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Abstract
Picture books with characters that have an intellectual disability provides an
opportunity for children with and without disabilities of their own to identify with the
story. The study examines a selection of fivecontemporary Swedish picture books for
children that features characters with an intellectual disability. This study explores
how ideologies of normalization and inclusion influence the way these characters are
presented and represented in text and imagery. Drawing from critical discourse
analysis the aim of this text is to analyse if power relations in the story can provide
different subject positions for the reading child to take. The results of the analysis
show authentic and varied portrayals of characters with intellectual disability. There
were two different kind of discourses on normality evident in the picture books: A
child like everyone else and different like everyone else. The discourse of a child like
everyone else means a perspective where the character with an intellectual disability
is portrayed without a focus on the disability. This results in a normalization of the
presence of a person with an intellectual disability but neglects to portray the specific
experiences that character may have when it comes to their disability. The discourse
of being different like everyone else gives a perspective on intellectual disability
where difference is normal and part of everyday life. This perspective portrays
disability and diversity as part of a normality.
Keywords: Critical discourse analysis, picture books, disability, intellectual disability
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1.1 Inledning
“Disability demands a story” skriver Alice Hall i sin bok Disability in Literature från
2016. Det hon menar med detta är att skönlitteratur som innehåller en person med
funktionsnedsättning måste använda sig av detta i berättelsen på något sätt. Det som
är annorlunda eller avvikande från normen kan inte bara finnas med som en del av en
vidare variation i det som det innebär att vara människa utan måste fylla en funktion i
berättelsen. Därför har funktionsnedsättningar genom tiderna fått symboliska
innebörder eller använts i syfte att föra berättelsen vidare och skapa stämning. En
ökad integrering och inkludering i samhället har nu även inneburit en ökad synlighet
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i populärkultur som tv, reklam
och film. I barnlitteraturens värld har det på senare år kommit fler böcker som
innehåller karaktärer som utger sig för att vara i stort sett fria från äldre tiders
stereotyper om intellektuella funktionsnedsättningar. Men hur ser det ut nu? Finns det
porträtteringar som är realistiska eller representationer som barn kan relatera till?
Framställs karaktärerna som annorlunda eller en som alla andra? Är detta annorlunda
i så fall bra eller dåligt? Genom att undersöka frågor som dessa vill denna studie
undersöka hur personer med intellektuell funktionsnedsättning framställs i dagens
bilderböcker för barn. En närliggande studie när det gäller just framställningen av
personer med funktionsnedsättningar som gjorts är Karin Ljuslinders avhandling På
nära håll är ingen normal: Handikappdiskurser i Sveriges Television 1956 – 2000
(Ljuslinder, 2002). Avhandlingen tar upp medierepresentationen av personer med
funktionsnedsättning i svensk public service tv. Ljuslinder beskriver en slags
normalitetsuppvisningar där de fåtal personer med funktionsnedsättningar som finns
representerade inom ramen för undersökningen gestaltas som normala på ett sätt som
i sig blir utpekande. Avhandlingen tar upp vikten av att undersöka hur olika
medierepresentationer ser ut eftersom de inte bara speglar utan samtidigt återberättar
och skapar verkligheten. På samma sätt vill denna studie av bilderböcker undersöka
vad det är för bild som speglas och skapas i den svenska barnlitteraturen. Saunders
(2004) understryker värdet av att barnlitteraturen undersöks ur ett
funktionshinderperspektiv eftersom forskare bekanta med just detta område har lättare
för att identifiera aspekter av text och bild där samhällets attityder kring
funktionsnedsättningar visar sig.
Svensk barnlitteratur har en historia av stereotypa porträtteringar i litteratur som
innehåller personer med funktionsnedsättningar där dessa karaktärer framställs som i
behov av hjälp och medlidande (Kanold, 2011). Det kan till exempel handla om
sedelärande litteratur för barn som använder sig av personer med
funktionsnedsättningar för att berätta någonting didaktiskt. På senare år har det
kommit en rad böcker med en annan ansats än tidigare där mångfald och inkludering
tar en större plats än tidigare. Böcker som bryter mot normer om kön, sexualitet och
etnicitet är vanligare och det finns en tendens till mer variation när det gäller vilka
karaktärer som tar plats i berättelserna (Emmerson, Fu, Lendsay & Brenna, 2014).
Den förändring som har skett är nära relaterad till den politiska verklighet dessa
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böcker skrivs i. De normer och ideal som omger författarna och förlagspersonalen
skapar i sin tur normer och ideal för läsaren i en evig växelverkan när det gäller vem
som påverkar vem. Den här uppsatsen ämnar undersöka vad det är som berättas i
dessa nyare bilderböcker och på vilka sätt det läsande och lyssnande barnet ges
möjlighet att identifiera sig med bokens karaktärer.
Barnlitteraturen har ett värde för språkutveckling, läsförståelse såväl som den egna
personliga utvecklingen hos barnet och den identitetskonstruktion som görs genom att
ta del av omgivningens normer och värderingar. Barnlitteratur kan ses som ett av flera
verktyg i en utbildning som ska vara inkluderande och främja den mänskliga
mångfalden. Detta gör det intressant att undersöka hur detta verktyg ser ut samt
analysera närmare hur den litteratur som finns ser ut i relation till personer med
funktionsnedsättningar. För att inte ta ett alltför brett grepp kommer studien att
fokusera på barnlitteratur som innehåller karaktärer med någon form av intellektuell
funktionsnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp som
innebär en nedsättning i de kognitiva förmågorna. Det kan handla om svårigheter med
det abstrakta tänkandet, minnessvårigheter eller att den adaptiva förmågan i vardagen
är nedsatt. Nedsättningen påverkar inlärning, självförståelse och hur personen
uppfattar sin omvärld (Nirje, 2003). Det något äldre begreppet utvecklingsstörning
illustrerar hur det handlar om en störning i utvecklingen. Detta har dock på senare tid
enligt rekommendationer från socialstyrelsen i stor utsträckning ersatts med termen
intellektuell funktionsnedsättning. Ett exempel på en vanlig diagnos inom gruppen
som avses är personer med Downs syndrom.
Min motivering för att studera detta område handlar om att det finns aspekter av
barnlitteraturen som är normerande för läsaren eller den som blir läst för eftersom den
för med sig information om vad samhället har för syn på funktionsnedsättningar och
att det därför kan vara viktigt att ta en titt på vad det egentligen är som förmedlas. Det
handlar även om att belysa ett område som i ett svenskt sammanhang inte studerats så
mycket innan. Valet av just bilderböcker föll sig naturligt då det är ett medium som
barn exponeras för i en tidig ålder där både text och bild förmedlar ett budskap. Den
geografiska begränsningen kan tyckas snäv då vi har en levande barnbokskultur i de
nordiska grannländerna som hade kunnat ge fler exempel på bilderböcker att
analysera. Bedömningen blev till slut att även om de nordiska länderna har flera
beröringspunkter när det gäller funktionshinderhistoria och politik så fanns det risk
för att nyanser i ordanvändning går förlorade i en analys när det inte är ett modersmål
som undersöks. Till sist några ord om översatt, utländsk litteratur. Studiens
grundtanke handlar om att litteraturen är en spegling av samhället. Med detta som
ansats skulle därmed översatt litteratur spegla ett annat samhälle och det landets
alldeles egna berättelse om och synsätt kring funktionsnedsättningar.
I arbetet med denna studie blev det tydligt att ett undersökande av hur en grupp
människor framställs även kräver ett slags formulerande av vad som är “normalt”. I
barnlitteraturens värld är detta en fråga med flera svar. I en värld av fantasi och
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äventyr skulle det mesta kunna tyckas vara möjligt. Det finns trots det ganska tydliga
ramar för hur barnlitteratur fungerar även om dessa ramar utvecklas över tid och
delvis speglar hur samhället utvecklas (Kåreland, 2013). Berättelser för barn i de
tidiga åldrarna handlar ofta om en vandring, en resa och ett sökande efter någonting.
Detta äventyr utgår ofta ifrån hemmet för att sedan söka sig ut i världen med ett avslut
i det trygga hemmet igen (Kåreland, 2015). Den vanliga barnboksberättelsen bygger
ofta på en konflikt där något ska övervinnas, hittas eller klaras av (Kåreland, 2015).
1.2 Syfte
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring hur personer med intellektuell
funktionsnedsättning framställs i svensk barnlitteratur de senaste 15-20 åren samt
diskutera detta i relation till normalitet.

1.3 Frågeställningar
Hur framställs personer med intellektuella funktionsnedsättningar i svenska
bilderböcker?
Hur kan dessa framställningar förstås i relation till begreppen normalitet och
normalisering?
1.4 Avgränsningar och disposition
De kriterier för inkludering som använts är att det ska vara en bok på svenska som är
utgiven i Sverige under åren 2004- 2015. Det ska vara en bilderbok som innehåller en
person som har en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen är
synlig i text, illustration eller foto eller har omskrivits på något sätt i material kring
boken eller i anslutning till texten. Jag valde i ett tidigt skede bort att leta efter
“osynliga” funktionsnedsättningar eftersom det skulle kunna landa i antaganden och
en alltför subjektiv tolkning av textens innehåll.
Uppsatsen är uppbyggd kring tre delar där det inledande stycket ger en bakgrund och
tidigare forskning inom området bilderböcker och funktionsnedsättningar inom
litteraturen i stort där även det övergripande syftet med studien och de aktuella
frågeställningarna redovisas. Efter detta kommer ett avsnitt om tidigare forskning och
sedan ett som behandlar det teoretiska ramverket och metoderna som används samt
metodkritik och en etisk reflektion i samband med detta. Den andra delen innehåller
materialbeskrivningar och själva analysarbetet. Till sist följer en resultatredovisning
samt en diskussion och sammanfattning av de resultat som framkommit under
studiens gång.

1.5 Tidigare forskning
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Denna studies fokus ligger på bilderböcker och intellektuella funktionsnedsättningar i
ett svenskt sammanhang. Det finns inte så mycket skrivet kring just denna specifika
fråga i en svensk kontext. Däremot går det att finna internationell och främst
nordamerikansk forskning som undersöker detta tema. Detta avsnitt ämnar ge en
bakgrund till området och några av de särskilt intressanta slutsatser som forskningen
kommit fram till hittills.
På ett nationellt plan har Agneta Kanold (I: Andersson, Barow & Tideman, 2011)
skrivit om hur integreringsprincipen i svensk socialpolitik framträder i den svenska
barnlitteraturen under åren 1960 till 1980. Hon beskriver hur det sker en rörelse under
60-talet bort från en segregerad vård och undervisning för barn med
funktionsnedsättningar mot en mer integrerad miljö där barnen skulle bo hemma och
gå i skola på hemorten. Under 70- och 80-talen skapades informationskampanjer för
att skapa acceptans för de handikappolitiska målen och ett nytt synsätt på personer
med funktionsnedsättningar som en del av samhället. En aspekt av detta arbete var ett
särskilt stöd till utgivning av skönlitteratur och biografier om funktionsnedsättning för
att skapa ett material för pedagoger och föräldrar som de kunde använda sig av i
samtal med barn kring dessa frågor.
När det gäller förekomsten av skildringar som innehåller barn med just intellektuella
funktionsnedsättningar var dessa mycket sällsynta innan 70-talet medan andra typer
av funktionsnedsättningar fanns representerade redan under 50- och 60-talet. Kanold
(2011) ser en skillnad i hur långt dessa olika grupper hunnit i sin samhällsintegrering
speglas i litteraturen. Med det sagt finns det även en konserverande kraft i litteraturen
som kan hålla förlegade synsätt och attityder levande långt efter att verkligheten har
förändrats. Kanold (2011) beskriver utvecklingen i hur barn med
funktionsnedsättningar porträtteras som en slags normer för hur karaktären måste vara
för att nå acceptans i litteraturen. Under 60-talet handlade det om att ha tålamod och
vara snäll och under 70-talet var normen istället att personen med
funktionsnedsättning skulle vara snäll och glad. De få framställningar som fanns
beskrev personer med intellektuella funktionsnedsättningar som naiva och
godhjärtade. Under 80-talet finns en förväntan på personen eller karaktären att den
ska kämpa och kunna anpassa sig till olika situationer. Belöningen för de som
ansträngde sig både socialt och fysiskt blev möjlighet till vänskap och gemenskap.
Kanold (2011) menar vidare att den roll som dessa individer fick spela var en slags
katalysator för själva berättelsen snarare än som en egen individ. De blir en orsak för
andra i berättelsen att handla men individen i sig är fortfarande en passiv aktör. Som
verktyg för acceptans och attitydförändring kan barn och ungdomslitteratur nå
målgruppen både genom känsla och tanke som ett samtalsmaterial och ett äventyr att
leva sig in i. Det finns dock en risk att den bild som presenteras i litteraturen är en
statisk sådan där barn med funktionsnedsättningar beskrivs som ömkansvärda och i
behov av hjälp. Kanolds svenska perspektiv sträcker sig fram till ett 80-tal präglat av
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integreringstankar och sociala reformer. För att skapa en uppfattning av senare års
framställning av personer med intellektuella funktionsnedsättningar i barnlitteratur
finns ett antal internationella undersökningar som tar upp ämnet.
En av dessa är en artikel av Emmerson, Fu, Lendsay & Brenna (2014) där fokus
ligger på amerikanska och kanadensiska bilderböcker som innehåller karaktärer med
funktionsnedsättningar. De kommer fram till att det finns en medveten inkludering
när det gäller kulturell mångfald som etnicitet eller kön men just
funktionsnedsättningar lyser ofta med sin frånvaro. De framställningar som tidigare
fanns handlar enligt författarna oftast om att personen med funktionsnedsättning
skulle bli antingen botad eller dö. Det visar sig att författare tidigare haft svårt att
föreställa sig ett lyckligt slut eller en framtid för dessa karaktärer. Eftersom
barnlitteraturen kan vara en spegel för att förstå sig själv och ett fönster in i andras
världar för att förstå andra perspektiv blir böcker ett värdefullt verktyg för att låta
barnen se sig själva i texten. Om dessa framställningar som barnen tar del av är
autentiska kan de vara en resurs i de verkliga möten som uppstår till exempel i en
skolkontext. Artikelförfattarna framhåller särskilt att böcker med personer som har en
intellektuell funktionsnedsättning kan vara en hjälp i ett pedagogiskt sammanhang. De
lyfter fram en kritisk läsning av litteraturen som verktyg för att inte bara acceptera de
texter som finns utan också undersöka och identifiera vilken typ av porträtteringar
som presenteras och sedan diskutera dessa i en klassrumsmiljö.
Naidoo och Dahlen (2012) beskriver hur mångfald i litteraturen kan vara ett verktyg
för barnet att skaffa sig den kulturella kompetens som ger möjlighet till förståelse för
andra människors situation och bakgrund. Förutsättningen för denna kompetens är
dock att det finns tillgång till böcker som innehåller denna mångfald och att de vuxna
som har ansvar för att skapa tillgång till denna litteratur även de har kulturell
kompetens för att kunna identifiera texter av denna sort. Författarna menar att viss
litteratur i tidig ålder kan bidra till en större öppenhet och acceptans för det som är
annorlunda även om individens personliga erfarenhet är begränsad. Fiktionen låter
barnet interagera med andra kulturer och erfarenheter som en förberedelse inför mötet
med detsamma i verklighetens pluralistiska samhälle. Fiktionen kan fungera både som
en spegel för den egna erfarenheten och som ett fönster in i andras verklighet.
Noodleman (1988) menar att bilderna i en bilderbok är ett visuellt språk som kräver
både förförståelse och kunskap om det specifika kulturella sammanhang de skapats i.
Detta eftersom bilderna är färgade av den kultur och de ideologiska antaganden som
präglar denna kultur. En bild av en midsommarstång signalerar sommar och
midsommarfirande eftersom vi lärt oss att läsa bilden på detta sätt. För en person från
en annan tid eller geografisk plats har bilden inte samma inlärda betydelse.
Ayala (1999) beskriver hur litteratur för barn kan erbjuda olika roller för barn att anta
och identifiera sig med. När det gäller karaktärer som har en funktionsnedsättning
innebär detta en möjlighet för barnet att anta den roll som erbjuds att spegla sig i. I
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äldre litteratur har detta ofta inneburit roller som offer eller en slags martyr. Ayala
menar vidare att det numera är vanligare att de roller som finns att identifiera sig med
är mer autentiska och mångfacetterade.
1.5.1 Begreppsdefinitioner
Multikulturell barnlitteratur är en slags litteratur där det förekommer särskilda
kulturella grupper som inte tillhör den dominerande sociopolitiska gruppen i ett
samhälle. Det kan till exempel handla om etnicitet, funktionalitet, sexualitet eller kön.
Pija Lindenbaums Lill-Zlatan och morbror raring (2006) är ett exempel på en sådan
berättelse där Lindenbaum presenterar ett homosexuellt par som en naturlig del i
händelseförloppet.
Bilderböcker är en typ av barnlitteratur där bild och text samspelar. Den verbala och
den visuella delen samverkar och skapar ett budskap gemensamt. Berättelsen
konstrueras med hjälp av båda typerna av kommunikation. Text och bild förmedlar ett
budskap till läsaren som inte framstår lika tydligt om enbart text eller bild ses eller
läses var för sig.Vidare är bilderboken av begränsat omfång och har oftast minst en
bild på varje uppslag. Målgruppen för bilderböcker riktade till barn är även de vuxna
som läser boken tillsammans med barnet. Därför har bilderböcker ofta det som kallas
dubbelt tilltal riktat både till den vuxne och till barnet (Nikolajeva, 2000). Det kan till
exempel handla om detaljer i illustrationerna som den vuxne känner igen och kan
relatera till eller underförstådda saker i handlingen där den vuxne förstår att det i
handlingen finns ett missbruk eller en skilsmässa som bakgrund men för barnet är det
inte uppenbart.
Ikonotext är den helhet och det budskap som skapas när text och bild samspelar i en
bilderbok. Var för sig är text och bild oftast inte meningsbärande fristående utan det
är bara tillsammans som mening uppstår.
Stereotyper är ett begrepp med flera dimensioner. En negativ stereotyp kan i detta
sammanhang handla om att personer med funktionsnedsättningar porträtteras som
onda, oförmögna till att vara delaktiga i samhället eller som varandes viljelösa offer.
En positiv stereotyp däremot kan handla om att personerna framställs som glada,
inspirerande, kramälskande eller liknande. Detta positiva generaliserande blir även det
stereotypt om de positiva egenskaperna överdrivs och inte lämnar plats för nyanser
och mångfald. En motbild till en stereotyp framställning kan handla om en berättelse
som är autentisk och speglar både det dåliga och det bra utan att förminska eller
överdriva någon aspekt av det som är den mänskliga erfarenheten.
Subjektspositioner är enligt Laclau och Mouffe (2014) de positioner som diskursen
gör möjlig för subjektet att anta. Med detta menar de att det inom ramen för vissa
diskurser finns vissa givna roller för en person att spela. Detta kan också gälla hela
grupper som konstrueras i en given diskurs. De normer och ramar som ett samhälle
har återfinns i en diskurs som ger individen förutsättningar för sitt eget eller gruppens
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identitetskonstruktion. Subjektpositionering som process är ett samspel med andra där
olikheter spelar en avgörande roll för vilka gränser som markerar vad som är möjligt.
Det handlar också om olika identiteter eftersom en individ kan röra sig mellan olika
diskurser och däri befinna sig i olika subjektspositioner (Phillips & Jørgensen
2002). Detta kallas fragmentering och möjliggör olika roller såsom mamma, idrottare,
fånge och så vidare i samma individ.
1.6 Teoretiskt ramverk
Det teoretiska ramverk jag valt att använda är den kritiska diskursanalysen och
begreppet subjektspositioner. Utöver detta kommer jag att använda mig av den
kritiska multikulturella analysen för att diskutera intellektuella funktionsnedsättningar
ur ett minoritetsperspektiv samt begreppen normalisering och normalitet.
1.6.1 Diskursanalys och Foucault
Den franske filosofen Michel Foucaults teorier om maktrelationer i samhället bildar
bas för diskursanalysens förhållningssätt. Denna typ av diskursanalys riktar in sig på
hur dessa maktrelationer uttrycks i språk och sociala praktiker. Sambandet mellan
språk och makt kan påvisas genom att studera hur maktrelationer uttrycks i språk och
beteende. Diskursanalysen undersöker hur språket på ett sätt manifesterar vår
livsvärld samtidigt som vår livsvärld påverkas av språket i en process.
Diskursanalysen ligger nära och tar avstamp i en socialkonstruktivism där synen på
samhället är att det påverkar språket och att språket påverkar samhället.
En diskurs kan definieras som alltifrån konversation till språk och tal. Språket i
användning eller en social praktik som bestäms utifrån sociala strukturer. En diskurs
kan även vara visuell. Till exempel gatukonst har en diskurs. Det finns regler som är
underförstådda när det gäller vad som är möjligt att uttryckas eller skrivas och vad
som inte ges utrymme eller omöjliggörs (Phillips & Winther Jørgensen, 2002).
Diskursen skapar underförstådda ramar för inklusion och exklusion vilket i sin tur
skapar mallar för representation av kunskap och makt. Detta verkar uteslutande för de
som inte passar in i mallen och förstärker de som är inkluderade i den bild av makt
som råder. En annan aspekt av detta är diskursens förmåga att definiera olika
subjektspositioner och sätta ramarna för vad en person kan göra eller vara. I en
diskursanalys kan det undersökas vad som kan sägas inom ramen för denna diskurs
och vad som inte får/kan sägas eller uttryckas. Maktförhållanden kan undersökas
genom att studera hur vissa tankesätt har accepterats som sanningar medan andra
marginaliserats (Phillips & Winther Jørgensen, 2002).
Grue (2011) menar att just diskursanalysen lämpar sig väl för undersökningar inom
funktionshinderforskningen på grund av sin sociala och politiska aspekt när det
kommer till att studera marginaliserade grupper. På samma sätt som den kritiska
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diskursanalysen söker efter maktförhållanden och belyser vilka som gynnas i
diskursen finns det en ansats inom den funktionshinderforskning som benämns
Critical Disability studies att lyfta fram missförhållanden och förändra samhället.
Diskursanalysen kan hjälpa till att studera marginaliserade grupper genom att få fram
om och hur samhället inkluderar dessa grupper i diskursen och vad det är för bild som
förmedlas som sanning.
1.6.2 Kritisk diskursanalys
Kritisk diskursanalys innebär att synliggöra de diskurser som reproduceras och skapas
genom texter och mottagande av dessa (Phillips & Winther Jørgensen, 2002). Dessa
diskurser existerar inte på egen hand utan har sitt ursprung i en social verklighet där
strukturer och maktrelationer ger upphov till normer för hur vi talar om företeelser.
Tanken är att det inte finns en neutral och rationell världsbild utan istället är denna
världsbild uppbyggd av gömda maktrelationer som finns underliggande i hur vi talar
och talar om saker. Genom att lyfta fram dessa dolda relationer och de sociala
orättvisor som följer i dess spår går det att ifrågasätta denna ordning som ett uttryck
för och konstruerande av ideologi, social identitet och den individuella identiteten. En
diskursanalytisk grundansats är att verkligheten är socialt konstruerad och att språket
är det som ger användaren tillgång till verkligheten. Denna verklighet konstrueras i
sin tur genom språket och dess förändringar påverkar densamma. Den kritiska
diskursanalysen lägger särskilt stor vikt vid hur sociala praktiker upprätthåller en viss
ordning som är ojämlik. Den kritiska diskursanalysen är ett sätt att förstå
sociokulturella praktiker genom att kombinera diskursanalys och social analys. Den
vill avkoda texten för att få en djupare förståelse för vems intressen som tjänas och
hitta den verkliga meningen bakom ord och text. Genom att avslöja och lyfta fram
detta går det att belysa underförstådda ideologier. Den kritiska diskursanalysen
undersöker både textens innehåll och budskap men även vad det är som fattas. Genom
att se till om texten hade kunnat skrivas på ett annat sätt och vilka konsekvenser detta
hade fått för resultat och budskap finns det en väg att på ett sätt avkoda texten för att
ge ett alternativt sätt att representera världen på. Det handlar inte om hela paradigm
utan snarare om att undersöka ett tema eller ett särskilt problem (Phillips & Winther
Jørgensen, 2002). Ett exempel på detta skulle kunna vara att undersöka skönlitteratur
för att se vilka grupper av människor som inte finns representerade i dessa berättelser
och synliggöra denna frånvaro genom kritisk analys av texten.
Några grundprinciper i diskursanalysen är att maktrelationer utförs och förhandlas
inom ramen för diskursen. Ideologier reflekteras i hur diskursen används. Sociala och
politiska diskurser är konstruerade och reflekteras i diskursen. Sociala relationer
reproduceras och reflekteras i diskursen. Den multimodala diskursanalysen tar hänsyn
till fler element såsom bild, design och layout. Det finns en politisk dimension i den
kritiska diskursanalysens ansats som har med makt att göra. Det handlar om att redan
från början anta ett förhållningssätt i hur man studerar texten. Positionen i en kritisk
diskursanalys innebär en solidaritet med marginaliserade grupper. Det kritiska
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förhållningsättet vill avslöja perspektiv och värderingar som är så självklara att de blir
osynliga (Phillips & Winther Jørgensen, 2002).
För att kunna diskutera barnlitteraturen utifrån ett minoritetsperspektiv har jag valt
den kritiska multikulturella analysen som tar fasta på litteraturens förmåga till
socialpolitisk förändring. Genom att undersöka vilka motsättningar, ideologier och
sociala myter som finns i en text går det att identifiera praktiker, makt och
motståndsprocesser som ger ledtrådar till hur mening konstrueras i de aktuella
texterna (Botelho & Rudman, 2009). Begreppet minoritet innebär i detta sammanhang
att en grupp människor med i detta fallet en intellektuell funktionsnedsättning kan
vara helt olika när det gäller ålder, kön, klass och annat men funktionsnedsättningen
gör att det finns gemensamma erfarenheter av diskriminering, fördomar och
marginalisering från samhällets sida.
Analysen av primärmaterialet måste i detta fall vara av två olika typer då det handlar
om litteratur för de yngre åldrarna där samtliga titlar kommer vara bilderböcker. Detta
innebär att text och bild är lika viktigt för läsningen då de kan komplettera varandra
eller ibland motsäga varandra. För att undersöka texten använder jag mig av
diskursanalysens sökande efter teman och retoriska detaljer samt det Bryman (2011)
beskriver som en tolkande repertoar, alltså att det finns mallar som bildar ram för vad
skribent eller talare kan tänkas förmedla.

1.6.3 Normaliseringsprincipen och normalisering
En ansats i den här studien är att se till hur personer med intellektuella
funktionsnedsättningar framställs i bilderböckerna utifrån vad som är “normalt” och
vilka roller de får tilldelade sig. Detta kan undersökas med hjälp av diskursanalysens
sökande efter makt och statusmarkörer i text och bild. I en svensk kontext finns det en
tradition inom handikappolitiken som tar avstamp i det som kallas
normaliseringsprincipen.
Bengt Nirjes normaliseringsprincip från 1969 handlar om att få möjlighet att leva som
andra i samhällets gemenskap. Personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle
få möjlighet till en normal dygnsrytm och årsrytm samt ges möjlighet att uppleva
livets olika utvecklingsfaser. Vidare skulle detta innebära en respekt för åsikter och
egna val i livet samt ett fokus på normala ekonomiska och sociala livsvillkor och
riktlinjer för byggnadsstandarder i vardagen (Nirje, 2003).
Tideman (2000) beskriver hur normaliseringsprincipen skulle vara ett verktyg för att
identifiera vad som krävdes för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att
kunna leva som alla andra i samhället. Som en kritik mot institutionernas
segregerande tillvaro kom denna princip tillsammans med integreringsprincipen att
lägga fokus på den omsorg som fanns i det vanliga samhället.
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Tideman (2000) beskriver vidare hur det går att se på normalitet på olika sätt:
statistisk, normativ eller individuell/medicinsk normalitet. Den första typen av
normalitet kan ses som en statistisk genomsnittlig normalitet där det som är vanligast
ses som normalt. Det andra handlar om samhällets värderingar och normer där
föreställningar om vad som är normalt förändras över tid och är beroende på
samhällets syn vid en specifik tidpunkt. Normaliteten blir därmed föränderlig. Till sist
en definition av normalitet som något icke-avvikande. Detta exempel definierar
normalitet som något friskt eller inte sjukt.

1.6.4 Tre modeller
För att sätta in studien i ett handikappvetenskapligt sammanhang följer en kort
beskrivning av de olika modeller för hur funktionsnedsättningar kan förstås och några
ord om hur detta kan yttra sig i barnlitteratur.
Den medicinska modellen innebär ett synsätt där det är individen och kroppen som
ska lagas eller anpassas för att minska funktionshindret. Fokus ligger på individen och
dess tillkortakommanden.
Den sociala modellen lägger problemet i samhället där hindret uppstår i ett
otillgängligt samhälle och omvärldens attityder. Här finns ett fokus på politiska och
sociala reformer för att minska konsekvenserna av en nedsättning.
Funktionsnedsättningen finns kvar men ansvaret för att minska hinder ligger utanför
individen.
Den miljörelativa modellen innebär att funktionshinder uppstår i mötet mellan och i
samspel med ett otillgängligt samhälle och den egna kroppens begränsningar.
(Tideman, 1999).
I barnlitteraturen yttrade sig tidigare det medicinska perspektivet genom att individen
användes som ett narrativt verktyg för att föra berättelsen framåt eller gestalta känslor
och tillstånd. Individen blev ofta en metafor för ondska eller hjälplöshet och hade
därmed inte någon egen agenda vilket resulterade i stereotypa skildringar och en
problembaserad utgångspunkt där något behövde åtgärdas för att ett lyckligt slut
skulle uppnås. Individen skulle antingen botas eller dö (Kanold, 2011).
I barnlitteratur kan ett gestaltande av den sociala modellen kunna innebära att
berättelsen visar på en omvärld med hinder i samhället samtidigt som individens
kropp, upplevelser och dess begränsningar undervärderas.
Den miljörelativa modellen skulle i ett berättande sammanhang kunna innebära att
litteraturen framställer personer med funktionsnedsättningar genom historier som
speglar både den egna erfarenheten där man utgår både från nedsättningen och det
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otillgängliga eller tillgängliga samhället. Det centrala blir därmed relationen mellan
individ och och omgivning.

1.7 Metod
Den kritiska diskursanalysen görs genom att beskriva och tolka diskursen i sin
kontext samt försöka förklara hur och varför den ser ut som den gör. Detta sker på
följande sätt: Inledningsvis definieras vilken typ av diskurs som förekommer i texten
och vilken genre den undersökta texten tillhör. Textens positionering undersöks för att
sedan sättas in i ett sammanhang och undersökas på närmare håll. För att nå en
djupare förståelse av texten undersöks den på meningsnivå där enskilda meningar och
ord analyseras.
1.7.1 Verktyg för analys
Diskursanalys som metod blir i detta fallet en analys där frågor ställs till texten.
Eftersom det handlar om bilderböcker innebär text både bild och text. Rent praktiskt
kan diskursanalys sägas bestå av ett antal frågor som ställs till texten och utifrån dessa
undersöks vilka budskap och maktrelationer som pågår i det som undersöks. Exempel
på dessa är :
Vad lyfts fram som norm och sanning i text och bild?
Vad hamnar i bakgrunden?
Vad framställs som ett problem och vad är inte ett problem?
Vilka gömda maktrelationer kan utrönas ur text och bild?
Vem utövar makt och vems diskurs är det som presenteras?
Vem för talan och till vem riktar sig texten?
Vad är budskapet i texten och hur karaktäriseras personerna i berättelsen?
Är det något som återkommer i berättelserna och inom samma berättelse?
Vilka identiteter möjliggörs och vilka intressen är det som tillvaratas?
Vad är det som normaliseras och vad osynliggörs?
Rent konkret fokuserar denna studie på frågor som med inspiration från ovanstående
exempel handlar om vem som gör saker i text och bild och vem som har makten i
berättelsen. Utöver detta undersöks vilka roller som finns att identifiera sig med samt
hur karaktärer med funktionsnedsättning framställs när det gäller makt och normalitet.

1.7. 2 Urvalsprocess
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Materialet för denna studie har sökts fram i flera led. Huvuddelen av sökningen
skedde i Svenska Barnboksinstitutets sökbara katalog över alla i Sverige utgivna
barnböcker. De sökord som användes var “intellektuella funktionsnedsättningar,
Downs syndrom, funktionsnedsättningar, funktionshinder och handikapp”. Sökningen
genererade ett 20-tal titlar som sedan minskade vartefter kriterierna för
undersökningen applicerades på sökresultatet. Den tidsmässiga avgränsningen som
användes var titlar utgivna de senaste 10 åren. Titlar som föll bort var
ungdomslitteratur, översatt litteratur och titlar som var äldre än undersökningens
avgränsningar. Detta visade sig dock ge ett alltför magert resultat så tidsramen bakåt i
tiden fick utvidgas till de senaste 15-20 åren. Detta gav två titlar till. I övrigt har
artiklar och populärkulturella texter i tidningar finkammats i jakt på fler böcker som
faller inom ramen för detta arbete. Urvalsprocessen gav ett antal titlar som var del i en
serie (Ebbas kläder, 2004) som är likartade i upplägg och behandling av temat. Där
gjordes valet att enbart använda en titel i denna serie för att inte analysen skulle
baseras alltför mycket på en författares verk.
2. Analys
De fem böcker som valts för denna studie är:
En dag i prinsessan Victorias liv av Petter Lidbeck från 2004
Ebbas kläder av Annika Rehn från 2004
Märtas saga av Gunilla Linn Persson från 2008
Titt-ut, Tage! Av Britt Sternehäll från 2012
Lea Lejontämjare och översovningen av Lotte Lannerberth från 2015

Följande beskrivningar syftar till att ge en bild av de fem titlarna och vad de handlar
om. Beskrivningarna följs sedan av en analys av innehållet.
2.1 En dag i prinsessan Victorias liv (2004)
Text: Petter Lidbeck
Illustration: Lisen Adbåge
2.1.1 Beskrivning
Den första boken handlar om handlar om Victoria, en flicka med intellektuell
funktionsnedsättning och hennes vardagliga liv med allt vad det innebär.
Huvudpersonen berättar själv om de egna upplevelserna och människor hon möter i
olika situationer. Handlingen utspelar sig i en rad olika miljöer såsom hemmet, skolan
och simhallen där Victoria och hennes föräldrar och lärare möter och hanterar både
positiva och negativa situationer. Vi får följa huvudpersonen under en hel dag och får
genom hennes egna ord en inblick i vad hon tänker kring olika människor och möten.
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Viktiga bifigurer är föräldrar, lärare och syskon. Bilderna visar en aktiv och nyfiken
flicka som undersöker saker och ställer frågor. I texten används ord som speciell och
Downs syndrom invävt i en berättelse inuti själva huvudberättelsen som handlar om
hur det var när Victoria föddes. Berättarperspektivet är genomgående ett jagperspektiv förutom denna korta historia där vi får en glimt av föräldraperspektivet
från mamman. Det här är en kapitelbok som är lättläst. Den skiljer sig från de andra
böckerna eftersom den har mer text och egentligen riktar sig till en något äldre
målgrupp. Eftersom den ändå kombinerar bild och text på ett sätt som ligger väldigt
nära bilderboksgenren inkluderades den i urvalet. I boken finns flera beskrivningar av
hur funktionsnedsättningen påverkar hennes liv på sätt som både kan vara positiva
och ibland negativa. Hon beskriver att det tar längre tid att knyta skorna för henne och
att hon hittar strategier för att äta fortare. Det finns ett stycke där hon blir kallad för
“jävla mongo” av en elev i skolan. Oftast hittar hon förklaringar till människors
beteenden eller sina egna svårigheter och landar i ett positivt förhållningssätt. Det
finns ett dubbelt tilltal i boken som gör att den vuxne högläsaren kan uttyda vissa
svårigheter som inte är direkt uttalade i texten.
2.1.2 Analys
I En dag i prinsessan Victorias liv har huvudpersonen en intellektuell
funktionsnedsättning. Det är ingen tvekan om att det är hon som är huvudperson. Hon
är med på alla uppslag och har en egen berättarröst. Det är genom Victorias ögon vi
möter världen. Något som lyfts fram upprepade gånger är Victorias långsamhet och
att hon fastnar i tankar och i betraktandet av saker. Detta beskrivs i stycket Mamma
brukar säga så. Att alla inte kan vara lika snabba. Hon menar att jag inte är lika
snabb som alla andra. Jag är speciell. Vissa saker tar längre tid. Ett annat exempel
från texten är när Victoria fastnar framför sitt akvarium. Jag hörde att hon ropade
men ändå inte. En del av mina fiskar blänker som metall, man kan inte sluta titta. De
tillhörande bilderna illustrerar situationen där Victoria fastnar och är långsam men på
ett vardagligt sätt där det vanliga familjelivet har störst fokus. Text och bild samspelar
här för att tydliggöra att Victoria har en annorlunda egenskap än sina syskon. Detta
framställs dock inte som något större problem utan som en del av vardagen.
Maktutövaren i den här berättelsen är till största del Victoria själv. Hon har en vilja
och en nyfikenhet som tar sig uttryck i frågor. Detta manifesteras bland annat i scenen
där Victoria upptäcker en man med ett ben och får känna på stället där det andra benet
amputerats. Hon får förklaringen att hans ben gått sönder och han skaffat ett nytt.
Sedan hoppar han i bassängen och simmar jättebra med ett ben konstaterar hon.
På flera ställen ges utrymme för hennes nyfikenhet och initiativtagande när det gäller
frågor. Det finns även skäl att se Victoria som maktutövare då berättelsen visar på att
det ofta är hon som driver berättelsen framåt. Sammantaget ges en bild av en rad
vardagliga situationer som inte alltid sker på ett helt vanligt sätt. Huvudpersonen
verkar dock inte särskilt bekymrad över de incidenter som av en vuxen kan ses som
problematiska. Ett exempel på en sådan situation är när en liten pojke i simhallen
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säger att hon ser konstig ut eller när en pojke på hennes skola använder ordet mongo
på skolgården. Victoria reagerar inte i text eller bild men för den vuxne läsaren går
det att utläsa att det pågår någonting vid sidan av. Texten riktar sig genom det dubbla
tilltalet både till barn och den vuxna högläsaren. Genom att behandla ämnen och
händelser i miljöer som är vanliga för barn riktar sig texten till de som kan känna igen
sig. En sådan är skolmiljön där läsaren får en inblick i Victorias vardag i skolan och
hur hennes egen uppfattning av sin vardagsmiljö ser ut.
Kanold (2011) beskriver hur personer med intellektuell funktionsnedsättning i
barnlitteraturen tidigare framställts som snälla, naiva och i behov av hjälp. I boken om
Victoria framställs inte huvudpersonen som passiv eller ett offer. Hon har en egen roll
i sitt liv och är inte ett offer utan tar emot den hjälp hon får på ett självklart sätt.
Emmerson, Fu, Lindsay och Brenna (2014) menar att det tidigare var ont om
framtidsutsikter eller lyckliga slut för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Victorias berättelse har ett lyckligt slut där hon själv sammanfattar en händelserik dag
på ett positivt sätt. I boken om Victoria ges en möjlighet att följa med henne in i
hennes tankevärld. Detta kan ses som en möjlighet till det som Naidoo och Dahlen
(2012) menar kan vara ett fönster in i en annans verklighet och en chans att få leva sig
in i en annan människas situation. För ett barn med en egen funktionsnedsättning som
liknar Victorias kan det vara en sorts spegel som bekräftar egna upplevelser av att
vara långsam, annorlunda eller andra människors reaktioner. Detta “övande” i ett
annat barns livsvärld skapar det som författarna menar är en kulturell kompetens som
främjar förståelse och acceptans. Berättelsen erbjuder ett flertal subjektspositioner för
läsaren att anta. Victoria är både stark och svag, modig och ledsen. Hon tar rollen som
nyfiken frågvis och stark idrottare. Hon är både en mysterielösare och en moralisk
förebild som återlämnar en borttappad plånbok till en man. I denna mångfacetterade
presentation av karaktären Victoria skapas en nyanserad och autentisk representation
där läsaren får möjlighet att ta del av en slags normalitet som har sina annorlunda
drag.
I boken om Victoria finns det drag av den miljörelativa modellen för hur vi förstår
funktionshinder. Detta eftersom det finns aspekter i huvudpersonens liv där
omgivningen skapar hinder genom sina attityder och beteenden. Det kan handla om
att personer kallar henne för elaka saker eller pekar ut henne som annorlunda. Det
finns dock vissa hinder som går att härleda till Victorias egna begränsningar. Ett
exempel är de kognitiva svårigheter som gör att hon behöver mer tid för att göra
saker.
När det kommer till normalitet är denna berättelse på det stora hela ett slags
utvidgande av vad som kan ses som normalt. Victorias ibland avvikande beteende
normaliseras genom hennes eget avslappnade förhållningssätt och detta förstärks
oftast genom en omgivning som stöttar.
2.2 Ebbas kläder (2004)
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Text: Annika Rehn
Bild: Göran Billeson

2.2.1 Beskrivning
Ebbas kläder har egentligen inte någon direkt handling med en början eller slut. Det är
snarare en rad ögonblicksbilder om en flicka. Boken innehåller ett antal uppslag med
foto på ena sidan och korta textstycken samt illustrationer på den andra för att
tydliggöra tecken som används för att förmedla det som pågår i bilden. Upplägget
med lite text på ena sidan och en bild på andra sidan ger läsaren en tydlig information.
Bildspråket är förenklat och avskalat och själva boken har ett stadigt omslag med
tjocka sidor, ringbindning och flikar för enkel bläddring. En utomstående berättare
beskriver med korta meningar vad vi ser på bilden. Centralt i boken är huvudpersonen
Ebba som vi ser genom bilderna att hon har Downs syndrom.
2.2.2 Analys
På den första sidan i denna bok ser vi en flicka i finkläder som är på väg någonstans.
Hon har svarta lackskor och en blå klänning. Som titeln anspelar på finns det ett löst
sammansatt tema kring kläder i boken. Den första bilden visar en aktiv flicka. På
nästa uppslag ser vi en närbild där huvudpersonen Ebba tittar rakt in i kameran på ena
sidan och på andra sidan i uppslaget har vi meningen “Här är Ebba” som illustreras
med bilder av händer som tecknar hennes namn. Det är inget tvivel om vem som är
huvudperson i denna bok eftersom hon förekommer på samtliga uppslag. Hon är den
enda personen i boken och hennes namn finns i titeln. De subjektspositioner som
erbjuds är tydliga och enkla. Barn kan relatera till strand och glassätarsituationer och
identifiera sig med Ebba genom dessa. Det Laclau & Mouffe (2014) pekar på genom
att beskriva diskurs som något möjliggörande när det gäller subjektspositioner handlar
i denna bok mer om att själva boken tillkommit i en diskurs av tillgängliggörande så
att läsaren har möjlighet att ta del av barnlitteratur på ett bra sätt. De
subjektspositioner som erbjuds i Ebbas kläder är situationsbaserade som till exempel
det lekande barnet eller barnet på stranden som äter glass.
Denna bok skiljer sig från de andra då den illustreras med hjälp av foton istället för
som de andra genom tecknade bilder. Fotorealismen ger en mer dokumentär känsla
och boken som helhet har inte några direkta drag av fiktion. Berättelsen har ingen
linjär handling utan består av ögonblicksbilder som beskriver vad Ebba gör och
framställer henne som en aktiv person men vi får inte reda på så mycket mer kring
henne eller hennes liv och egna vilja. Ögonblicken som skildras äger rum i bekanta
miljöer som hemma, på förskolan eller stranden. Vi ser kläder och accessoarer som är
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bekanta från de sammanhang de presenteras i. Eftersom Ebba är ensam genom hela
boken så skulle det gå att säga att hon har makten i varje enskild scen men å andra
sidan interagerar hon inte med andra barn eller vuxna förutom den som håller i
kameran. En viktig detalj i boken är de teckenbilder som medföljer varje bild. De ger
intryck av en inlärningssituation som ger boken en extra dimension som läromedel.
Det finns även här en aspekt av tillgänglighet och multimodal kommunikation som
ger boken ett annat syfte än enbart historieberättande. Som verktyg för att introducera
berättande och kommunikation känns Ebbas kläder direkt riktad till barn med
intellektuella funktionsnedsättningar då både utförandet med ringbindning och tjockt
papper med lättbläddrade flikar gör den mer tillgänglig än de andra titlarna. Med detta
i åtanke kräver denna bok en annan typ av analys när det gäller normalitet och vilka
diskurser som finns här. Istället för att bara se till handling och maktrelationer i text
och bild kan det vara värdefullt att analysera varför boken ser ut som den gör. Att
tillgängliggöra en text på detta sätt både utformningsmässigt och genom att
inkorporera kommunikation och tydliggörande på det sätt som gjorts i denna bokserie
skickas signaler om vikten av att alla får tillgång till läsning och böcker. Det ger
också genom detta tydliggörande en ingång till identifikation med olika roller och
subjektspositioner för barn att anta. Ebbas olika situationer är vardagliga och vanliga.
Hon gör vanliga saker som alla barn kan känna igen sig i samtidigt som bilderna ger
möjlighet för den specifika gruppen barn med intellektuella funktionsnedsättningar (i
detta fallet Downs syndrom) att känna igen sig i dessa vardagssituationer som utförs
av någon som liknar dem till utseendet.
Berättelsen om Ebba analyseras utifrån boken som helhet och får därför ses även som
en produkt för att tillgängliggöra barnlitteratur för en specifik målgrupp. Den sociala
modellen sätter fokus på att förändra och ta bort hinder i omgivningen där en bok som
denna är ett sätt att förbättra tillgång till läsning och litteratur. Genom att lägga
problemet och dess lösning utanför individen så landar Ebbas kläder i en social
modell av hur vi förstår funktionshinder.
Normalisering och normalitet i boken om Ebba handlar både om att lära ut och
normalisera ett alternativt sätt att kommunicera genom tecken samt att inte lägga vikt
vid någonting som skiljer Ebba från vilket badande, glassätande barn som helst.
2.3 Märtas saga (2008)
Text: Gunilla Linn Persson
Illustration: Sahara Widoff
2.3.1 Beskrivning
Märtas saga handlar om Märta som har Downs syndrom och lever med sin mamma
Nilla och katten Herr Persson. Den berättas med ett utifrån-perspektiv och ibland ur
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kattens perspektiv. Huvudpersonens vardag med språkförbistringar och lek beskrivs
med en humoristisk ansats som ger en inblick i familjens olika vardagssituationer.
Bifigurer i handlingen är främst mamman men även andra släktingar, husdjur och
leksaker. Handlingen utspelar sig främst i hemmet och i andras hem. Berättelsens
fokus är Märta och hennes interaktioner med omvärlden. Det övergripande temat är
olika sätt att kommunicera med allt från stampningar med foten till olika ord som hon
använder och mamman lyckas tolka. Ett exempel på en scen ur historien är ett uppslag
där Märta leker med “Fanten” som gavs till henne när hon för första gången sa ett ord
högt. Bilderna i boken visar en aktiv och nyfiken flicka som gör saker och tar initiativ.
Bilderna är ljusa och detaljrika. Funktionsnedsättningen förmedlas genom bilderna
som är kollage och illustrationer. I texten går det att utläsa konsekvenser av
funktionsnedsättningen genom de kommunikativa svårigheter familjen har. Historien
innehåller även en jämförelse med yngre syskonbarns språkutveckling. Överlag har
boken en positiv hållning där vanliga familjeutmaningar blandas med lite mer
ovanliga sådana.
2.3.2 Analys
I den här berättelsen är det Märta som är huvudperson. Hon har en aktiv roll i alla
delar av berättelsen och tar plats som drivande i händelseförloppen. Det är dock
Märtas mamma som är den huvudsakliga berättarrösten. Detta gör att vi får ett tydligt
föräldraperspektiv och en insyn i vad det kan innebära att vara förälder till ett barn
med funktionsnedsättning. Ett centralt tema och problem som återkommer kretsar
kring kommunikation. I texten får vi veta detta genom meningar som jag älskar inte
brunt, brukade hon säga för hon hade lite svårt för att prata och hon älskade
verkligen inte brunt och Märta får anstränga sig med orden. Vid flera tillfällen i
texten får läsaren en inblick i hur kommunikation kan vara en svårighet men även hur
det utvecklas och löses efterhand. Märta och mamma hittar sätt att komma underfund
med vad det är dottern vill få fram och en del i lösningen är att inkorporera Märtas
egna ord. Dessa används även allteftersom i den text som läses i boken. Stövel blir
lövvel och potatismos blir tatismus. I en av bilderna illustreras hur Märta
kommunicerar genom att stampa med foten och hur det tar ett tag innan mamman
förstår att stampet betyder någonting. Mamman hamnar där i den sociala modellen när
hon lägger svårigheten att kommunicera inte hos sin dotter med
funktionsnedsättningen utan snarare hos henne själv som en omgivning som inte är
anpassad till dotterns språk. En mamma vill ju gärna tala samma språk som sitt barn,
skriver hon och gör i just den scenen sitt barn till en slags lärare och kunskapsbärare
när det gäller det egna sättet att kommunicera. Ett exempel på Märtas egna tankar
kring kommunikationssvårigheter är när hon funderar runt Hälla Drälla Skälla. Hon
tänkte orden men kunde inte säga dem. Det hade varit som att hoppa tre meter i
höjdhopp. Även om det totala intrycket blir att föräldraperspektivet dominerar denna
berättelse finns det flera subjektspositioner och roller att anta för läsaren utifrån vilka
möjligheter diskursen rymmer för Märta. Hon är både busig och äventyrlig, hon är
generös och utvecklas under berättelsens gång när hon i egenskap av moster anser sig
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för gammal för att leka med gosedjur och ger bort detta till sitt syskonbarn. En annan
tydlig roll som framträder är den som kunskapsbärare i och med Märtas användande
av språket på ett annorlunda sätt och mammans process att lära sig detta språk. Den
bild som framställs handlar ibland om svårigheter när det gäller kommunikation och
utveckling men det finns samtidigt alltid en lösning presenterad på något sätt.
Även om det främst finns drag av den sociala modellen i den här berättelsen då
Märtas omgivning anpassar sig och gör allt för att främja hennes utveckling på
språkets område så finns det en del tillfällen då den medicinska modellen gör sig
påmind eftersom det då landar i att svårigheterna ligger hos Märta och vad hon inte
kan.

2.4 Titt-ut, Tage! (2012)
Text: Britt Sternehäll
Illustration: Britt Sternehäll
2.4.1 Beskrivning
I Titt-ut, Tage! Får vi följa Tyra, katten Tiger och Tyras mamma på jakt efter Tyras
bror Tage som har gömt sig någonstans. Riktad till en ung målgrupp är den en
spännande historia som utspelar sig i Tyras hem. Funktionsnedsättningen beskrivs
enbart genom illustrationerna och är inte på något sätt ett tema i berättelsen.
Ett exempel på hur Tyra framställs är omslaget som visar ett barn med brunt hår som
sitter på en grön matta och tittar i en sko med ett förstoringsglas. Det är bilden av ett
aktivt barn med ett uppdrag. Huvudpersonen är inte densamme som titelpersonen. Det
är Tage som är den frånvarande det letas efter. Den aktiva, sökande systern Tyra
driver handlingen i sitt letande efter Tage. Uppslaget nedan visar Tyra i ett kök
letandes under köksbordet. När de letat igenom hela lägenheten finner de Tage i
hallen bakom jackorna precis när de ska gå ut och leta.

2.4.2 Analys
Boken om Tyra och den försvunne Tage framställer den självklara huvudpersonen
Tyra som en aktiv, undersökande och drivande syster. Vi förstår genom
illustrationerna att Tyra har Downs syndrom även om det inte framgår i text eller
berättelse. Likt föregående bok om Märta finns här en närvarande och stöttande
förälder. I denna berättelse är det dock inte föräldraperspektivet vi får eftersom Tyras
mamma inte är berättare eller driver historien på något sätt. Tvärtom finns det i
bilderna flera exempel på att Tyra är den som går före sin mamma upp på vinden och
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in genom dörrar för att leta. Bilderna är där mer tydliga än den kortfattade texten när
det gäller att presentera huvudkaraktären som en nyfiken och orädd flicka. Mamman
är med i många bilder men tar inte över i handlingens sökande. I bilderna på väggarna
syns familjen avbildad och det verkar vara en ensamstående mamma med de två
barnen Tage och Tyra som bildar deras familj. När de letar på balkongen syns det
höga hus i omgivningarna vilket ger en indikation om att de skulle kunna bo i ett
område med många lägenheter. Bilden som visar köket visar utspilld juice och
utspridda leksaker efter en frukostmåltid. Sammantaget ger bild och text ett intryck av
en ganska vanlig familj i ett vanligt område som leker tillsammans. Tyras karaktär
erbjuder flera subjektspositioner att anta genom sitt breda spektrum av känslolägen.
Hon är både glad, ledsen, nyfiken och försiktig. Hon framställs som ett helt vanligt
barn som leker utan att hennes funktionsnedsättning har någon som helst betydelse för
berättelsen. Den sista bilden när de hittar Tage bland ytterkläderna visar en bild av
deras syskonrelation som positiv och glad. Boken om Tyra visar på hur en
framställning av intellektuella funktionsnedsättningar kan se ut när det inte är av
någon betydelse för berättelsen eller personen i berättelsen som har nedsättningen.
Det finns inga svårigheter skildrade som har samband med funktionsnedsättningen
utan fokus ligger helt på det lekande barnet och familjens vardagsliv. Det Noodleman
(1998) beskriver som bildens inneboende kulturella prägel innebär här en igenkänning
av familjens boendemiljö där läsarens förförståelse ger en möjlighet att identifiera sig
med en familj som lever i ett hem som går att relatera till. Det finns en klassaspekt i
familjens ensamstående förälder och vardagsliv i en lägenhet som skapar utrymme för
fler att känna igen sig i både som barn och högläsande vuxen.
Det är svårt att spåra en distinkt modell för förståelse av funktionshinder i den
aktuella titeln eftersom funktionsnedsättningen är helt utan betydelse. När det gäller
begreppet normalisering så är boken om Tage och Tyra ett exempel på hur
normaliseringen kan påverka gestaltningen av en karaktär med intellektuell
funktionsnedsättning helt utan något utpekande eller information kring att det
eventuellt skulle vara något annorlunda med Tyra. Funktionsnedsättningen är
ovidkommande för berättelsen och visas i bilderna på ett sätt som normaliserar och
bekräftar diskursen ett barn som alla andra.
2.5 Lea Lejontämjare och översovningen (2015)
Text: Lotte Lannerberth
Illustration: Johanna Rehn
2.5.1 Beskrivning
Det sista exemplet på en bilderbok som innehåller personer med intellektuell
funktionsnedsättning utkom 2015. Här får vi en berättelse om Lea och Elliot.
I fokus för handlingen finns äventyret att sova över. Tillsammans med sin vän Elliot
skapar Lea ett djungeläventyr med vilda djur och spännande situationer. Katter och
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storebröder får agera fantasidjur när vännerna reser tillsammans med pannlampa och
resväskan packad. Det är en spännande och fantasifylld berättelse med rika
illustrationer i varma färger. De två huvudpersonerna är omväxlande drivande i
handlingen och tar olika roller i äventyret vid olika tillfällen. Vid flera tillfällen är
Elliot den drivande och han tar även en omhändertagande roll i relationen då han tar
hand om Lea när hon slår sig och visar omsorg om sin vän. Funktionsnedsättningen
beskrivs endast i bilderna och genom vissa inslag i texten där huvudpersonen
använder teckenstöd. Det finns även en sida sist i boken med en kort förklaring kring
Downs syndrom och en handfull stödtecken som komplement.
2.5.2 Analys
Den här berättelsens huvudperson är Lea som även fungerar som berättare i jag-form.
Elliot som är hennes gäst har dock en nästan lika viktig roll. De delar på
maktutövningen genom att växelvis ta rollen som drivande och aktiv och finns med i
illustrationerna i lika stor utsträckning. Precis som i Märtas saga finns här ett element
av kommunikation som handlar om att Elliot använder teckenstöd. Detta syns i
bilderna och presenteras som ett vanligt sätt att kommunicera eftersom Lea och Elliot
förstår varandra utan problem. Elliots tecken är integrerade både i text och bild samt i
det teckenfacit som finns i slutet av boken. Bokens berättelse följer det Kåreland
(2015) beskriver som ett vanligt tema inom barnlitteraturen, nämligen vandringen.
Lea och Elliot tar ett gemensamt ansvar för äventyret och stöttar varandra. Ett
exempel på Elliots omhändertagande roll är när Lea trillar i trappan under äventyret
Aj! Skriker jag och gnuggar min armbåge. Elliot blåser och kramas. I nästa scen är
det Elliot som är den modige som vågar öppna en dörr med ett eventuellt läskigt djur
bakom. I den här berättelsen får karaktären med en intellektuell funktionsnedsättning
prova många olika roller och subjektspositioner när äventyret utvecklar sig. Elliot får
vara det lekande barnet med en väl rundad arsenal av känslor och sinnestillstånd. I
lekens mitt finns det ingen större skillnad mellan de två barnen förutom det alternativa
kommunikationsstödet som de båda kan använda. Diskursen som framträder är den
om den om det lekande barnet som alla andra. Eftersom Elliots funktionsnedsättning
inte framställs som något hinder eller har någon betydelse för berättelsen blir det
istället bara en historia om två barn där det ena råkar ha Downs syndrom. Det finns
inga utav de stereotyper som tidigare barnlitteratur innehöll. Elliot är på intet vis
någon bifigur eller alibi för att driva fram berättelsen på hans bekostnad. Han är med
på lika villkor och har lika mycket makt som Lea i valet av lekar och hur de agerar
under lekens gång. Kanolds (2011) beskrivning av de normer som tidigare rådde har
inte någon direkt motsvarighet i denna nyare bok. Båda barnen i berättelsen verkar
råda under samma normer för hur barn får lov att vara. De ramar som finns för vad
som kan sägas och göras kan sägas vara baserade på att de båda är barn snarare än att
Elliot har en funktionsnedsättning. Utifrån detta kan det sägas att boken uppfyller det
Ayala (1999) beskriver som en mångfacetterad och autentisk berättelse där flera roller
kan erbjudas läsaren att identifiera sig med. En aspekt som motsäger detta och på ett
sätt skiljer ut Elliot är i inledningen där Lea beskriver hur Han är störst på förskolan.
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Där får läsaren, iallafall den vuxne högläsaren en aning om att Elliot möjligen är lite
annorlunda i jämförelse med de andra på förskolan. De bilder som hör till den
meningen visar dock ingen större skillnad på barnen som omedelbart börjar leka. Det
som Naidoo & Dahlen (2012) beskriver kring identifikationsmöjligheter i
barnlitteratur och den kulturella kompetens som detta ger skulle kunna appliceras på
denna berättelse då karaktärerna följer vandringshistorians mall samtidigt som en av
deltagarna är ett barn med en funktionsnedsättning. Detta ger möjlighet till en
spegling för barnet med egen erfarenhet och en bekräftelse för dennas erfarenhet eller
en utblick i en annan erfarenhet för det barn som inte har en funktionsnedsättning.
Diskursen som råder framhåller normalitet och normalisering av funktionsnedsättning
där Elliots kommunikationssätt enbart är en sidodetalj. Han framställs i varje led som
likvärdig och lika kapabel som Lea.
Den sociala modellen framträder i denna berättelse i vissa situationer. Det syns i hur
Elliot och Lea kommunicerar på ett självklart sätt genom att använda det stöd som
behövs utan att lägga någon problemförklaring hos Elliot. Det syns också i hur ett
fåtal tecken inkorporerats i boken för att ge möjlighet att normalisera användandet av
dessa.
2.6 Analyssammanfattning
En dag i prinsessan Victorias liv (2004)
Här finns ett tydligt budskap om att olikheter är normalt. De subjektspositioner och
roller som Victoria kan anta i denna bok är alltifrån elev, dotter, busig, drivande i
leken, tröstare eller utsatt för glåpord. Alla dessa varianter ger en rik mängd ingångar
till hur det är att spendera en dag i hennes skor. Samtidigt finns det utrymme för att se
henne utifrån när de andra karaktärerna reagerar på det hon gör och vad hon säger.
Ebbas kläder (2004)
Boken som föremål och tillgänglighet till litteratur framträder som viktigare än själva
berättelsen i detta fall. I denna berättelse finns det färre roller att anta. Det går att som
barn relatera till glassätande och att ta på sig finkläder eller vara med sin familj på
stranden men annars blir boken mer ett verktyg för kommunikation.
Märtas saga (2008)
I Märtas saga finner vi roller och subjektspositioner som skiljer sig lite i och med den
starka närvaron av en förälder. Märtas egen roll som lekande barn och kunskapsbärare
när det gäller hennes eget sätt att kommunicera skyms till viss del av mammans
föräldraperspektiv.
Titt-ut, Tage! (2012)
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Den här berättelsen kan sammanfattas som det lekande barnet och syskonet som alla
andra. Här finns subjektspositioner som handlar om att ta kommandot och vara modig
genom att leda mamma uppför trappan till vinden. Tyra är hela tiden drivande och
nyfiken. Hon har också rollen som syster som det går att känna igen sig i.
Lea Lejontämjare och översovningen (2015)
Här finns subjektspositioner som till exempel den bra kompisen och äventyraren.
Karaktären Elliott är både modig och rädd, stark och omvårdande som en naturlig del
i handlingen. Berättelsen tar även in den alternativa kommunikationen som normalitet
och vardag. Sammanfattningsvis finns i berättelsen en hel rad möjliga roller för barnet
eller läsaren att identifiera sig med.
3. Resultat och resultatdiskussion
Här diskuteras resultaten av den analys som gjorts utifrån de frågeställningar som
ställts upp inledningsvis. Resultaten från analysen visar att de fem böckerna
framställer personer med intellektuella funktionsnedsättningar på ett autentiskt och
varierat sätt. De två mest framträdande diskurserna kan länkas till
normalitetsbegreppet och handlar om att vara som alla andra eller att vara lika olik
som alla andra. Vid sidan av detta resultat kan det konstateras att majoriteten av
huvudkaraktärerna har Down syndrom. Eftersom flera av böckerna bara skildrar
funktionsnedsättningen genom bilderna skulle detta kunna tolkas som en konsekvens
av att Down syndrom är lättare att illustrera genom den karaktäristiska ögonformen.
Den första frågeställningen om hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar
framställs i bilderböcker kan besvaras övergripande som att det i de aktuella titlarna
finns nyanserade karaktärer som erbjuder en rad subjektspositioner att anta samtidigt
som de skildras på ett autentiskt sätt. Samtidigt visar resultaten att en majoritet av
karaktärerna är en vit flicka med Down syndrom. Variationen när det gäller kön,
etnicitet och typ av intellektuell funktionsnedsättning är därmed inte så varierad. Med
ett så begränsat underlag är det dock svårt att dra slutsatser utifrån detta.
Den andra frågeställningen om hur dessa framställningar kan ses utifrån begreppet
normalitet och normalisering besvaras olika beroende på vilken bok det rör. Även om
alla titlarna rör sig i området normalitet är angreppssättet olika beroende på hur
berättelsen ser ut. I vissa fall rör det sig om att tillgängliggöra litteratur för en
målgrupp med intellektuell funktionsnedsättning och i andra fall att normalisera
förekomsten av en karaktär med intellektuell funktionsnedsättning utan att lägga
fokus på funktionsnedsättningen. Resultaten från denna undersökning bekräftar
Ayalas (1999) tankar kring vilka roller som erbjuds och att det finns en variation och
autenticitet i hur personer med intellektuell funktionsnedsättning porträtteras i modern
barnlitteratur. Resultaten ställda i ljuset av Botelho & Rudmans (2009) kritiska
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multikulturella analysverktyg ger dock en annan bild. Genom att synliggöra ett
minoritetsperspektiv går det att finna en lucka i dessa porträtteringar i form av en
avsaknad av berättelser där den levda erfarenheten gestaltas. Detta skulle kunna tolkas
som att pendeln har svängt från det Kanold (2011) beskriver som den äldre tidens
berättelser där personer med funktionsnedsättningar var ömkansvärda eller passiva till
att numera sätta individen främst och i flera fall inte alls nämna
funktionsnedsättningen.
Analysen visar även på olika diskurser. En sådan är olikhetsdiskursen i Märtas saga
där samtidigt förälderns perspektiv framträder starkt. Boken beskriver Märta som
annorlunda och med vissa svårigheter samtidigt som hon hela tiden beskrivs i en
positiv dager. De svårigheter som uppstår språkligt och utvecklingsmässigt berättas
utan undantag som en positiv process som är källa till glädje och skratt för alla
inblandade. Mammans jag-berättande gömmer inte undan problem men tonen i boken
är inte negativ utan snarare nyktert konstaterande att så ser deras verklighet ut.
En annan typ av berättelse är den slags normaliseringsdiskurs där inkludering och
representation är viktiga beståndsdelar som i Lea lejontämjare och Tittut, Tage!
Ansatsen är att huvudpersonen är ett barn som alla andra. Inkluderingen sker genom
att huvudkaraktären får ta plats på lika villkor och utan att funktionsnedsättningen
lyfts fram som ett tema eller problem. Representationen i dessa fall ger läsaren en
möjlighet att få identifiera sig med barn som har en intellektuell funktionsnedsättning
samtidigt som det ses som en del av normaliteten. Boken om Victoria avviker lite
genom att diskursen blir en slags motdiskurs när huvudpersonen tillåts sticka ut från
normen utan att det presenteras som ett problem. Här blir det istället tal om en lika
olik som alla andra.
Analysen ger även indikationer på skillnader i hur huvudpersonerna skildras. När det
finns en jag-berättare är det oftast en person utan egen funktionsnedsättning. Detta
innebär att vi inte får det första-personsperspektiv som skulle kunna ge inblickar i den
egna erfarenheten hos karaktären med intellektuell funktionsnedsättning. Förutom
berättelsen om Victoria som tecknar ett mångfacetterat porträtt inifrån
huvudpersonens egna livsvärld finns det få tillfällen då vi hör karaktärernas egna
tankar. Detta gör det svårt att få till den spegelbild eller utsikt från ett fönster över en
annan erfarenhet som Naidoo & Dahlen (2012) beskriver. Även om berättelserna ger
oss en normalitet och vanliga barn som gör det barn oftast gör i litterära sammanhang
så kan den representation som förekommer sägas ingå i en normaliseringsprocess där
det till slut är svårt att avgöra om barnen har en funktionsnedsättning eller inte.
Bothelo & Rudmans (2009) text om minoritetsgruppers inkludering och
representation samtidigt som de riskerar assimilering i majoritetslitteraturen ger en
ledtråd om vilka risker som finns när normaliseringen suddar ut skillnader som kan bli
osynliga. Detta i sin tur riskerar att osynliggöra de erfarenheter som är unika för just
denna grupp barn. Den rådande ideologin i ett sådant fall blir normalisering och
karaktärerna porträtteras som ett barn som alla andra. Det som Naidoo och Dahlen
(2012) lyfter fram som en möjlighet att att förbereda sig inför mötet med andra
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kulturer och erfarenheter genom fönster in i andras erfarenheter eller en spegel för den
egna erfarenheten blir därmed något smalare när karaktärerna med intellektuell
funktionsnedsättning nästan enbart kan identifieras genom bilderna.
De två diskurserna om normalitet som handlar främst om att vara som alla andra
eller att få vara olik som alla andra gick att spåra till alla titlar i olika grad. För att
diskutera dessa diskurser måste det först klargöras vilken typ av normalitet som är
utgångspunkten. Tidemans (2000) definition av normativ normalitet som ett
samhälles värderingar kring vad som är normalt vid en särskild tidpunkt gör
begreppet föränderligt. Detta passar fint in i ett barnlitterärt sammanhang där
samhällets spegling av normalitet är i ständig förändring. Den sociala modellen
exemplifieras med en anpassning av böckerna så att de tillgängliggörs för läsaren
medan den miljörelativa modellen representeras genom att karaktären skildras både
genom individens begränsningar och omgivningens hinder. I båda fallen sker en slags
normalisering genom synliggörande av personen. Den normativa normaliteten här blir
en överrenskommelse mellan läsare och författare om vad vi ser som normalt just nu.
Den äldsta boken med Victoria i huvudrollen visade sig ur detta perspektiv vara något
annorlunda. I boken om Victoria är huvudpersonen klart annorlunda än sin
omgivning. Hennes närmaste är dock med på att detta är normalt. Hennes
kommentarer och agerande ges både respekt och tid för förklaringar utan att försöka
rätta till eller hindra henne.
I Ebbas kläder handlar det mer om att tillgängliggöra texten för en viss målgrupp. Det
är tjockt papper och tydliga upplägg som lockar till eget handhavande av boken.
Själva historien ger inte så mycket ledtrådar kring personen Ebba, däremot gör
utformningen av boken som produkt en fingervisning om syftet att göra barnlitteratur
åtkomligt för personer med funktionsnedsättningar. Bilderboken blir här en ingång
både till högläsning och bildförståelse såväl som en introduktion till tecken och
alternativ kommunikation som är integrerad i texten. Klart är att en högre synlighet i
samhället ger mer representation i olika kulturella uttrycksformer. Det verkar
fortfarande vara en genre separat från övrig bokutgivning som ges ut på specialiserade
förlag där det finns kunskap om personer med funktionsnedsättningar eller genom
anhörig- och intresseföreningar.

3.1 Metodkritik
En kritik mot diskursanalysen handlar om att den inte alltid tar in den vanliga läsarens
roll i hur diskursen uppfattas i texten. Den bygger till stor del på den undersökandes
tolkning av texten och förbiser läsarens roll i meningsskapandet. Vidare finns det
kritik mot att det inte tas hänsyn till om det fanns något innan diskursen eller om
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textförfattaren har en egen agenda eller budskap med texten. En annan kritik som
framförts (Bryman, 2011) är att tolkaren eller den som studerar ett fenomen alltid tar
med sig sin egen uppsättning värderingar som även dessa ingår i en diskurs. Då vi alla
har våra egna sociala positioner finns det en risk att detta skymmer sikten när det
gäller att få syn på vilka diskurser det aktuella materialet rymmer. Det kan vara svårt
att hålla ett reflexivt, distanserat och analytiskt perspektiv när sammanhanget ligger
nära ens eget. Bryman beskriver hur det inom den kvalitativa undersökningen kan
finnas fler än en bild av verkligheten och därmed en annan social verklighet som även
den kan vara sann. Detta innebär att den kvantitativa varianten av reliabilitet och
validitet blir svår att tillämpa då det är svårt att frysa ett ögonblick av ett socialt
sammanhang och återskapa detta. För att bemöta detta och säkerställa kvaliteten
menar Bryman (2011) att det krävs kriterier för trovärdighet som är anpassade till den
kvalitativa forskningens område. Dessa kriterier handlar om Trovärdighet,
Överförbarhet, Pålitlighet och Möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).
Dessa fyra begrepp på hur det skulle gå att säkerställa tillförlitligheten och kvaliteten
på en undersökning kan i detta sammanhang användas på följande sätt:
Undersökningens trovärdighet vilar på att den bild som presenteras är acceptabel i
omvärldens ögon och att undersökningen följt de regler som finns för denna typ av
studier. Detta kriterie har så långt det är möjligt försökt uppfyllas genom att regler och
riktlinjer från Halmstad Högskola har följts samt att ett försök har gjorts att placera in
studien i ett sammanhang och redovisa andras forskning.
När det kommer till överförbarhet handlar det istället om att resultaten ska kunna
överföras till en annan miljö eller kontext. Den kvalitativa studien kan här istället
lägga fokus på “täta beskrivningar”. Genom att ingående undersöka de titlar som valts
ut för studien och beskriva dem så utförligt som möjligt ökar chansen att en liknande
undersökning kommer till samma slutsatser. Detta beror dock på vilken utgångspunkt
den studien tar.
Pålitlighet är en slags motsvarighet till reliabilitet inom den kvantitativa forskningen
och handlar om att anta ett granskande synsätt. I en process av detta slaget kan det
handla om att redovisa sina urval och källor på ett tydligt sätt så att läsaren kan följa
processen och värdera urval och andra val som gjorts samt de konsekvenser dessa fått
för studiens resultat. I detta fallet har studiens urval byggt på ett avgränsat antal titlar
som utförligt sökts fram i Svenska Barnboksinstitutets databas. De val som gjorts i
urval har handlat till största del om att hitta böcker som uppfyller kraven för studien
mer än om att välja bort. I alla led har ett reflexivt förhållningssätt eftersträvats för att
inte val ska göras av fel anledningar.
Möjligheten att styrka och konfirmera är ett sätt att visa på en medvetenhet om att det
finns olika sociala verkligheter och att forskaren kommer in med en förförståelse som
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kan påverka forskningen. Det är därför viktigt att kunna styrka att forskaren haft
hederliga intentioner och gjort sitt yttersta för att säkerställa forskningens kvalitet.
3.2 Etiska aspekter
De forskningsetiska överväganden som gjorts i denna studie handlar till stor del om
hur urvalen gjorts och hur forskaren förhåller sig till sitt material. Denna studie
undersöker enbart skönlitteratur och därmed finns det inga individer direkt
involverade. Vetenskapsrådets rekommendationer kring anonymitet, sekretess och
tystnadsplikt är därmed inte applicerbara på denna studie. De etiska val som gjorts har
handlat om materialet och dess insamling, bearbetning och presentation. Vid
insamlingen var det främst frågan om huruvida det material som framkom kunde
anses vara representativt trots att det begränsats till fem titlar. Beslutet som togs
baserades på att det fanns försvinnande få titlar som passade in i
avgränsningskriterierna så alternativet var att vidga tidsmässigt eller genremässigt.
Eftersom det då inte skulle kunna anses besvara frågeställningarna fick analysen göras
på detta antal. När det gäller bearbetning och etiska val som gjorts i den processen
finns det alltid en risk att aspekter väljs bort av olika anledningar. Så långt det är
möjligt har bearbetningen gjorts utifrån en neutral ståndpunkt utan att försöka få
materialet att passa in i någon förutfattad tes. Till sist finns det etiska aspekter i hur
studien presenteras. Jag har försökt att redovisa transparent och tydligt hur
analysarbetet gått till.
3.3 Metoddiskussion
Valet av metoden diskursanalys gjordes för att det verkade vara ett lämpligt sätt att
besvara frågeställningarna. De nackdelar som detta metodval fört med sig handlar till
stor del om att säkerställa att de tolkningar som görs av bilderböckerna är rimliga och
den osäkerhet som kvalitativa undersökningar för med sig när det gäller objektivitet
och trovärdighet. Fördelen med diskursanalysen är att dock att det finns utrymme för
olika typer av perspektiv inom ramen för detta verktyg. Eftersom det fanns olika
aspekter som skulle undersökas i och med det speciella materialet var det en bra
metod som rymmer både text och bild. I detta fallet var det viktigt att kunna vara
pragmatisk vart mening och teman söktes eftersom bilderboken ger information på
flera olika sätt både enskilt och i kombination text och bild. Det urval som gjordes
resulterade i ett fåtal titlar att undersöka. Detta kan ses som problematiskt eftersom
varje enskild berättelse då får stor inverkan på analysen som helhet. Alternativet
skulle då vara att vidga ramarna tidsmässigt eller genremässigt för vilka titlar som
kunde räknas in i undersökningen. Detta skulle dock få konsekvenser när det gäller att
besvara frågeställningarna och uppnå undersökningens syfte.
En annan metod som hade kunnat fungera är en innehållsanalys av texten och en
semiotisk analys av bilderna. Ibland är det dock så att bilderbokens mening endast
uppstår i kombinationen av bild och text. Detta gör att två separata metoder som inte
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tar in varandra på samma sätt som diskursanalysen gör skulle ha missat vissa
betydelser och meningar som bara kan utläsas i en samlad helhet.
Hade det varit aktuellt att välja metod idag hade samma val gjorts än en gång
eftersom de frågeställningar och det syfte som ställts upp kräver en typ av metod som
tar in hela bilderboken som ett meningsbärande verk.

3.4 Avslutande ord
De undersökta titlarna visar på en förändring som jag tolkar som en spegling av den
handikappolitik som förts under de senaste decennierna. Det handlar om
normalisering och integrering där personer med funktionsnedsättningar och i
synnerhet intellektuella sådana ska integreras och normaliseras i samhället för att
kunna “ leva ett liv som alla andra”. I ljuset av den förändring som ägt rum kan man
fråga sig om det med denna normalisering sker ett visst osynliggörande när barnet
med en intellektuell funktionsnedsättning ser sig själv speglas i den moderna
barnlitteraturen som ett barn som alla andra. Finns de specifika erfarenheter som just
detta barnet bär på representerat om det ska uppgå i ett “som alla andra” kollektiv. För
att återknyta till Alice Halls ord om att Disability demands a story- det skulle kunna
vara så att normalisering skymmer berättelser som kräver sin historia. Oavsett hur
eftersträvansvärt det är att smälta in och försäkra sig om att vi alla är normala så finns
det kanske ett värde i att vidga ramarna för vad som är normalt och låta det som är
olikt vara en del av normen. De sociala stigman och erfarenheter av diskriminering
som personer med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande lever med syns bara
delvis i den undersökta litteraturen. Detta skulle kunna ses som en slags assimilering
in i den majoritetskultur där funktionsnedsättningen osynliggörs. För att öka
omvärldens förståelse och vidga normen något skulle porträtteringar av karaktärer
med intellektuell funktionsnedsättning beredas plats att visa hela den levda
erfarenheten av vad det innebär att vara ett barn och tillhöra denna grupp. Både som
ett barn som alla andra men även med de alldeles särskilda erfarenheter som finns i
denna grupp.
3.5 Förslag till vidare forskning
I arbetet med denna studie har det tydligt visat sig att samhället påverkar litteraturen
och litteraturen i sin tur har kraft att påverka samhället. Det skulle vara intressant att
undersöka hur denna relation har sett ut i ett längre perspektiv när det gäller just
barnlitteratur. Främst för att litteratur för barn så tidigt ger dem en bild av samhällets
verklighet och normer men även för att se om det går att utläsa handikappolitiska
förändringar i den äldre barnlitteraturen. En undersökning av de senaste femtio årens
barnlitteratur med funktionshinder på något sätt representerat skulle ge en intressant
bild av hur svensk politik och synen på funktionsnedsättningar utvecklats. Det hade
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även varit intressant att vidga området antingen genremässigt för att se hur
ungdomslitteraturen speglar synen på funktionsnedsättningar eller geografiskt genom
att jämföra olika områden och koppla dessa till den politik som förts inom
handikappområdet historiskt. Ett sådant skulle kunna vara att jämföra de nordiska
ländernas barnlitteratur för att hitta likheter och skillnader i hur intellektuella
funktionsnedsättningar porträtteras genom historien. Vidare skulle det vara intressant
att undersöka barnlitteratur som innehåller personer med funktionsnedsättningar
utifrån ett minoritetsperspektiv där det inte är eftersträvansvärt att helt uppgå i en
majoritetskultur genom assimilering.
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