bild har ritats i ett vågigt mönster vilket får huvudet att se suddigt ut 

och han är även ritad i ett mindre format som får Alice att se närmare ut (Roca Ahlgren och 

Israelsson Stenberg 2014, s. 26). Enligt Rhedin är detta en metod som illustratörer använder 

sig av för att visa på en rörelse i boken (Rhedin 2001, s. 156).  

Framsidan av boken föreställer Alice som sitter på marken och skriver samtidigt som hon 

lyssnar på musik genom hörlurar. Hon har kläder och skolmaterial utspritt på golvet samtidigt 

som en tankebubbla avslöjar att hon funderar på fåglar på himlen. Denna framsida illustrerar 

Alices tankspriddhet och kreativitet, vilket avslöjar för läsaren om vad boken kommer att 

handla om. Enligt Ulla Rhedin bör framsidan avslöja detta för att skapa en nyfikenhet inför 

bokens handling (Rhedin 2001, s. 153) och som nämnt ovan menar Rhedin att text och bild 

bör samspela för att skapa en dramatik genom läsningens gång (Rhedin 2001, s. 168). Detta är 

dock inget som stöds i Roca Ahlgrens och Israelsson Stenbergs bok Coolt med ADHD då den 

innehåller för få bilder som inte är ritade på samma sida som den relevanta texten. Det 

framkommer heller ingen tydlig rörelseriktning av bokens bläddring heller, då bilderna är för 

få och oftast irrelevanta till texten, som exempelvis på bilden på sidan 46 där Alice sitter med 

armarna i kors. I texten på sidan 47 beskrivs hon invänta sin mamma med iPaden på bordet 

och hör hur hennes mamma spolar i toaletten medan det på nästa sida beskrivs hur ”Alice 

smäller igen fodralet till iPaden och sätter armarna i kors /…/” (Roca Ahlgren och Israelsson 

Stenberg 2014, s. 48). Detta ger en bild av hur texten på sidan 48 egentligen bör höra ihop 

med bilden på sidan 46 vilket kan skapa en viss förvirring hos läsaren. Detta kan dock vara 

bra i syftet att eleverna vid högläsning kan få en bild av hur Alice ser ut innan hon gör det i 

sitt huvud, vilket kan bidra till en hjälp att kunna illustrera textens handling mentalt i förväg.  

Boken Coolt med ADHD handlar om Alice som är 11 år och är en tjej med mycket kreativitet 

men liten ro. Boken inleds med att Alice försover sig till skolan och efter mycket tjat från sin 

mamma tar sig dit. Hon vill inte gå till skolan därför att alla är dumma och hon upplever att 

alla lärare är arga på henne. Efter att ha läst boken om Alice skulle det kunna dras en slutsats 
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om att hon har tydliga tecken av uppmärksamhetssvårigheter (Skolverket 2014, s. 6). Hon har 

svårt att lyssna på tilltal, har svårt att hålla tiden, har svårt att bibehålla fokus när hon ska göra 

mentalt påfrestande uppgifter och blir lätt irriterad. Uppmärksamhetsstörning är även det som 

enligt Jakobsson och Nilsson är det vanligaste symtomet hos flickor med ADHD (Jakobsson 

och Nilsson 2011, s. 173).  

Alices diagnos blir tydlig i flera exempel från boken, till exempel när hon beskrivs som sen på 

sidan 19 på grund av sina morgonrutiner och när hon ramlar av stolen på sidan 23 för att hon 

inte är uppmärksam nog på vad läraren säger och istället tankspritt faller mot marken. Dessa 

två exempel kan kopplas till det som Svensson beskriver är ett beteende hos flickor med 

ADHD. De sitter på sin plats, i jämförelse med pojkar, men de grejar med annat som gör dem 

”stökiga” eller får dem att anses som ouppmärksamma (Svensson 2012, s.19). Ett ytterligare 

exempel på hennes uppmärksamhetssvårigheter är när Alice gungar på rasten och inte hör 

läraren som ropar på henne för att hon är inne i sina egna tankar (Roca Ahlgren & Israelsson 

Stenberg 2014, s. 28). Elever med ADHD behöver struktur och enligt Jakobsson och Nilsson 

kan det hjälpa eleverna med diagnos att upprätthålla sin koncentration om de får omedelbar 

feedback (Jakobsson och Nilsson 2011, s. 179). Detta visar sig i två exempel i boken hur 

Alice fokuserar bättre vid några lektionstillfällen. Första lektionen som Alice påvisar ökat 

fokus är vid första bildlektionen. Här får Alice direkt feedback då läraren väljer att visa upp 

Alice lampskärm inför hela klassen och visa alla vad hon gjort rätt. Detta verkar stärka Alices 

självförtroende i uttryck som: ”/…/ som fröken tycker är super. Alice ler för sig själv” (2014, 

s. 30).  

Det som också är värt att nämna efter att ha läst boken om Alice är hur hon noterar när lärarna 

har tagit sig tid till att skriva upp ett schema för dagen. På sidan 29 beskrivs Alice att le när 

hon ser strukturen på tavlan (Roca Ahlgren & Israelsson Stenberg 2014). Detta går att se som 

ett sätt för författarna att poängtera hur viktigt det är för elever med ADHD att ha strukturerat 

runtomkring sig. Detta stärks av både Jakobsson och Nilsson (Jakobsson och Nilsson 2011, 

s.177) och Socialstyrelsen som menar att en stor hjälp för barn med ADHD är kognitiva 

hjälpmedel som exempelvis scheman eller bildstöd (Socialstyrelsen 2014, s. 18). En mindre 

detalj som beskrivs i boken om Alice är när hon har svårt att gå ifrån sin lampskärm när 

lektionen är slut därför att hon anser att den inte är riktigt klar och hon vill förbättra den (Roca 

Ahlgren och Israelsson Stenberg 2014, s. 31-32). Detta beskriver Svensson som ett tecken på 

ADHD i den betydelse att inte ”känna sig nöjd” eller att hon ”fastnar och irriterar sig på 
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småsaker” (Svensson 2012, s. 23), i detta fall en fläck på lampskärmen som hon hade velat 

måla mer gul.  

Ett annat exempel på när Alice tydligt får ett lugn är under engelskalektionen. Under den 

lektionen känner hon en glädje och motivation till att fullfölja uppgiften, som denna dag 

innebär att skriva egna låtar. Alice gillar både musik och engelska och att kombinera dessa 

visade sig vara ett bra sätt för läraren att se vad Alice kan, utan att ordagrant uttala att hon lär 

sig ett språk och lär sig skriva samtidigt som hon skapar musik. Denna lektion sker efter att 

pedagogerna fått berättat för sig att Alice har ADHD och pedagogen väljer att diskret ta upp 

diagnosen i samband med att hon slår på musik spelad av Mozart. Här för pedagogen in ämnet 

ADHD inför alla i klassen och beskriver fördelar och styrkor med att ha diagnosen, märkbart 

blir att hon försöker ge en positiv syn på Alice. Pedagogen stärker hennes självförtroende 

genom att inför hela klassen förklara att elever med ADHD oftast är kreativa och kloka och 

ger en blinkning åt Alice. Efter denna lektion är inte Alice obekväm med tanken att ha ADHD 

längre (Roca Ahlgren & Israelsson Stenberg 2014, 93-97).  

Alice är huvudpersonen i boken vilket Nikolajeva beskriver i sin bok är den person som 

berättelsen handlar om (Nikolajeva 1998, s. 56). Hon skulle även kunna beskrivas som en 

statisk karaktär i den bemärkelsen att hon är densamma i hela boken och ändrar inte sin 

personlighet särskilt mycket. Alice skulle även kunna beskrivas som en platt karaktär då hon 

beter sig stereotypiskt (Nikolajeva 1998, s. 63-64) utifrån den fakta som delgivits om flickor 

med ADHD, då hon tycks ha tydliga uppmärksamhetssvårigheter.  

11 Resultat med ett genusperspektiv 
Här kommer en kort sammanfattning av hur ADHD karaktäriseras i de olika barnböckerna 

och om det fanns några könsskillnader.  

 

Som jag tidigare nämn är böckerna skrivna för olika målgrupper vilket påverkar innehållet i 

barnböckerna. Men Aron! (2012) är skriven för barn i åldrarna 3-6, Jippie! Jag har ADHD 

(2012) och Sofia med knuff (2016) är skrivna för barn mellan 6-9 år och Coolt med ADHD 

(2016) är skriven för barn i åldrarna 9-12. Det gjorde att jag kunde se skillnader i hur de olika 

barnen tog emot beskedet om sin diagnos vilket beskrivs mer nedan. 

 

Min slutsats efter att ha analyserat dessa böcker är att de könsskillnader som går att finna i 

alla böckerna är samma som framställs av facklitteraturen, de nämnda handböckerna. 
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Flickorna i böckerna Coolt med ADHD (2014) och Sofia med knuff (2016) beskrevs att ha 

uppmärksamhetssvårigheter. Detta symtom är det som enligt Leon är det vanligaste att 

förekomma i barnlitteratur (Leon 1997, s. 182). Både Alice och Sofia framställdes som att ha 

lätt att glömma saker och det uppfattades som att de inte lyssnade när de blev tilltalade. Detta 

är enligt handböckerna skrivna av både Jakobsson och Nilsson (Jakobsson och Nilsson 2011, 

s. 173) samt av Svensson (Svensson 2012, s. 16-17) symtom hos flickor med ADHD. Båda 

flickorna får i barnböckerna besked om att de har diagnosen ADHD och de reagerar på två 

olika sätt. Sofia, vars bok är skriven för lågstadiet, anser sig vara likadan efter som före 

beskedet och accepterar snabbt att hon inte är mer annorlunda än sina kamrater (Strömberg 

2016, s. 22-23). Alice däremot, vars bok är skriven för mellanstadiet, reagerar först kraftigt 

för att hon får en känsla av att det är fel på henne och att ingen förstår hennes känslor. Det är 

inte förrän efter att ha samtalat med sin mamma och fått förklarat för sig att få en diagnos kan 

innebära att hon får stöd och hjälp som hon blir lugnare (Strömberg 2016, s. 83-85).  

Böckerna om Aron och Victor är skrivna för olika åldrar vilket gjorde att jag kunde utläsa 

skillnader i exempelvis beskedet av diagnosen. Aron får inte beskrivet för sig i boken att han 

har en diagnos, i boken om Victor får läsaren däremot följa hela processen från problematiken 

i skolan till beskedet. Detta kan vara för att författarna har skrivit boken om Victor i 

högläsningssyfte och att läraren själv får inleda diskussion kring vad en diagnos innebär.  

Pojkar med ADHD utmärks enligt handböckerna genom sin hyperaktivitet och impulsivitet, 

detta menar både Jakobsson och Nilsson (Jakobsson och Nilsson 2011 s. 173) samt Svensson 

(Svensson 2012, s. 10). Båda pojkarna i de böcker jag analyserat visar symtom på 

hyperaktivitet, de är impulsiva och gör saker utan att hinna tänka efter, eller på så sätt att de 

inte kan sitta still. Några exempel på detta är när Aron river ner alla namnlappar från tavlan 

(Rydell 2012, kapitel 4) eller när Victor känner att han måste röra på sig och inte vill sitta still 

vid samlingen (Stigsdotter Axberg 2012, s. 5).   

Generellt ger alla fyra barnböckerna en med handböckerna överensstämmande bild av 

diagnosen. Detta gör att alla fyra böckerna också har en trovärdighet och ger en sanningsenlig 

bild av diagnosen ADHD och dess symptom.  

12 Didaktisk diskussion  

Efter att ha analyserat de fyra barnböckerna kan det konstateras att alla innehåller trovärdiga 

karaktäriseringar av barn med ADHD och om hur ett besked kan läggas fram. I detta avsnitt 

kommer därför resultatet av analysen av de olika barnböckerna att kopplas till relevanta och 
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konkreta råd och tips för pedagoger och vårdnadshavare om hantering av barn med ADHD. 

Dessa tips kan komma i relation till arbetsmetoder i klassrummet såväl som råd till 

vårdnadshavare hur de kan strukturera om vardagen i hemmet för att underlätta för barnet. 

 

12.1 Viktigt med struktur 
Något som framkom tydligt efter att ha analyserat de fyra barnböckerna är att elever med 

ADHD beskrivs och framställs som att de är i behov av struktur i sin vardag. Som nämnt i 

uppsatsens bakgrund, styrker Socialstyrelsen att om elever har kunskap och en förståelse om 

sin diagnos kan det kunna hjälpa dem att styra sin problematik (Socialstyrelsen 2014, s. 9). 

Efter att de alla fyra barnen fått beskedet om sin ADHD, eller på något annat sätt beskrivits att 

ha strukturerat om sin vardag, framställdes ett lugn hos barnen. Ett exempel på detta är när 

Arons speciallärare Niklas ändrade morgonsamlingen och tillade närvarolappar med inte 

enbart bokstäver utan också bilder på Arons kamrater. Niklas hade även förberett färgade 

dynor på golvet och gav Aron en lapp med samma färg som den dyna han skulle sätta sig på. 

Detta beskrevs tillföra ett lugn hos Aron och gav honom självförtroendet att delta i samlingen 

utan att bli utskrattad eller att göra fel och fick honom att sätta sig på rätt plats från början 

(Rydell 2012, kapitel 11). Lena Westholm skriver att barn med ADHD behöver struktur för 

att ”minska onödig stress” (Westholm 2016, s.75), vilket krävs främst i hemmet men även i 

skolan för att hjälpa eleven att skapa en god lärmiljö. 

 

12.2 Kunskap och förståelse 
För att elever och vårdnadshavare samt pedagoger ska kunna föreslå och genomföra 

strukturförändringar i vardagen krävs det att de får den kunskap som behövs och bygger upp 

en förståelse för diagnosen. Som nämnt innan nämner Westholm att det kommer att finnas i 

genomsnitt minst en elev i varje klass som har diagnosen ADHD (Westholm 2016, s. 13). Då 

förutsätter en god lärmiljö att pedagogen/pedagogerna i klassrummet har de verktyg som 

krävs för att dessa elever inte ska tappas bort. Värdegrunden i läroplanen uttrycker tydligt hur 

varje elev har rätt till en likvärdig utbildning (Skolverket 2018, s. 6), och detta ska inte vara 

beroende av om läraren har den kunskap den behöver eller inte.  

 

12.3 Undervisning för elever med ADHD 
De fyra barnböcker som analyserats i denna uppsats passar alla i högläsningssyfte därför att 

de ger utrymme för samtal och frågor styrda och ställda av läraren. Sofia med knuff och Coolt 

med ADHD kan även läsas av äldre elever som kommit längre i sin läsning om de skulle 
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behöva hjälp med att reflektera över sina egna känslor. Detta för att de tar upp flickornas 

perspektiv i trovärdiga situationer som gör att läsaren kan känna igen sig. Som tidigare nämnt 

beskriver Nikolajeva hur text och bild kan lämna luckor åt varandra, vilket är fördelaktigt om 

pedagoger vill skapa ett samtal mellan dem och eleverna (Nikolajeva 2000, s. 13). Ett 

exempel på en sådan situation skulle kunna vara när Alice får veta att hon har ADHD och 

sticker ifrån sin mamma (Roca Ahlgren och Israelsson Stenberg 2014, s. 78-79). Om en elev i 

en klass upplever, eller ska gå igenom, en sådan situation vore denna bok bra att läsa i syftet 

att starta ett samtal om diagnosen med eleven.  

Ett syfte med svenskundervisningen är elever ska få möta och få kunskaper om olika typer av 

skönlitterära böcker (Skolverket 2018, s. 252) vilket kan uppnås i arbete med barnböcker som 

tar upp det aktuella ämnet. Det är av stor vikt att klasskamrater förstår varandra och att vi 

reagerar olika i särskilda situation. Denna vetskap går att förmedla genom läsning av dessa 

barnböcker då de tar upp diagnosen ADHD. Detta kan hjälpa klasskamrater att förstå elever 

med ADHD. Debby M. Zambo skriver i sin artikel om några konkreta arbetsmetoder som hon 

undersökt när det kommer till litteratur och elever med ADHD och förespråkar högläsning. 

Att läsa böcker för elever med ADHD om deras egna diagnos kan hjälpa dem att förstå sitt 

eget beteende och bygga upp en förståelse om varför barnet beter sig som det gör. Detta går 

att koppla till kursplanen i svenska som säger att ”undervisningen ska också bidra till att 

eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv 

och för andra människor” (Skolverket 2018, s. 257). Zambo föreslår att lärare bör använda sig 

av böcker vars beskrivningar och problematik passar in i deras elevgrupp. På så sätt får 

eleverna en förebild i böckerna och kan få en bild av hur lämpligt beteende bör se ut (Zambo 

2006, s. 3). Då kan pedagogen under dagen hänvisa till karaktären och händelserna i boken 

istället för eleverna själva om det är något som behövs tas upp i helklass (Zambo 2006, s. 4). 

Att ha en förebild eller liknande är lika viktigt för barn utan diagnos som för barnen med 

diagnos.  

En annan aspekt av författarens strategi är tidpunkten för högläsningen. Hon menar att välja 

rätt tidpunkt på dagen för högläsning kan vara avgörande för elevernas koncentration, och då 

diagnosen innebär problematik inom detta område är det en strategi som hon anser väger 

tungt. Helst bör högläsning för denna typ av elever ske när koncentrationen oftast brister, som 

exempelvis strax innan lunch, raster eller andra tidpunkter där många elever tappar 

koncentration (Zambo 2006, s. 3).  
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12.4 Föräldrasamverkan  
Läroplanen poängterar att trots att uppfostran och trygghet bör grundläggas i hemmet 

(Skolverket 2018, s. 9) ska även skolan främja dessa egenskaper i klassrummet. Eleven ska 

också känna att den får den hjälp och det stöd den behöver för att klara av de nationella målen 

och kraven från skolan. Socialstyrelsen skriver att föräldrar kan bidra med att försöka sänka 

kraven de har på sina barn och ha realistiska mål för dem, att ge mer ros än ris och visa 

uppskattning gentemot barnen ofta och mycket. En annan viktig del i uppfostran av elever 

med ADHD är att ge snabb och konkret feedback som eleven kan förstå men som samtidigt 

inte känns övermäktig eller uppfattas som tjat. Föräldrar behöver även tänka på att välja sina 

strider och försöka överse med mycket för att undvika bråk hela tiden. Att vara förälder till ett 

barn med ADHD beskrivs av Socialstyrelsen som att kunna se problem innan de uppstår och 

försöka ligga steget före hela tiden (Socialstyrelsen 2014, s. 21).  

13 Vidare forskning 

Efter att ha skrivit denna uppsats och analyserat den utvalda barnlitteraturen, vore det 

självklart att en empirisk studie skulle vara relevant som vidare forskning av denna typ av 

undersökning. En sådan studie skulle kunna vara att undersöka huruvida den barnlitteratur 

som studerats i denna uppsats skulle fungera att använda i en fysisk elevgrupp och om den 

skulle vara behjälplig för barn med ADHD.  

Däremot uppstod en fundering kring elever med ADHD som är av annan etnisk bakgrund. 

Tidigare forskning kan bevisa att forskning kring detta område är väldigt begränsad, både förr 

men även nu. Det vore intressant att undersöka mer grundläggande om det finns barnlitteratur 

som tar upp denna typ av perspektiv, då denna uppsats omedvetet handlar om fyra typiskt 

”vita” barn med ADHD. Detta är även viktigt att ta hänsyn till när det kommer till att 

inkludera alla elever i undervisningen, då läroplanen betonar att ingen elev ska diskrimineras 

utifrån exempelvis deras etniska bakgrund och könstillhörighet (Skolverket 2018, s. 5).  

Att arbeta med elever som har diagnosen ADHD är inte lätt, då diagnosen är olika för alla 

samtidigt som undervisningen ska utformas efter varje enskild individs behov. Det är därför 

viktigt att pedagoger och föräldrar samverkar för att skapa den bästa inlärningsmiljön för den 

berörda individen. ADHD beskrivs idag utifrån många boktitlar skrivna av människor med 

diagnosen som en superkraft och i dagens samhälle med alla ideal och krav behöver elever 

med ADHD veta att de är perfekta precis som de är. 
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