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Abstrakt  
I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och 

ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. 

Studien innehåller även ekonomiska aspekter. Jag har utgått från dessa frågeställningar: 

• Hur kan olika skrift- och ordval möjliggöra inkludering i text? 

• Hur kan litteratur göras tillgängligt för flera olika lässätt? 

• Hur ser representation av icke normativa människor ut i barn och ungdomslitteratur? 

Jag har valt att arbeta med just dessa frågeställningar eftersom vi i skolan arbetar med berättelser, 

texter och sagor under hela skolgången och har skyldighet att ge våra elever en demokratisk grund 

och material som de kan känna igen sig i och relatera till. Material och metoder som vi väljer måste 

vara tillgängliga för alla oberoende av funktionsvariationer. Undersökningen har resulterat i en bok 

som är skriven på ett sätt där alla karaktärerna är avidentifierade, utan några fysiska, biologiska eller 

funktionella attribut. Genom denna avidentifiering får läsaren möjlighet att läsa in sin egen karaktär 

eller sig själv i berättelsen och skapa egna bilder. Boken är tillgänglig, inte bara utifrån inkludering i 

läsningen och berättelsen, utan även genom att en kan ta till sig texten med hjälp av olika lässätt. 

Den är skriven i alfabetsskrift, i punktskrift och finns som ljudbok. 

Under undersökningen, med avseende på lässätt, har det blivit allt tydligare att barn- och 

ungdomslitteratur kan vara svårt att få tag på som inläst material och att det är nästan omöjligt om 

en inte har tillgång till appar som till exempel Legimus. Angående representation i det begränsade 

antal sagor, biografier, berättande faktaböcker eller påhittade berättelser som jag använt, så finns 

sällan personer som anses utanför normen, inte ens i litteratur som utger sig för att vara 

inkluderande.  

Nyckelord  

Inkludering, tillgänglighet, barnlitteratur, ungdomslitteratur, normer, normkreativitet, normkritik, 

ljudböcker 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Hela min skolgång har jag avskytt att läsa böcker. Jag läste långsamt och hade svårt att koncentrera 

mig när jag skulle läsa med ögonen. Alla ljud och rörelser i rummet störde och jag kände mig både 

stressad och skamsen när någon annan vände blad mycket snabbare än jag gjorde. Jag vände ofta 

blad i takt med andra elever för att ingen skulle förstå att jag läste långsamt. Att läsa högt för 

klassen var en mardröm. Bokstäverna blandade ihop sig till en enda röra. När någon annan läste 

högt, eller läraren föreläste, var det aldrig något problem att förstå och minnas texten. Min auditiva 

förmåga var mycket bra, medan det jag läste själv inte fastnade alls. 

Efter en utredning så fick jag dock ingen neuropsykiatrisk diagnos. Det konstaterades bara att jag 

behövde mera möjligheter till koncentration, tid och extra stöd från mina lärare för att kunna ta mig 

igenom böcker och texter. De som var positivt med att få en läkares bedömning om mina 

svårigheter var att jag fick möjlighet till att få saker inläst och lyssna på det i min egen takt. 

Problemet var att det fanns väldigt lite material som var inläst. 

Dessutom betraktade flera av mina lärare inläst material som fusk. Med inläst text som hjälpmedel, 

skulle jag få en i deras tycke orättvis fördel. Istället för att få material som funkar för min typ av 

inlärning, gick jag igenom grundskolan med en känsla av att vara dum. För mig känns det självklart 

att en under sin skolgång ska kunna få den typen av stöd för läsning som varje enskild individ 

behöver. Vi skulle ju till exempel inte be en elev som har en synnedsättning att läsa alfabetsskrift 

när vi vet att personen behöver ta in informationen genom punktskrift. 

När jag blev äldre blev jag mer och mer engagerad inom feminismen. Ju mera insatt jag blev, desto 

mer såg jag hur många människor det finns som utesluts för att de inte uppfyller det som vårt 

samhälle har satt som norm. Jag såg den enorma skillnaden mellan hur män och kvinnor blir 

behandlade, representerade och inkluderade, och började reflektera över hur andra som inte faller in 

i den vita normativa maktordningen blir behandlade och på att även dem måste få ta plats och synas.  

Efter att ha rört mig i feministiska kretsar har jag fått ord på de feministiska idéer som jag vill sprida 

och leva efter. Ett av de ord som jag hade saknat var intersektionalitet.  

Intersektionell feminism fokuserar på maktordningar som baseras på kategorier som kön, etnicitet, 

sexualitet, funktionalitet och klass, även hur dessa samverkar med varandra för att skapa ojämlikhet, 

diskriminering och förtryck.1 Med denna blick på världen så kan en börja se och förstå hur flera av 

dessa olika kategorier kan samverka och att personer som ingå i mer än en av dessa kategorier kan 

                                                                 
1 https://www.genus.se/ord/intersektionalitet/ (hämtad: 2018-09-26) 

https://www.genus.se/ord/funktionalitet-funktionsvariation-och-funkofobi/
https://www.genus.se/ord/intersektionalitet/
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utsättas för förtryck. Ett exempel är på detta är hur etnicitet- och könsdiskriminering ofta är tätt 

sammanlänkade.2  

Erfarenheterna från min skolgång i kombination med mitt intresse för feminism gjorde det naturligt 

att undersöka inkluderande läsning. Jag har valt att hantera inkludering genom ett 

innehållsperspektiv men även genom inkluderande lässätt. Dessa aspekter väger lika tungt för mig 

så jag vill bearbeta båda dessa parallellt. Om en person blir inkluderad i texten och även inkluderad 

i läsningen så tror jag att det kan öka självförtroende och medverka till att bredda normer som 

annars kan leda till förtryck och exkludering. 

Vi måste kunna ge eleverna hjälp och stöd på det sätt som de behöver för att ta in information. De 

förutfattade meningarna att någon skulle vara dum på grund av att de lär sig bättre auditivt än 

visuellt och att det visuella har högre status behöver vi aktivt arbete med om vi i framtiden ska 

kunna arbeta inkluderande med våra elever och deras inlärning.3 Alla alternativ borde vara lika 

tillgängliga för alla.  

1.2 Bakgrund 
1.2.1 Tidigare forskning, undersökningar och inspiration 

Forskning kring representation och trender inom barn- och ungdomslitteratur har gjorts av Svenska 

barnboksinstitutet (SBI) sedan 1993. SBI undersöker varje år första upplagorna som kommit ut 

både på svenska och de som har översatts till svenska. Det som Svenska barnboksinstitutets 

bokproving kategoriserar i tabeller är bland annat huvudkaraktärernas kön (tjej/kille/inget kön) och 

hur ett par är sammansatt (romantiskt par, ej indelat i någon sexuell läggning).  

Somliga Syns Sällan - En postkolonial analys av bildlärares bildbruk som Nicole Mounir4 skrev 

som sitt examensarbete 2016 har inspirerat mig att vilja skapa ett material för skolan som kan 

användas i bilden och slöjden som är inkluderande. Hennes text handlar om hur en i bilden behöver 

skapa sitt eget material och hur vi ska kunna välja ett material som är icke exkluderande, icke-

fetischerande och som inte upprätthåller normer. I denna kontext blir det tydligt att normen i 

västerländsk kultur, nästan alltid är en medelålders vit man, utan funktionsvariationer.  

                                                                 
2 Mattsson, T. (2015). Intersektionalitet i socialt arbete, (Andra upplagan), Malmö: Gleerups utbildning. s.20 ff. 
3 Cederquist, S., Föreläsning, Konstfack 2018-09-14 
4 Mounir, N. (2016). Somliga Syns Sällan - En postkolonial analys av bildlärares bildbruk, Examensarbete, institutionen 
för bildpedagogik, Konstfack, Stockholm. 
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1.2.2 Skolverkets riktlinjer och lärares ansvar 

I läroplanen Lgr115 står det att elever ska arbeta med berättelser i både bild och slöjd, och att vi 

även ska arbeta med representation och normer. I det centrala innehållet för slöjd åk 1–3 så står det 

att vi ska arbeta med slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer med berättelser som 

inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.6 I det centrala innehållet för bild åk 

1–3 så står att eleverna ska börja jobba med bildanalys och bildframställning. Under 

bildframställning står att vi ska arbeta med ”Framställning av berättande bilder, till exempel 

sagobilder.”7 

För att kunna göra medvetna val om vilka historier som vi ber våra elever att återskapa, behöver vi 

vara försiktiga i vårt urval av berättelser och göra medvetna val när det gäller hur dessa 

representerar kön, sexualitet, etnicitet, hudfärg och funktionalitet. 

Som lärare i bild och slöjd behöver en skapa sitt eget material och vi har skyldighet att se till att 

detta material har en bred representation och är så demokratiskt och rättvist som möjligt. Under mitt 

arbete har jag aktivt försökt att enbart jobba med material som är tillgängligt ur olika aspekter.  

1.2.3 Tillgången till tillgängligt material 

Legimus är en tjänst där de personer som har ett aktivt konto kan få tag på en stor mängd litteratur 

som inläst material. Jag har använt mig av det biblioteket för att se vilket material i mitt urval som 

funnits tillgängligt. Om det inte finns kan en ansöka om att få det inläst. Legimus ägs av 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och är deras digitala bibliotek med över 110 000 

anpassade titlar. Dessa titlar går att låna digitalt och lyssna på via en app i mobilen eller att få tag på 

som punktskrift.8 MTM tillhör Kulturdepartementet och deras uppdrag är att ”(…) vara ett 

nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till 

litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller 

funktionsnedsättning.”9 MTM arbetar aktivt med att utöka sitt bibliotek för att göra läsning 

tillgängligt för så många som möjligt, inte enbart genom att skapa inläst material utan även genom 

att distribuera taltidningar, lättläst material, talböcker och punktskriftsböcker.10 

                                                                 
5 Skolverket, (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Femte upplagan). Stockholm: 
Norstedts. 
6 Ibid. s.258. 
7 Ibid. s.27. 
8 https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/legimus-se/ (hämtad: 2018-10-11) 
9 https://www.mtm.se/om-oss/ (hämtad: 2018-10-11) 
10 Ibid. 

https://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/legimus-se/
https://www.mtm.se/om-oss/
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1.2.4 Inkluderande arbete 

I skolan ska vi arbeta med eleverna för att skapa en inkluderande miljö och förståelse för andra 

människor. En av de riktlinjer som Skolverket har satt upp är att alla som arbetar i skolan ska 

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 

också utanför den närmaste gruppen, se till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan 

människor och interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet. Vi ska arbeta med att 

motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, hur en visar respekt 

för den enskilda individen i det vardagliga arbetet och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Vi 

ska även arbeta med normer, uppmärksamma värden och informerar om möjligheter och risker med 

en ökande digitalisering. 11 

Genom vårt arbete med elever i skolan så kan vi skapa grunden för ett mera jämställt samhälle och 

ge dessa elever möjlighet att utvecklas till de personer som de vill vara utan oron att utsättas för 

mobbning, utfrysning eller våld. Om vi kan hitta sätt att arbeta med elever där de kan se många 

olika människor representeras, respekteras och får uttrycka sig själva så blir normen bredare och 

möjligheten att bli accepterad större.12 

1.2.5 Elevernas rätt till inflytande 

Som lärare har vi skyldighet att ge våra elever ansvar och inflytande. Det är en demokratisk 

rättighet. På Skolverkets hemsida står det att elever ska vara delaktiga i att vidareutveckla sin egen 

utbildning och frågor som rör dem.13 För att självständigt kunna ta ansvar för sitt arbete bör elever 

ha tillgång till inläst material.14 Om alla elever kan få mer inflytande över hur de tar in information 

så kan stigmat runt ”extra stöd” eller andra hjälpmedel försvinna och kunskapen att öka.15 

1.3 Syfte  

Syftet med undersökningen ”Vem får vara med?” är att studera inkludering i barn- och 

ungdomslitteratur. Detta gör jag ur två vinklar: 

• inkludering genom representation 

• inkludering genom inkluderande lässätt 

                                                                 
11 Skolverket, 2018, s.10. 
12 Ibid. S.10.  
13 Skolverket, 2018, s.13. 
14 Larson, L. (2015): E- BOOKS AND AUDIOBOOKS, Extending the Digital Reading Experience, The Reading Teacher 
(2015:2). 
15 Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv: Forskares och pedagogers möten med barnens perspektiv, 
Pedagogisk forskning i Sverige (2013:1–2) s.48 ff. 
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Jag väljer att arbeta med dessa två parallellt då jag anser att båda typerna av inkludering är lika 

viktiga.  

1.4 Frågeställning  

• Hur kan olika skrift- och ordval användas för att möjliggöra inkludering i text?  

• Hur kan litteratur göras tillgängligt för flera olika lässätt? 

• Hur ser representation av icke normativa människor ut i barn- och ungdomslitteratur? 

2 Empiri  
Materialet som bearbetas i min undersökning är barn- och ungdomslitteratur som jag har samlat in 

efter samtal med en bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek och de böcker som nämns under 

2017 års bokprovning från Svenska barnboksinstitutet. Bokprovningen analyserar den nyutkomna 

barn- och ungdomslitteraturen som skrivits och publicerats i förstaupplagor, både böcker med 

svenska som originalspråk och böcker som har översatts till svenska.16  

Den barn- och ungdomslitteratur som jag har läst är: 

• Den jag är av Ingrid Sandhagen 

• Feminism pågår av Sassa Buregren, & Elin Lindell 

• Godnattsagor för rebelltjejer av Elena Favilli & Francesca Cavallo 

• Godnattsagor för rebelltjejer 2 av Elena Favilli & Francesca Cavallo 

• Lilla feministboken av Sassa Buregren 

• Lill-Zlatan och morbror Raring av Pia Lindenbaum 

• Om jag får stanna av Kajsa Gordan 

• Ta det som en man av Hampus Nessvold 

• Tre feministiska sagor av Lilian Bäckman 

Alla dessa böcker fanns tillgängliga att låna hem från bibliotek i Stockholmsområdet och fanns 

tillgängliga att få tag på som inläst material via Legimus. 

3 Urval och avgränsning  

3.1 Första urvalet: Insamling av böcker  

Urvalet av barn- och ungdomslitteratur skedde med tillgänglighets- och inkluderingsaspekter i 

åtanke. Efter samtal med bibliotekarie på Stadsbiblioteket sammanställde jag en lista på böcker som 

                                                                 
16 https://www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/ (hämtad: 2018-10-01) 

https://www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/
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de ansåg vara inkluderade och som togs upp i Svenska barnboksinstitutets bokprovning, 2017. 

Därefter tog jag en överstrykningspenna och markerade de böcker som enligt beskrivningarna hade 

ett inkluderingsperspektiv. Sedan valde jag ut de böcker som handlade om icke normativa 

berättelser eller personer som är underrepresenterade i västerländsk litteratur. Efter första sållning 

hade jag 35 böcker på min lista. 

3.1.1 Vad är inkluderande? 

I mitt urval ville jag undersöka om de böcker som jag valt verkligen var skrivna med ett 

normkreativt perspektiv. Maria Heimer som forskar om barns rättigheter skriver att ”I 

barnlitteraturen förekommer många böcker som befäster och bevarar normer och könsstereotypa 

könsroller. Familjen består av mamma, pappa och barn. Flickor skuttar och pojkar springer. Flickor 

är rädda och pojkar modiga.”17 Majoriteten av den litteratur som jag fick tag på via listorna från 

Stadsbiblioteket var det som de kallade ”regnbågslitteratur” och bearbetar berättelser som innehåller 

HBTQ+ personer på problematiserande eller icke-problematiserande sätt.  

Jag valde även att analysera litteratur med relevanta berättelser för nutiden. Vi lever i en i värld med 

krig, där människor måste fly för att rädda sina liv och vi möter dessa människor i vår vardag. I och 

med detta ville jag att minst en bok skulle behandla frågan om att vara nyanländ i Sverige, eller att 

känna utanförskap på grund av ursprung. Listorna från Stadsbiblioteket innehöll inte någon sådan 

bok. Det fanns dock en i bokprovningen från 2017 som handlade om detta tema, 18 och jag valde att 

inkludera den i min undersökning.  

3.2 Andra urvalet: Inkluderingen i urvalet 

Jag gick vidare till att söka efter vilka av böckerna jag kunde få tag på som ljudbok. Många av dem 

fanns inte tillgängliga som ljudbok och inte heller tillgängliga att låna på bibliotek.  

Jag gjorde listor på alla böckerna och sökte efter dem på Libris19 för att se vart de fanns tillgängliga 

att låna där. Jag begränsade mig till Stockholmsområdet av praktiska skäl, sökte på Legimus och 

valde de böcker som fanns både i tryckt form och tillgängliga att lyssna på. Efter den andra 

sållningen hade jag 18 av de 35 böckerna kvar. Böckerna som jag har i mitt urval kan alltså finnas 

tillgängliga som ljudbok via andra medier och sidor men jag har valt att jobba via Legimus ur den 

ekonomiska aspekten. En del böcker gick att låna till läsesal, men denna typ av läsning är inte 

tillgänglig för mina läsbehov, så jag valde att utesluta dem från min undersökning. 

                                                                 
17 Heimer, M. (2018). Normkreativitet i barn- och ungdomslitteratur, Lund: BTJ. s. 7. 
18 https://www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/  
19 https://libris.kb.se/ (hämtad: 2018-10-01) 

https://www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/
https://libris.kb.se/
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3.3 Tredje urvalet: Ekonomi 

Jag valde sedan att göra vidare urval ur ett ekonomiskt tillgänglighetsperspektiv. Om boken inte 

finns på ett bibliotek så är den inte tillgänglig för alla, eftersom alla inte har råd att köpa böcker, 

därför uteslöts även de böcker som inte fanns tillgängliga att låna på bibliotek.  

3.4 Fjärde urvalet: Tid 

Fjärde sållningen blev tidsaspekten. Av de 18 böcker som jag hade kvar på min lista när urvalen var 

gjorda hann jag läsa 9 av dem innan jag var tvungen att avgränsa eftersom det tar sådan tid för mig 

att läsa en bok samtidigt som jag behöver utvinna någon form av information ur texten.  

4 Metod  

Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig metod som 

används för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation och kan användas för 

vilken typ av ”text” som helst, till exempel intervjuer, observationsprotokoll, bilder, ljud eller 

tidningsartiklar.20 Denna metod är lämplig för pedagogisk forskning runt barnböcker och är därför 

lämplig i min undersökning av barn- och ungdomslitteratur. Jag valde att göra en kvalitativ 

innehållsanalys eftersom jag hade en mindre mängd material som jag studerade djupgående.21 Jag 

gjorde en kodning av vilken typ av bok det var med indelningen: 

• självbiografisk bok med förstapersonsperspektiv 

• böcker med en tydlig fiktion, skrivna som sagor eller andra påhittade berättelser 

• böcker som är skrivna berättande men mer som faktaböcker 

Efter att ha delat in böckerna behövde jag en modell för att koda innehåller och därefter kunna 

analys det. Eftersom mitt arbete handlar om inkludering valde jag att göra en tabell och analysera 

böckerna genom att koda in materialet i dessa tabeller.22 Jag var intresserad av att analysera:  

• om huvudkaraktärens/karaktärernas kön klargörs 

• om karaktärernas sexuella läggning klargörs 

• om boken klarar Bechdeltestet 

• om karaktärernas funktion klargörs 

• om karaktärernas etnicitet klargörs 

                                                                 
20 Descombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, (tredje 
utgåvan), Lund: Studentlitteratur. s. 392 f. 
21 Ibid. s.419. 
22 Ibid. s.392 f. 
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Bechdeltestet är ett test som kan göras på böcker, filmer, serier och så vidare och är skapar av 

serietecknaren Alison Bechdel och har tre kriterier som ska uppfyllas för att ”klara” testet. Dessa tre 

kriterier är: 

• Att det finns minst två namngivna kvinnor i berättelsen 

• Att dessa kvinnor ska ha en konversation med varandra 

• Att denna konversation inte handlar om en man23 

När min bok till slut var färdig behövde jag hitta en metod för att få boken inspelad, göra läskoder 

och få texten omskriven från alfabetsskrift till punktskrift. 

Susanna Cederquist jobbar med tillgänglighet på Konstfack och har kunskap om inläsning och 

tillgänglighet runt läsning med andra metoder än läsning med ögonen. Genom en föreläsning hon 

hade och ett personligt möte med Susanna fick jag kännedom om en tjänst som jag kunde använda 

för att få texten inläst och läskoder genererade.24 Efter att ha kontaktat synskadades riksförbund så 

fick jag hjälp att komma i kontakt med en konsult som arbetar med att översätta alfabetsskrift till 

punktskrift, och som även kunde trycka på flera olika sätt beroende på vilken målgrupp 

punktskriften skulle vända sig till. 

Frågeställning 1 ” Hur kan olika skrift- och ordval möjliggöra inkludering i text?” ligger till grund 

för skrivandeprocessen. I “Barnet fyller år!” så ämnade jag att undersöka hur en kan arbeta med 

skrift och ordval genom att göra flera olika versioner som jag kunde testa för att sedan utveckla 

vidare eller förkasta för att skapa en inkluderande text.  

Frågeställning 2 ”Hur kan litteratur göras tillgängligt för flera olika lässätt?” ligger till grund för en 

undersökning av tillgång till material för olika läsbehov. Med inkluderande lässätt menas i vilket 

format en bok eller text finns tillgänglig, till exempel som ljudbok, punktskrift eller tryckt text. 

Tillgängligheten undersöks genom en genomsökande av Legimus digitala bibliotek för att se vad 

som finns tillgängligt och vem som får tillgång. Frågeställningen användes även i arbetet med min 

gestaltning där jag undersöker vilka möjligheter för inkludering som en kan använda.  

                                                                 
23 http://equal.nu/bechdeltestet (hämtad: 2018-10-10) 
24 Cederquist, 2018. 

http://equal.nu/bechdeltestet
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Frågeställning 3 ”Hur ser representation av icke normativa människor ut i barn- och 

ungdomslitteratur?” ligger till grund för innehållsanalys av de böcker som jag valt ut bland barn- 

och ungdomslitteratur. Böckerna har jag läst och lyssnat på, kategoriserat och sedan kodat in i 

tabeller. 

5 Teori och tolkningsram  

5.1 Inkludering 

Under mitt arbete har jag kontinuerligt använt begreppet representation när jag beskrivit hur 

personer syns eller inte syns i en berättelse.25 Grupper som anses vara minoriteter är ofta 

underrepresenterade i media, film, serier, böcker med mera.26 Att se personer som ser ut som en 

själv och som en kan relatera till är viktigt i byggandet är den egna identiteten. Många grupper 

representeras ofta med samma stereotyper om och om igen och det kan leda till både skam och 

hopplöshet. När en inte passar in i mallen eller anses vara ”annorlunda” kan en komma att mötas av 

fördomar och inte ses som en unik individ.27  

Det är här vikten av representation ligger, vi bygger upp personer genom att låta dem se sig själva 

(utan att förminskas till en stereotyp) och bli inkluderade. Vilka som inkluderas och exkluderas 

upprätthålls av de normer som vi väljer att följa, i den här undersökningen så använder jag 

begreppet inkludering för att tydliggöra arbetets ställningstagande i att elever ska få möjlighet att 

lära och vara inkluderad klassen oavsett kön, etnicitet, sexualitet, klass, funktion med mera.28  

5.1.1 Personligt och pedagogiskt 

Inkludering innehåller många olika områden. I den här uppsatsen behandlar jag inkludering ur ett 

personperspektiv och ur ett pedagogiskt perspektiv. Personperspektivet handlar om att personer ska 

vara inkluderade i gruppen, klassen och samhället utan att behöva uppfylla kriterier för att få vara 

med. Personens egna värde ska vara tillräckligt för att bli inkluderad i sammanhanget utan att 

uppfylla någon förutfattad uppfattning om vad som är acceptabelt eller ”normalt”.29  

Med det pedagogiska perspektivet av inkludering i klassrummet syftar jag på inkludering genom att 

ha flera metoder för inlärning som eleverna kan ta del av. ”Inkludering är en het potatis för att den 

                                                                 
25 Eilard, A. (2008). Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962–2007, 
Malmö: Malmö högskola. s 37. 
26 Salmson, K. & Ivarsson, J. (2015). Normkreativitet i förskolan - om normer och vägar till likabehandling, Linköping: 
Olika förlag. s. 35 f. 
27 Bromseth, J. & Darj, F. (2010). Normkritisk pedagogik, makt, lärande och strategier för förändring, Uppsala: 
Centrum för genusvetenskap. s. 94. 
28 Eilard, 2008, s.29 f. 
29 Salmson, 2015, s.43. 
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har att göra med värderingar, människosyn och vår åsikt om rättvisa – vem har rätt att vara med? Är 

det den starkes rätt, individens rätt eller allas rätt? Den typen av frågor har alltid varit 

kontroversiella.”30 Maktordningar ligger till grund för inkludering och exkludering av personer 

utifrån kön, vilken funktion de har, etnicitet, sexuell läggning, ekonomisk bakgrund med mera.31 

Hissar i byggnader, ramper in i byggnader, avsaknaden av denna typ av hjälpmedel, hur olika 

litterärt material finns tryckt och inläst är tillgänglighetsfrågor som skapar en inkludering eller 

exkludering beroende på personens behov eller funktion.32  

5.1.2 Funktion 

I denna uppsats kommer ordet funktionsvariation användas istället för ord som funktionsnedsättning 

eller funktionshinder om jag inte citerar annans text. ”Kropps och funktionsnormer innebär att det 

finns förväntningar på att kroppar ska se ut på ett visst sätt och att de ska klara av vissa 

aktiviteter.”33 Avvikelser från funktionsnormen kan till exempel vara att personen är synskadad 

eller rullstolsburen. Detta anses ligga utanför normen för ”normal funktion” och kan ligga till grund 

för diskriminering.34 Jag har valt att inte använda ordet funktionsnedsättning eller funktionshinder 

eftersom de i mina öron har negativ klang och kan leda till utanförskap genom att antyda att det är 

”fel” på personen och att den är bristande på något sätt.35 Funktionsförutsättning är ett ord som inte 

har samma negativa association. Det belyser att vi alla har olika funktion oavsett vilken typ av 

funktion detta skulle vara och att en kan ha olika funktion genom livet.36 .  

Alla funktionsvariationer är inte synliga. Neuropsykiatriska funktionsvariationer beskrivs ofta som 

”osynliga” även om de kan ha en direkt påverkan på personens liv och leda till beteenden som anses 

falla utanför den rådande normen.37 ”Osynliga (neuropsykiatriska) funktionsnedsättningar rör sig 

ofta utanför hur ”vi ska vara” och vuxna brottas ofta med hur de ska hantera att barn inte ger den 

respons som förväntas eller inte agerar innanför de uppsatta ramarna”..38 

5.2 Normer 

Normer är någonting som vi behöver förhålla oss till varje dag i våra liv. Några av de normer som 

vi möts av är funktionalitet, kön, etnicitet, sexualitet, tro, socioekonomi, genus, kropp och så vidare. 

                                                                 
30 https://specialpedagogik.se/svart-hitta-vagen-till-inkludering/ (hämtad: 2018-11-12) 
31 Bromseth, 2010, s. 86 f. 
32 Salmson, 2015, s.113-f. 
33 Ibid. s. 110. 
34 https://www.funktek.se/ordlista/ (hämtad: 2018-12-27) 
35 Ibid. 
36 Salmson, 2015, s. 113. 
37 Ibid. s. 117. 
38 Ibid. s. 117. 
 

https://specialpedagogik.se/svart-hitta-vagen-till-inkludering/
https://www.funktek.se/ordlista/
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Det finns även normer kring vad människor äter och att t ex inte äta kött är att bryta mot en norm, 

personen kan bli ifrågasatt eftersom hen inte följer ”kött normen”.39 Med tiden så förändras vad vi 

anser vara normativt och saker blir accepterat i samhället. För tio år sedan var det svårt gå ut och äta 

på restaurang om en inte åt kött, men i nuläget har nästan alla restauranger minst ett 

vegetariskt/veganskt alternativ på menyn.  

Eftersom normer är kopplat till vad ett samhälle accepterar kommer normer vara olika beroende på 

vart i världen en befinner sig.40 Normkritisk pedagogik är en inriktning inom pedagogik som arbetar 

med att synliggöra normer i klassrummet och samhället i stort för att belysa hur normer påverkar 

oss som människor, elever och samhällsmedborgare. Begreppet grundar sig i normkritiken. 

Normkritik förhåller sig kritiskt till de normer som samhället etablerat och utmanar denna 

världsbild. Den synliggör osynliga regler och förväntningar som styr oss i vår vardag och ger 

möjlighet att utmana dessa.41 Genom att bryta mot dessa normer kan en skapa en större acceptans 

för människor som hamnar utanför denna norm.42  

Normkreativitet är en vinkel där normer inte nödvändigtvis ska behöva försvinna, utan de normerna 

som finns behöver breddas och ”bli rymligare” så att flera blir inkluderade. Genom att arbeta 

normkreativt så får flera möjlighet att bli inkluderade.43 Genom att arbeta normkreativt i skolan så 

kan vi ge möjlighet för flera att bli inkluderade, om en normalisera behovet av inläst material, stöd 

via iPad eller dator skapar vi en ny norm där flera får plats. När en arbetar normkreativt så ges flera 

chansen att våga be om den hjälp de behöver. 

5.3 Skapa struktur och maktordningar 

För att förstå maktordningar och hur olika strukturer samverkar för att skapa normer, förtryck och 

olika villkor för olika personer kan en använda begreppet intersektionalitet för att analysera 

material. ”Innebörden av intersektionalitet kan härledas till engelskans intersection, vilket betyder 

’korsning’ eller ”skärningspunkt”. En kan alltså säga att intersektionalitet handlar om att göra 

komplex och dynamisk analys av maktstrukturer.”44 Med denna blick på världen kan en börja se 

och förstå hur flera av dessa olika kategorier kan samverka i ett förtryck och att personer kan ingå i 

                                                                 
39 Ibid. s. 34 ff. 
40 Heimer, 2018, s. 7.  
41 Salmson, 2015, s.22. 
42 Bromseth, 2010, s. 79 f. 
43 Heimer, 2018, s. 7 ff. 
44 Mattsson, 2015, s.19. 
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mer än en av kategorierna. Ett exempel är hur etnicitet- och könsdiskriminering ofta är tätt 

sammanlänkade.45  

Ordet intersektionalitet används i Intersektionell feminism för att beskriva ett ställningstagande i 

samhällsfrågor och dess fokus på maktordningar som baserar sig i kategorier som kön, etnicitet, 

sexualitet, funktionalitet, klass med mera och hur de samverkar med varandra på olika sätt och 

skapar ojämlikheter, diskriminering och förtryck.46 Människan skapar inkludering och exkludering i 

samhället utifrån rådande normer, socialkonstruktionismen uppmanar oss till att alltid ifrågasätta 

hur vi tror att världen fungerar. Den är i sig är kritiskt inställd till att vi skulle veta allt eller ha en 

förståelse för hur någonting är utan utrymme för att det kan vara fel. Allt är i konstant förändring 

och saker som anses vara rigida, bestämda och binära behöver nödvändigtvis inte vara det. 47 Ordet 

innehåller ordet konstruktion, dvs vi konstruerar aktivt det sociala genom våra val. 

Socialkonstruktionism har sin grund i psykologin och anses skapas genom historia och tid. 48 Den 

kan användas för kvalitativa studier som till exempel textanalys.49”Det konstruktivistiska 

perspektivet innebär mycket förenklat ett antagande om att ’verkligheten’ tenderar att bli som vi 

tolkar den. (…) Detta gör att vi hela tiden återskapar våra egna föreställningar om hur saker och 

ting förhåller sig.”50 Vi har med tiden fått mer information om att något som varit så självklart och 

binärt som kön inte är det enda som finns, det finns gråzoner där en inte anser sig falla in i det ena 

eller det andra och människor som är födda i en kropp medan deras identitet ligger hos en annan 

könstillhörighet.  

5.3.1 Ur olika perspektiv 

Problematiserande perspektiv är ett begrepp som jag använder i den här texten för att synliggöra 

hur något beskrivs i den litteratur som jag undersökt. Ett problematiserande perspektiv menar jag är 

när en skriver om något utanför normen på ett sätt som gör att personen som beskrivs eller en 

situation som framställs förtydligar normen. Detta görs oftast med välmenande intentioner med 

normkritisk intention. 

Queerteori ifrågasätter och problematiserar ”konventionella” sexuella kategoriseringar som kön och 

sexualitet.51 “(…) a queer approach strives to suspend sexual and gender identities rather than 

                                                                 
45 https://www.genus.se/ord/intersektionalitet/  
46 https://www.genus.se/ord/intersektionalitet/ 
47 Burr, V. (2013). Social construktionism, (second edition), Abingdon-on-thames, Routhledge s. 1. 
48 Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2011). Kunskapens former, Vetenskapsteori och forskningsmetod, Stockholm: Liber. s. 
250 ff. 
49 Ibid s. 255. 
50 Mattsson, 2015, s.31. 
51 Sohlberg, 2011, s. 250. 
 

https://www.genus.se/ord/funktionalitet-funktionsvariation-och-funkofobi/
https://www.genus.se/ord/klass/
https://www.genus.se/ord/intersektionalitet/
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underscore them (Jagose, 1996), interrogating heteronormativity by acknowledging a variety of 

genders, sexes, and desires, as well as foregrounding the sexual, thereby challenging the notion of 

what counts as normal among them (Blackburn & Clark, 2011).”52 Problematiserande perspektivet 

är en motpol till den queerteoretiska ansatsen till icke heteronormativa berättelser, där personer som 

avviker från normen representeras utifrån personlighet, och inte med deras sexualitet eller 

könsidentitet som fokus. I mitt arbete har jag valt att använda ordet icke-

problematiserandeperspektiv istället för queerteoretisk ansats när jag skriver om perspektiv, för att 

förtydliga motsatsrelationen till det problematiserande perspektivet.  

Ett exempel på det problematiserande perspektivet är när en skriver om familjer som inte följer den 

heterosexuella familjenormen och istället har en familj där det kan finns föräldrar av samma kön 

eller en förälder som inte identifierar sig som sitt biologiska kön. I detta perspektiv är exemplet ett 

barn med två mammor med fokus på sexualitet, denna familj skrivs om på ett sätt som förtydligar 

hur utanför normen detta är och försöker tydliggöra att det är okej och normalt att ha två mammor. 

Genom att skriva detta så blir avvikandet från ”normen” understruket och förtydligat.53 Personer 

inom normen ger dessa personer ”tillåtelse” att vara ”annorlunda” och ger förklaringar till varför 

personer ska få leva sina liv utan stigma. Ingen vill leva sitt liv under press att godkännas och 

accepteras av andra och bli giltigförklarade i sina familjer.54 

5.4 Inkludering i text 

Alfabetsskrift eller svarttryck är de ord som jag väljer att använda för att beskriva text som är tryck 

eller skrivna med platta bokstäver på papper eller digitalt och punktskrift är skrift för personer som 

är synskadade och läser med händerna, texten är skriven i upphöjd skrift som kan kännas med 

fingrarna.  

Läskoder är en version av QR koder som är inringad med en pratbubbla som kan läsas av med 

telefon eller läsplatta som kan scannas av och starta en inläsning av det tryckta materialet.55 Inläst 

material är de material som finns tillgängligt som ljudfil inläst av en person eller via en datorröst. 

Denna typ av material finns tillgängligt via gratis- och betaltjänster, med vissa restriktioner gällande 

vem som får tillgång till dessa. 

                                                                 
52 Blackburn, M. m.fl. (2015). Examining Queer Elements and Ideologies in LGBT Themed Literature: What Queer 
Literature Can Offer Young Adult Readers, Journal of Literacy Research (2015:47) s.12. 
53 Salmson, 2015, s. 160 ff. 
54 Ibid. s.22 f. 
55 Cederquist, 2018. 
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6 Tidigare forskning  

6.1 Läsa utan rytm och ord 

Inom forskning kring skolbibliotek har det visats att det är viktigt för elevers inlärning att få arbeta 

med auditiv och visuell kunskap parallellt, Whittingham m.fl. 56 beskriver hur personer som har 

svårt att läsa kan ha problem att ta in information via text då de läser varje ord för sig istället för att 

se texten som en helhet. Personen kommer på grund av detta inte in i en rytm som för orden 

framåt.57 Genom möjligheten att ha en text att läsa med ögonen och öronen samtidigt så ökar 

förståelsen av texten i sin helhet och ökar läsarens vokabulär, det ger även läsaren en chans att 

känna att den hänger med och förstår.58 Detta leder till att läsaren är villig att ta sig an ”svårare” 

texter eftersom det kan vara lättare att förstå någonting auditivt än visuellt. Genom att använda 

metoder som ger de auditiva och visuella möjlighet att samarbeta kan elevers vilja att läsa öka, med 

dessa metoder ökar elevernas kunskap och förståelse av både text och ord.59  

I en flerfallsstudie om pedagogiska perspektiv av Linton 60 visas hur elever påverkas av att läsa och 

lyssna samtidigt. De är en kvalitativ studie som handlar om hur “Reading While Listning” (RWL) 

påverkar elevers inlärning och intag av information i jämförelse med andra metoder och varför de 

väljer att inte implementera RWL oftare. Målet med studien var att se om metoden borde användas 

mer aktivt i skolor och vilken positiv påverkan som RWL kan ha för både elever, ekonomin och 

lärare. I en studie om elevers läsförmåga av Friedland m.fl.61 tydliggör det att genom att läsa 

skriven text och lyssna på inspelat material parallellt, till exempel med hjälp av ljudböcker, så får 

eleven ökad förmåga att läsa flytande och att förstå mer avancerat material. Det som är svårt att 

förstå i skriven text blir lättare att förstå när boken kan läsas med både ögon och öron samtidigt.  

6.1.1 Självförtroende och självständighet i läsning 

E-böcker och inläst material är ett verktyg som inte bara underlättar för eleverna när de ska lära sig 

att läsa, ta sig an mer avancerade texter eller utöka sitt vokabulär utan det är även ett verktyg som 

ger eleverna möjlighet att ta eget ansvar för sin inlärning. En artikel av Larson 62 i The reading 

teacher undersöker hur e-böcker och ljudböcker kan användas tillsammans med elever och hjälpa 

                                                                 
56 Whittingham, J. m.fl. (2013). Use of Audiobooks in a School Library and Positive Effects of Struggling Readers’ 
Participation in a Library-Sponsored Audiobook Club, research journal of the American association of school librarians 
(2013:16). 
57 Whittingham, 2013.  
58 Ibid s. 3 f. 
59 Ibid. s. 3. 
60 Linton, C. (2017). A Qualitative Case Study of Reading-While-Listening to Audiobooks Simultaneously, ProQuest LLC, 
Ph.D. Dissertation, Northcentral University. 
61 Friedland, A. m.fl. (2017). Does Reading-While-Listening Enhance Students' Reading Fluency? Preliminary Results 
from School Experiments in Rural Uganda, Journal of Education and Practice (2017:7). 
62 Larson, 2015. 
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elever att både förstå text, bli bättre på att läsa och bli mera självständiga i sitt arbete genom att 

kunna söka upp ord och deras mening på egen hand under läsandets gång. Genom att höra ett ord 

som en inte kan, samtidigt som det blir uppläst, ger de förståelse för hur ordet ska uttalas, vad det 

betyder och hur det stavas. Genom den här typen av arbete så får eleverna större inflytande över sin 

egen inlärning och mer självförtroende när de ska ta sig an en text.  

I en studie om elevers läsvanor av Moore och Cahill 63 blev det tydligt att elever läser färre tryckta 

böcker medan antalet personer som lyssnar på ljudböcker har ökat. I studien ville de undersöka om 

ljudböcker kan öka personers intresse för läsning. Resultaten visar att genom att göra texten mer 

tillgänglig så blev personernas förståelse av text och intresse för läsning större.  

6.2 Queer 

I och med att en stor andel av den litteratur som jag fick tag på var ”regnbågslitteratur” som handlar 

om HBTQ+ personer så blev Blackburn mfl.64 artikel om vad unga kan lära sig av queerlitteratur en 

naturlig del i den forskning jag ville undersöka. Studien belyser skillnaden på HBT och HBTQ 

personer och deras berättelser i litteratur. Att lägga till den queera aspekten i litteraturen blev viktigt 

eftersom mycket ”regnbågslitteratur” fortfarande skrivs ur en binär synvinkel där personer delas in 

efter kön, Blackburn m.fl.65 gav personerna som ingick i undersökningen möjligheten att komma i 

kontakt med andra berättelser. Forskningen om icke-normativa berättelser utvecklas vidare i 

forskning om kön och utbildning av Earles66 som har en queer och feministisk ansats till barn- och 

ungdomslitteratur. Earles67 undersöker hur rollerna som personer framställs som påverkar elevernas 

uppfattning om sig själva och sina kroppar. Genom att byta kön på huvudkaraktären till det motsatta 

könet i berättelserna fick eleverna uppleva karaktärer utanför könsnormen och genom detta ta 

tillbaka makten över sin egen berättelse och sina kroppar. 

6.3 Trender och normer i barn- och ungdomslitteratur 

För att undersöka vilka trender som tidigare förekommit bland barn- och ungdomslitteratur använde 

jag mig av Bokprovningen år 2013–2017 av Svenska barnboksinstitutet som varje år sedan 1993 har 

analyserat innehållet i denna typ av litteratur. I bokprovningen finns tabeller som visar hur kön 

representeras och vilka trender som förekommer i litteratur i förstaupplagor utgivna på svenska eller 

översatta till svenska. Den tydligaste förändringen som jag kunde se, var att mängden kvinnliga 

                                                                 
63 Moore, J. & Cahill, M. (2016). Audiobooks: Legitimate “Reading” Material for Adolescents?, School Library Research, 
research journal of the American association of school librarians (2016:19). 
64 Blackburn, 2015. 
65 Ibid. 
66 Earles, J. (2017). Reading gender: a feminist, queer approach to children's literature and children's discursive 
agency, Gender and education (2017:3). 
67 Earles, 2017. 
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huvudkaraktärer och karaktärer utan specificerat kön har ökat kraftigt. Berättelser med icke 

normativa teman har även de ökat.  

6.4 Pedagogik 

I och med att jag valt att arbeta med ett inkluderande perspektiv som bild- och slöjdstudent blev 

Mounirs 68 examensuppsats som är en postkolonial analys av bildlärares bildbruk intressant 

eftersom den pekar ut hur bildämnet i skolan genom valt och bortvalt material upprätthåller 

maktstrukturer. Den belyser vikten av att skapa ett material som är icke exkluderande, icke-

fetischerande och som inte upprätthåller normer att det ”normalt” är en vit västerländsk man utan 

funktionsvariationer. För att få en större förståelse för maktstrukturer och hur de är sammanvävda 

för att förtrycka personer på grund av bland annat kön, klass, etnicitet eller funktion så vände jag 

mig till Mattsson 69 som klargör för olika maktstrukturer ur ett intersektionellt perspektiv och 

förklarar vad det innebär, hur ojämlikheter upprätthålls och är komplext sammanvävt med andra 

faktorer. 

För att få konkreta tips på hur en kan arbeta med detta på ett pedagogiskt sätt tillsammans med barn 

och unga så inkluderade jag forskarna/författarna Salmson och Ivarssons70 bok Normkreativitet i 

förskolan i min undersökning. Boken behandlar ämnen som genus, kön, kropp – och funktion, 

likabehandling, etnicitet med mera och hur en kan arbeta runt dessa frågor med barn, bland annat 

genom vilken litteratur som en använder tillsammans med elever. Heimers bok Normkreativitet i 

barn- och ungdomslitteratur 71 innehåller namnet på olika böcker, vem författaren är och en kort 

sammanfattning av bokens innehåll indelat i olika kapitel utifrån vilken norm som boken behandlar. 

Normkreativitet i förskolan72 är full med kommentarer och tips om saker som en behöver tänka på 

och ta hänsyn till när en jobbar med barn. En annan bok som fortsätter på samma tema är Bromseth 

och Darjs Normkritisk pedagogik73 som behandlar normer på olika sätt. Den bearbetar normer och 

normkritik ur ett pedagogiskt perspektiv, den ger tips och råd om hur en kan arbeta normkritiskt 

tillsammans med elever i skolan. 

7 Bearbetning och analys  

7.1 Innehållsanalys 

I det här kapitlet bearbetar jag innehållet i den litteratur som jag har läst. Det har jag gjort genom att 

göra tabeller så att materialet blir mer överskådligt. Jag och dessutom gjort en kort beskrivning av 

                                                                 
68 Mounir, 2016. 
69 Mattsson, 2015. 
70 Salmson, 2015. 
71 Heimer, 2018. 
72 Salmson, 2015. 
73 Bromseth, 2010. 
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var och en av böckerna. På så vis har jag kunnat identifiera återkommande teman i bristen på 

representation. I detta avsnitt presenterar jag även hur texten i gestaltningsarbetet har 

experimenterats fram och hur bokens innehåll och text planerades. Jag beskriver dessutom hur 

miljön som boken presenterats i har utformats och färdigställts på Konstfack. Under vernissagen i 

Vita havet på Konstfack där jag presenterade min bok observerade jag och ställde frågor till de 

personer som slog sig ner i fåtöljen som fanns i läshörnan som jag ställt i ordning för att besökare i 

lugns och ro skulle kunna läsa boken.  

Jag har placerat in de böcker som jag analyserat i tre olika kategorier 

• självbiografisk bok med förstapersonsperspektiv 

• böcker med en tydlig fiktion, skrivna som sagor eller andra påhittade berättelser 

• böcker som är skrivna berättande men mer som faktaböcker 

Jag har valt att se på dessa böcker med en kritisk blick för att se om böckerna skrivits på ett 

problematiserande eller icke problematiserande sätt när de hanterar berättelser om icke normativa 

personer eller personer som är underrepresenterade i västerländsk litteratur. Ett av de teman jag 

upptäckte när jag läste var att många belyste icke normativa familjekonstellationer. Detta tema 

fanns med på min lista eftersom barn och unga i allt större utsträckning inte lever i de som anses 

vara ”kärnfamiljen”. Många har halvsyskon, bonussyskon, bonusföräldrar, bonusfamiljer, mer än 

två föräldrar, flera etniciteter i sin familj, adoptivföräldrar och så vidare. 

7.2 Boktabell 

Jag har valt att dela in böckerna först under egna rubriker där de delats in i kategorier och sedan 

kodats in i kodningstabeller genom analysen av innehållet i böckerna utifrån frågorna i tabellen.  

7.2.1 Självbiografisk bok med förstapersonsperspektiv 

Ta det som en man av Hampus Nessvold  

Boken handlar om Hampus egna erfarenheter av manlighet och hur en ”man ska vara”. Den tar upp 

upplevelser som handlar om ”toxic masculinity” och den press som detta kan utsätta unga män och 

pojkar för. Boken är en handbok som beskriver maktstrukturer män emellan och de sociala 

konstruktioner som upprätthålls mellan olika individer genom hur de väljer att agera eller inte agera 

i olika situationer. Boken är skriven om Hampus egen erfarenhet och problematiserar de 

förväntningar som samhället har på unga män och hur det är att vara en man som lever utanför den 

satta normen för vad en ”riktig man” är.  
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Tabell 1 Kodningstabell för Ta det som en man 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Ja, en man 

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Ja, heterosexuell 

Klarar Bechdeltestet? Går ej att bedöma, ej skriven berättande med 

dialog 

Klargörs karaktärers funktion? Nej 

Klargörs karaktärens etnicitet? Ja, västerländsk 

 

7.2.2 Böcker med en tydlig fiktion, skrivna som sagor eller andra påhittade berättelser 

Lill-Zlatan och morbror Raring 

En klassisk saga om ett barn och familj med en morbror som är den stora förebilden, avundsjukan 

över att behöva dela en person hon älskar med andra och hur hon behöver lära sig att hantera när det 

kommer in nya personer som de en älskar tycker om. Boken beskriver morbror Rarings relation 

med en man som Lill-Zlatan blir avundsjuk på. Sexualitet tas aldrig upp i ord och det läggs ingen 

vikt vid den utan vikten ligger på relationen mellan Lill-Zlatan och hennes morbror och känslorna 

runt att känna sig avundsjuk och utbytt.  

Denna bok skulle jag beskriva som en bok med ett icke-problematiserande perspektiv när det gäller 

sexualitet. Fokus på berättelsen genom hela berättelsen ligger på relationer personer emellan men 

relationerna definieras aldrig som något som har med kön att göra.  

Tabell 2 Kodningstabell för Lill-Zlatan och morbror Raring 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Ja, en kvinna 

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Nej 

Klarar Bechdeltestet? Nej 

Klargörs karaktärers funktion? Nej 

Klargörs karaktärens etnicitet? Nej 

 

 

 

Den jag är av Ingrid Sandhagen,  

Boken är en berättelse som handlar om två tonåringar som har hemliga identiteter och tankar som 

de vill dölja. En ung kille som tycker om att sminka sig och gå klädd i kvinnokläder och klackskor 
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och en ung tjej som är kär i sin bästa kompis av samma kön som är livrädd att någon ska få veta 

detta. Boken är ett bra exempel på när en person känner ett behov av att förminska sig för att en inte 

ingår i den rådande normen. Att vara transvestit eller homosexuell skiljer sig från heteronormen och 

kan leda till utsatthet. När normer som sexualitet och kön utmanas kan det få en stark reaktion, 

vilket båda karaktärerna funderar över och är oroliga över.  

Större delen av boken har fokus på den misär som karaktärerna upplever att de kommer uppleva om 

de bli påkomna och deras hemlighet avslöjad, den försöker mot slutet att ge karaktärerna ett lyckligt 

avslut även om den manliga karaktären inte får ”komma ut” på egen hand utan tvingas ”outa” sig i 

en dramatisk situation så har den en värdefull läxa om att vara och älska sig själv, även om ingen 

annan skulle göra det. 

Tabell 3 kodningstabell för Den jag är 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Ja, en kvinna och en man 

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Ja, hetero- och homosexuell 

Klarar Bechdeltestet? Ja 

Klargörs karaktärers funktion? Nej 

Klargörs karaktärens etnicitet? Nej 

 

Tre feministiska sagor av Lilian Bäckman 

Saga 1: en version av bockarna bruse där bockarna är 3 tuffa tjejer och de elake trollet under bron är 

en gubbe som vill lura med flickorna ner till sig under bron, men flickorna är inte rädda och 

självständiga så dom säger åt den fula gubben att dra. En varning om hur barn, speciellt unga tjejer, 

inte ska behöva vara artiga mot vuxna i en situation som kan vara farlig för dem och att de kan stå 

på sig när de vet att en vuxen gör fel. 

Saga 2: Förvirrande version av Törnrosa med en blandning av svenska och engelska. Prinsessan blir 

inte räddad av en prins utan av naturen. Föräldrarna till prinsessan har lovat bort henne till en av 

konungens vänner som är mycket äldre än hon, efter att prinsessan vaknar ur sin sömn så rymmer 

hon ut i naturen efter att ha blivit räddad av en kvist. Hon behöver ingen prins eller man som räddar 

henne, hon kan ta hand om sig själv. Boken har ett budskap om att vara modig och rädda sig själv 

parallellt med att en ska ta hand om naturen och visa hänsyn. 

Saga 3: Tre sylttanter i skogen, en ny version av Guldlock. Efter att ha förstört tanternas hem 

förtrollas den otacksam och otrevlig prinsen till en groda eftersom tanterna tycker att han är så söt, 

sedan lever han lycklig med de andra grodprinsarna hos tanterna i skogen.  
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Jag hade svårt att hitta någon ”moralkaka” i denna eftersom tanterna förlät prinsen och lät honom 

leva ut resten av sitt liv som en groda i deras hem. Prinsen är en väldigt icke-empatisk och otrevlig 

karaktär som kanske gjorde sig bättre när han fick ett nytt liv som groda. 

Tabell 4 kodningstabell för Tre feministiska sagor 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Ja, en kvinna och en man  

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Nej 

Klarar Bechdeltestet? Ja 

Klargörs karaktärers funktion? Nej 

Klargörs karaktärens etnicitet? Nej 

 

Lilla feministboken av Sassa Buregren 

En berättande bok med inslag av faktiska historiska händelser som handlar om en ung tjejs 

uppvaknande in i en feministisk värld där alla orättvisor blir allt mera framträdande ju mer kunskap 

som hon samlar på sig under berättelsens gång och en kamp om hur hon och hennes vänner ska 

kunna göra världen mer rättvis.  

Tabell 5 kodningstabell för Lilla feministboken 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Ja, en kvinna 

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Nej 

Klarar Bechdeltestet? Ja 

Klargörs karaktärers funktion? Nej 

Klargörs karaktärens etnicitet? Nej 

 

Om jag får stanna av Kajsa Gordan 

En berättelse om en flicka och hennes familj som är asylsökande i Sverige och hennes bästa vän 

som är svensk. Kampen om att få stanna kvar, skulden att ha så mycket mer än sin bästa vän, 

rädslan för ett okänt land där hon inte vet vad som väntar, skammen och rädslan av att lever gömd 

och skammen att inte ha ett eget hem. En berättelse om vänskap, rädsla, familj, kampen att få var 

kvar i ett land där hon har en framtid och drömmen om att få gå klart skolan. 

Tabell 6 kodningstabell för Om jag får stanna 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Ja, kvinna 
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Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Ja, heterosexuell 

Klarar Bechdeltestet? Ja 

Klargörs karaktärers funktion? Nej 

Klargörs karaktärens etnicitet? Ja, västerländsk och mellanöstern 

 

7.2.3 Böcker som är skrivna berättande men mer som faktaböcker 

Feminism pågår av Sassa Buregren och Elin Lindell 

Faktabok som förklarar begrepp som feminism och vad det betyder på ett enkelt sätt med citat från 

historiska människor som har kämpat för kvinnor och människors lika värde. Förklaringar av 

begreppen som används inom feminismen och politik för en yngre publik.  

Tabell 7 kodningstabell för Feminism pågår 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Nej 

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Nej 

Klarar Bechdeltestet? Går ej att bedöma, ej skriven berättande med 

dialog 

Klargörs karaktärers funktion? Nej 

Klargörs karaktärens etnicitet? Nej 

 

Godnattsagor för rebelltjejer av Elena Favilli & Francesca Cavallo  

En faktabok och verkliga kvinnor genom historien och deras kamp, viljestyrka och framsteg.  

Tabell 8 kodningstabell för Godnattsagor för rebelltjejer 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Ja, kvinnor 

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Ja, heterosexuella 

Klarar Bechdeltestet? Går ej att bedöma, ej skriven berättande med 

dialog 

Klargörs karaktärers funktion? Ja 

Klargörs karaktärens etnicitet? Nej, men olika ursprung/länder 

 

 

Godnattsagor för rebelltjejer 2 av Elena Favilli & Francesca Cavallo 

En faktabok och verkliga kvinnor genom historien och deras kamp, viljestyrka och framsteg.  
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Tabell 9 kodningstabell för Godnattsagor för rebelltjejer 2 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Ja, kvinnor 

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Ja, hetero- och homosexuell 

Klarar Bechdeltestet? Går ej att bedöma, ej skriven berättande med 

dialog 

Klargörs karaktärers funktion? Ja 

Klargörs karaktärens etnicitet? Nej, men olika ursprung/länder 

 

7.3 Analys tabell 

Utifrån min innehållsanalys framgår bland annat att majoriteten av de böcker som ingått i min 

undersökning som är skrivna med dialog faktiskt klarat Bechdeltestet, undantaget är Lill-Zlatan och 

morbror Raring (se Tabell 2) där huvudkaraktären är kvinnlig men som ej kommunicerar med någon 

annan än manliga karaktärer. Eftersom de andra inte innehöll någon dialog så kan bechdeltestet inte 

utföras på dem. Få böcker innehåller personer som har någon form av uttalad funktionsvariation 

(Godnattsagor för rebelltjejer 1 & 2 se Tabell 8 och Tabell 9) och de flesta utav böckerna följer både 

hetero- och vithetsnormen, undantagen var Den jag är, Om jag får stanna och Godnattsagor för 

rebelltjejer 2 (se Tabell 3,Tabell 6 och Tabell 9). Sent i processen valde jag att utföra samma analys som 

på de andra böckerna även på min egen bok med hjälp av kategorierna i min tabell. Min egen bok 

fick nej som svar på alla frågor i tabellen, den är den enda boken bland de jag analyserat som har 

nej överallt (se Tabell 10). När de gäller frågor om inkludering behöver ett nej inte vara någonting 

negativt.  

Tabell 10 Kodningstabell för Barnet fyller år! 

Klargörs huvudkaraktärens/karaktärernas 

kön? 

Nej 

Klargörs karaktärernas sexuella läggning? Nej 

Klarar boken Bechdeltestet? Nej 

Klargörs karaktärers funktion? Nej 

Klargörs karaktärens etnicitet? Nej 

 

Resultaten av denna innehållsanalys utvecklas i kapitel 8.  

7.4 Skapandet av tillgängligheten  

I början hade jag enbart planer på att den bok jag skulle göra skulle finnas tillgänglig som inläst 

material med läskoder men jag valde sedan att utöka tillgängligheten genom att även göra en 
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version av boken med punkskrift. Jag har aldrig gjort något liknande förut så jag behövde söka upp 

information om hur jag skulle gå till väga för att kunna göra materialet tillgängligt för fler lässätt. 

Punktskrift valde jag att inkludera eftersom människor inte enbart läser med ögon och öron utan 

även med andra delar av kroppen. Om jag ville ha ett inkluderande perspektiv så kunde jag inte bara 

använda hjälpmedel som jag behöver utan vara inkluderande för personer med andra behov än de 

som jag har själv.  

7.5 Bok: Skrivandeprocessen  

Processen började med att jag skrev om en avidentifierad karaktär som skulle vara så könsneutral 

som möjligt och utan någon etnisk tillhörighet, för att så många som möjligt skulle kunna känna 

igen sig. Det utvecklades till att även inkludera olika funktion. Efter ett handledningstillfälle blev 

det uppenbart för mig att en karaktär i en illustrerad bok alltid ger upphov till förutfattade tankar om 

vem/vad karaktären är och stänger dörrarna för inkludering vare sig det är med mening eller inte.  

7.5.1 Första försöket 

Jag började med att försöka skriva så avidentifierat som möjligt och tog därmed även beslutet att 

inte illustrera i boken. Om boken hade bilder skulle möjligheterna för inkludering att kraftigt 

minskas. Genom att låta sidor vara blanka bevaras möjligheten att skapa sina egna bilder. I början 

har boken en sida där personen som läser själv kan rita eller beskriva ”Barnet”, vidare finns det 

blanka sidor kontinuerligt genom boken så personen kan illustrera händelserna utifrån inre bilder 

som framkommer genom läsningen. 

Berättelsen skulle handla om ett barns dag, från att hen stiger upp på morgonen tills hen lägger sig 

igen på kvällen. Under berättelsens gång skulle barnet leva en dag i sin vardag där hen gick till 

skolan och interagerade med ett par andra karaktärer. Det första utkastet blev alltså en berättelse 

utan känslor och utan några meningsfulla interaktioner mellan karaktärerna. Innan texten var färdig, 

men ändå en bit in i berättelsen, hade jag ett möte med min gestaltande handledare, Andrea, som 

också hade läst texten. I vårt samtal kom vi fram till att den här versionen av historien var 

avidentifierad och ”neutral” men den inte skapade några egna bilder för personen att känna igen sig 

i. Det skapade inte heller medkänsla för barnet som berättelsen handlar om eftersom det inte 

innehöll några känslor eller tankar.  

Min handledare upplevde att det nästan blev som att följa en robot eller en karaktär i en totalitär 

värld där alla ska vara likadana. Hon kände till och med lite obehag eftersom det blev så otroligt 

anonymt när det inte fanns något att hänga upp sin eller någon annans identitet på. Berättelsen 

behövde förändras för att skapa någon form av känsla för personen som det handlar om. Något 

behövde leda historien framåt när huvudkaraktären inte har personlighetsdrag eller andra 
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identifierande faktorer. Lösningen blev att lägga till känslor som tillåter personen som läser att se 

sig själv och känna medkänsla för karaktärerna.  

7.5.2 Andra försöket 

Jag experimenterade sedan med att lägga delar i texten där läsaren skulle få fylla i själv vilket ord 

som fattades. Efter att ha läst igenom denna version några gånger och diskuterat med min 

gestaltningshandledare valde jag att ta bort dessa ifyllningsrutor. Det kunde upplevas mer som en 

läxa än en berättelse där läsaren ska ges möjlighet att skapa egna bilder. Målet med berättelsen var 

att hitta minsta gemensamma nämnare så att en kan relatera till karaktärer i en berättelse utan 

beskrivande personlighetsdrag eller fysiska attribut. Ifyllningsrutorna var inte viktiga då.  

7.5.3 Tredje försöket 

Nu ville jag hitta en röd tråd i berättelsen. För att kunna dra in läsaren och ge någon form av 

igenkänning, medkänsla eller empati för karaktären behövde den handla om något mer än en helt 

vanlig dag. Vad är människors minsta gemensamma nämnare? Jag landade i det som kanske är det 

mest mänskliga som existerar - att vi fötts. Berättelsen gick från att vara en berättelse om ”En dag i 

Barnets liv” till att bli en saga om att ”Barnet fyller år” och om allt det som kan upplevas av ett 

barn; tankar, känslor och funderingar under en dag i skolan som inte är som alla andra. 

Alla de personer som barnet möter genom berättelsen är lika avidentifierade som barnet och 

benämns endast som den roll som de fyller i berättelsen. Jag valde att kalla personen som barnet 

lever tillsammans med för ”Vuxen” eftersom alla barn inte lever tillsammans med en eller flera 

föräldrar, barn kan leva med andra vuxna än de som är biologiskt knutna till dem.  

7.5.4 Valt och bortvalt 

För att projektet inte skulle bli för stort satte jag upp några regler att följa och hålla mig till. Jag 

ville skriva boken utifrån ett inkluderingsperspektiv och visste att jag därför inte skulle använda ord 

som beskriver utseende, etnicitet, kön eller funktionalitet. 74 Medan jag skrev upptäckte jag hur 

svårt det var att skriva en sådan berättelse. Även om jag försökte använda ord som inte anspelar på 

funktion har jag under processen kommit på mig själv med att använda meningar som till exempel 

”barnet går till skolan” och andra ord som ”står” och ”ser”. Där har jag skrivit om på olika sätt. 

Ordet ”prata” har jag dock med, eftersom människor kan prata och kommunicera på olika sätt.  

7.6 Gestaltning av boken 

Gestaltningen i utställningen för examensarbetet byggs runt den bok som jag skrivit. Eftersom jag 

är intresserad av inkluderande litteratur i både innehåll och lässätt ville jag göra den fysiska kopian 

av min bok så tillgänglig som möjligt.  

                                                                 
74 Salmson, 2015, s. 43 f. 
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7.6.1  Tryck 

Jag skickade min bok på tryck och fick den professionellt inbunden. Inför gestaltningen planerade 

jag att få boken inläst och att en kan få tillgång till det inlästa materialet via läskoder. Under 

arbetets gång har flera insikter om vart gränser för inkludering går blivit tydligare. Gränserna går 

där jag väljer att sätta dem, eller där kunskapen kring ett område tar slut. Det fick jag ett exempel 

på, i mitt eget arbete med studien:  

Jag hade under mitt undersökningsarbete hittat mycket forskning som visar att läsning av text 

parallellt med att lyssna lär personen mer och gör att personen lättare kan ta sig an mer avancerad 

text och få ett större ordförråd.75 En person med en funktionsvariation, som till exempel är 

synskadad, kan ta del av innehållet i en text genom inläst material. I mitt arbete hade jag omedvetet 

exkluderat personer med synskador genom att enbart tänka på behovet att läsa med ögon och öron - 

tills jag insåg att en kan läsa även med hjälp av känseln. 

Genom punkskrift kan personer som läser med kroppen lyssna på inläst material och läsa parallellt. 

Jag förstod då att jag behövde gå ännu ett steg för att boken skulle vara mer inkluderande och 

började planera även för punktskrift. 

7.6.2 Läskoder 

Jag hade först tänk försöka göra både inspelning och läskoder på egen hand, men eftersom jag inte 

har någon erfarenhet på det området fick jag söka efter andra lösningar. Lösningen blev Blipsay 

som jag hört talas om under en föreläsning med Susanna Cederquist. Genom Blipsay blev mitt 

arbete otroligt mycket lättare. De arbetar med både inspelning och framtagning av läskoderna. Jag 

fick läskoder löpande genom hela min text men även klistermärken med läskoder som jag använde i 

min punktskriftsbok.  

Under föreläsning med Susanna Cederquist om dyslexi berättades det att läskoder är ofta är dolda i 

hörn av böcker. 76 Jag har istället valt att ha läskoderna väl synliga, stora och tydliga rutor i direkt 

anslutning till den trycka texten. De visar att dessa är två lika legitima sätt att ta in information. 

Eftersom de läskoder som jag fått via Blipsay är platta tryck på sidan och inte upphöjda så kommer 

dessa inte att hjälpa personer som är synskadade och behöver använda händerna för att läsa. Jag bad 

                                                                 
75 Linton, 2017. 
76 Cederquist, 2018. 
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Blipsay om klistermärken till dessa så att personen kan 

känna var till läskoden är och sätta igång inläsningen med en 

QR läsare. 

7.6.3 Punktskrift 

Eftersom jag inte kan läsa eller skriva punktskrift valde jag 

att anställa en expert. Punktskrift är en tredimensionell skrift 

som personen kan läsa med händerna. Eftersom denna typ 

av tryck är upphöjt ur pappret och inte har så hög efterfrågan 

är det inte många tryckerier som gör denna typ av boktryck. 

Jag fick genom Synskadades riksförbund kontakt med några 

personer som kunde både översätta, binda och trycka böcker 

med punkskrift.  

7.7 Gestaltning av rummet 

Min slutliga gestaltning är en läshörna där en person kan ta del av min bok i en hemmamiljö i 

Konstfacks annars ganska sterila lokal, Vita havet. Min intention är att personer ska sätta sig i 

läshörnan och i sin egen takt läsa och/eller lyssna på boken.  

7.7.1 Vernissage 

Under vernissagen kunde jag interagera med några av besökarna 

och lyssna på vad de hade att säga om boken samt instruera dem 

om hur en kan få tillgång till materialet som inläst, svarttryck 

eller punktskrift. Ett barn blev den första utomstående som, med 

hjälp av min telefon, läste boken med ögon och öron parallellt. 

Hen läste boken i lugn och ro, uppkrupen i den sköna fåtöljen. 

Hen utryckte efteråt att hen tyckte om boken. Jag passade på att 

fråga hur hen tänkte sig att personen i boken såg ut. Barnet 

berättade entusiastiskt att barnet i berättelsen såg ut som hen 

själv. Nästan alla jag talade med såg arbetet som en resurs för 

framtida arbeten i skola och ett bra exempel på hur en kan göra en 

text tillgänglig för flera. En person uttryckte att hen fann boken 

provocerande men ville inte, eller kunde inte, beskriva vad det var som frambringat denna reaktion.  

7.7.2 Reflektion 

Jag funderade mycket på vad som skulle kunna vara provocerande i en liten enkel berättelse och 

kan föreställa mig att det handlar om att vi är så ovana vid ett avidentifierat innehåll att det därför 

kan upplevas som obehagligt. Jag markerar tydligt i mitt arbete att inkludering generellt är en 

Figur 2 Läshörna med böcker i vita havet 
på Konstfack 

Figur 1 Punktskrift och läskoder 
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demokratisk rättighet. Det är inte helt osannolikt att det feministiska perspektivet och de 

socialkonstruktivistiska perspektiven inte omfattas av alla. Med andra ord kan mitt arbete kanske 

upplevas som provocerade ur ett politiskt perspektiv. Detta är en problematisering av ämnet som 

skulle behöva tas upp i en egen studie om långt gående konsekvenser i sammanhang där en arbetar 

med inkludering.  

Det extremt avidentifierade innehållet var en utmaning att arbeta med. Även om målet i första hand 

var att visa på hur en kan experimentera med språk för att tydliggöra och hur en väljer att sätta ihop 

ord och meningar, hur dessa kan inkludera eller exkludera personer, så ska ju boken ändå vara 

intressant för läsaren. Eftersom berättelsen är så avidentifierad kan den bli till och med 

exkluderande för vissa, exempelvis genom avsaknaden av bilder som för många kan vara ett stöd 

och ett sätt att ta in information. 

Ett helt annat litet problem med utformningen av boken är att den, genom sin utformning, inte kan 

återanvändas (med samma värde som för den första läsaren). Om ett barn har ritat sin egen bild av 

hur de tänker att till exempel personen ser ut, så kan inte nästa person också göra det. Dels finns det 

en bild redan i boken, men främst för att en inte då kan föreställa sig sin egen bild. Hur kan en göra 

en lösning som kommer runt detta? Det är en fråga en behöver fundera vidare kring, kanske kan en 

jobba med lösa blad för bilderna som idé. 

Genom mitt arbete med denna gestaltning har jag fått syn på många saker i min vardag som är 

exkluderande på ett eller annat sätt. Jag hade tidigare inte reflekterat över hur mycket av språket 

som bärs av ord som innehåller någon typ av funktionsbeskrivning. Under mitt utforskande i både 

punktskrift och läskoder så blev jag varse om hur svårt det kan vara att skapa ett inkluderande 

material när en inte själv tillhör den grupp som ofta utesluts.   

8 Tolkning och resultat  
I detta kapitel behandlas mina tre frågeställningar under varsin rubrik nedan. Varje avsnitt avslutas 

med en slutsats. 

8.1 Första frågeställningen – skrift och ordval 

I min första frågeställning ligger experimenterande med skrift- och ordval till grund för hela 

skrivandeprocessen. I “Barnet fyller år!” ämnade jag undersöka hur en kan arbeta med skrift och 

ordval för att skapa en inkluderande text.  

8.1.1 Ursprung 

Under mitt arbete har jag strävat efter inkludering på flera nivåer genom min text, däribland 

inkludering av olika etnicitet och ursprung. Genom att arbeta avidentifierad så har jag eftersträvat 

att personer som inte blir representerade i så stor utsträckning kan känna igen sig själva och känna 
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att de är inkluderad eller kan skapa en person de själva skulle vilja se i en bok. Världen kommer bli 

mer multikulturell varje dag, det monokulturella samhället kan inte leva kvar med alla de kulturella 

influenser som vi möter dagligen. De personer som varit uteslutna eller underrepresenterade i 

västvärlden har till slut börjat kräva att bli representerade, inkluderas och att ha sin plats i samhället 

utan att behöva uppfylla någon förbestämd mall för vem de borde vara.77 

8.1.2 Familj 

Eftersom jag valde att inte ge barnet en förälder och istället skriva att barnet levde med en ”vuxen” 

utan att ge denne vuxna en könstillhörighet så försökte jag skapa en inkludering av personer som 

lever i familjer som inte tillhör den så kallade ”kärnfamiljen”. Litteratur som utgår ifrån annat än 

”kärnfamiljen” ökar i takt med att ”andra” familjekonstellationer blir allt vanligare. Normen är 

fortfarande ”kärnfamiljen” men det är fler och fler barn som växer upp i familjer där den ser 

annorlunda ut än mamma, pappa, barn. Dessa familjer behöver få synas och bli representerade så att 

dessa familjekonstellationer blir synliga och normaliserade.78  

8.1.3 Inkluderande/exkluderande ord 

Under skrivandet av ”Barnet fyller år” blev jag uppmärksam på att delar av språket vi använder i 

vardagen är normskapande, utan att vi reflekterar över det. Jag fick jag vid flera tillfällen stoppa 

mig själv för att jag insåg att jag använde ord som innehöll funktion eller annat exkluderande språk. 

Jag hade till exempel skrivit meningar som ”barnet går till skolan” och ord som ”står” och ”ser” 

som är exkluderande för personer med olika funktionsvariationer. Ordvalen blev problematiska i en 

bok där jag menade att inkludera en större mängd människor än de som anses ha ”normal” funktion.  

Som språket är uppbyggt är grunden baserat på en förståelse om vad som är norm och vi skapar 

normer genom de språk vi väljer att använda. I och med avsaknaden av dessa normer kunde 

meningarna i min text bli underliga. Jag fick hitta andra ord för att ta mig runt problematiken med 

att ge personen attribut som funktion. Efter en hel del redigering blev texten tillslut förståelig även 

utan dessa ord.  

8.1.4 Slutsats första frågeställningen 

Jag har kommit fram till att det går att skriva en berättelse utan kön, funktion, etnicitet, sexualitet 

med mera, men texten kommer att kännas underlig att läsa eftersom vi är så vana vid att dessa saker 

är viktiga beskrivningar av vem en person/karaktär är. De ord som innehåller funktion är så vanliga 

i vårt språk att meningar utan dessa eller när orden är utbytta mot något annat känns främmande. 

Efter att ha testat olika utformning av texten är min tolkning att det går att såväl öka som minska 

inkludering genom att olika skrift- och ordval används. När jag analyserade min egen bok med 

                                                                 
77 Eilard, 2008, s. 27 f. 
78 Salmson, 2015, s.34 f. 
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kodningstabellerna ska skapat och de frågor jag valt att använda i tabellen så det tydligt att den 

genom sitt avidentifierade innehåll inte kan klara till exempel ett Bechdeltest eftersom dialogen förs 

av personer som inte är könade (se Tabell 10). 

8.2 Andra frågeställningen – Lässätt 

Den andra frågeställningen behandlar hur litteratur kan göras tillgängligt för flera olika lässätt och 

kring inkludering genom skrift. Med inkluderande lässätt menas i vilket format som en bok eller 

text finns tillgänglig. 

Under mitt arbete har jag blivit varse om att litteratur kan göras tillgängligt för flera olika lässätt 

och jag har fått insikt om att en mycket stor del av litteratur enbart finns tillgängligt för läsning med 

ögonen. Mycket av litteratur som jag sökte efter på bibliotek fanns att låna till lässal men inte att ta 

med hem eller att lyssna på. Detta kan bero på att böckerna var så pass nya att de inte fanns att låna 

ut, men många av de böcker som jag sökte var flera år gamla och fanns ändå inte tillgängliga att 

lyssna på ännu.  

Om en har tillgång till appar som Legimus kan en genom sitt bibliotek be att få böcker inlästa, detta 

kan vara inläst av en person eller dator. Det tar dock lång tid att få materialet inläst. Om materialet 

blir inläst via dator går det mycket fortare men istället kan vara svårt att ta till sig de datorinlästa 

materialet eftersom rösten kan vara svår att förstå. Utan tillgång till appar som Legimus blir det en 

ekonomisk fråga om en kan få tillgång till inläst material eller inte om en inte går i skolan och kan 

få tag på e-böcker genom biblioteket.  

8.2.1 Tillgång 

På Legimus hemsida så står reglerna för vem som får låna talböcker med mera genom dem och att 

dessa är till för ”personer med läsnedsättning” som har något av de ”funktionsnedsättningar” som 

de skriver om på sin ”vem får låna?” sida på webben. 79 En del skolor väljer fortfarande att endast 

låta elever med en diagnos som till exempel dyslexi ta del av denna typ av hjälpmedel, även om det 

finns forskning som stark pekar på att elever lär sig bättre om de får möjlighet att läsa och lyssna 

samtidigt.80 Bibliotek kan inte kräva intyg om en funktionsvariation från personer som ber om 

tillgång till Legimus, men det Legimus kallar för ”funktionsnedsättning” nämns fortfarande som ett 

krav för deras tjänster. Funktionsvariationer är inte alltid synliga och blir inte alltid diagnostiserade, 

med eller utan funktionsvariation så är inläst material en resurs som kan hjälpa de allra flesta.  

Numera har Skolverket gått ut med uppmaningar om att lärare ska börja använda inläst material och 

e-böcker mera aktivt i skolan och arbeta med skolans bibliotek för att uppmuntra läsning på flera 

                                                                 
79 http://www.legimus.se/default.aspx?id=100110 (hämtad: 2018-10-01) 
80 Larson, 2015. 
 

http://www.legimus.se/default.aspx?id=100110
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sätt.81 Om vi kan arbeta mer på detta vis så kommer eleverna kunna få tillgång till den hjälp de 

behöver och bli motiverade att ta ansvar för sin egen skolgång och inlärning.82 Om en inte kan få 

tag på inläst material eller e-böcker via Legimus så finns det ett antal gratistjänster som elever kan 

söka sig till genom skolans bibliotek.83 För att vara inkluderande i läsningen så behöver ett större 

antal böcker finnas tillgängliga för barn och unga att ta del av genom appar som Legimus och flera 

borde ges tillgång till detta. 

8.2.2 Vikten av lässätt 

Det finns mycket forskning som visar att inläst material är ett bra hjälpmedel som kan hjälpa elever 

att ta in mera information, bli bättre på att läsa, skriva, stava och att det ger dem en möjlighet att 

läsa svårare böcker som ger dem ett större ordförråd. Vi tycker inte att det är märkligt att elever 

använder miniräknare när de har lärt sig grunderna i matematik och ska påbörja en mer avancerad 

nivå. Vi kan använda inläst material på liknande sätt för att få elever att vilja läsa mer avancerad 

text och litteratur. Elever har enligt skollagen rätt att få: 

” (…) den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling.”84  

När vi ger eleverna en möjlighet att avancera till svårare text och litteratur stimulerar vi dem och 

utmanar till att komma ännu längre i sin kunskapsutveckling.  

8.2.3 Slutsats andra frågeställningen 

Jag har i min undersökning funnit många exempel på hur litteratur kan göras tillgänglig för flera 

lässätt, exempelvis kan lärare göra sitt material tillgängligt via läskoder. Jag har gjort min bok 

tillgänglig för flera lässätt genom att använda Blipsay. Litteratur kan även bli tillgänglig via 

surfplattor och datorer i klassrummen. För att flera ska kunna få tillgång till, till exempel inläst 

material, behöver det bli kostnadsfritt. En ska inte behöva visa upp ett intyg på en fastställd diagnos 

för att kunna få tillgång till ett lässätt som passar en. Mera material behöver bli tillgängligt utan 

betaltjänster även för personer utanför skolan. I mitt undersökande har det blivit tydligt för mig att 

det är viktigt för elever att få tillgång till text både som tryckt och inläst material parallellt. Många 

kan känna att det är ”fusk” eller ”lättare” att få materialet inläst. Lärare behöver få kännedom om 

tillgänglighetsaspekter och olika lässätt och attityden runt inläst material behöver förändras.  

                                                                 
81 https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../skolbibliotekarie/skapa-ett-skolbibliotek-for-alla 
82Larson, 2015. 
83 https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../skolbibliotekarie/skapa-ett-skolbibliotek-for-alla 
84 SFS 2010:800, (2010.) Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet, 3 § kapitel 3, s. 12. 
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8.3 Tredje frågeställningen - Innehåll 

Den tredje frågeställningen handlar om hur representationen av icke normativa personer ser ut i 

barn- och ungdomslitteratur. För att undersöka denna fråga så har jag läst barn- och 

ungdomslitteratur som hade ett inkluderingsperspektiv och analyserat innehållet. Eftersom jag valt 

att analysera just dessa böcker hade jag hopp om att de skulle ha en bred representation och 

inkludera flera människors liv och perspektiv. 

8.3.1 Vithetsnormer 

I mitt urval fanns det totalt en huvudkaraktär som hade annan etnicitet än vit västerländsk, hennes 

familj och några biroller (se Tabell 6). I en av de andra böckerna så fanns det ett par biroller med 

namn som skulle kunna antyda att personen har något ursprung som inte är västerländskt. Den 

berättelse som innehöll en person som bröt mot vithetsnormen var en person som befann sig i en 

utsatt situation på flykt med sin familj och var asylsökande i Sverige. Berättelsen har ett otroligt 

viktigt budskap i ett land som Sverige där det är så multikulturellt och där så många personer har 

immigrerat från olika delar av världen. Den är en parallell berättelse om rädslan att inte få vara kvar 

i ett land där en får gå i skolan, att separeras från familj och vänner och bästa vännens skamkänsla 

runt sitt privilegium att inte behöva känna den rädslan. Även om detta är en viktig historia att 

berätta så kan det bli problematiskt om de karaktärer som får vara representanter för utlandsfödda 

eller icke vita ofta framställs som någon det är synd om eller som ett offer.85  

Som nämnts flera gånger tidigare under det här undersökande arbetet så är en bred representation 

viktig för personer under deras uppväxt både för att se sig själva och bli validerade och för att 

bredda normen om vad som är ”normalt” och accepterat att vara.86 Om personen som ser ut som en 

själv alltid beskrivs som terrorist, ”badguy”, tyst nörd, överdrivet sexualiserad, förtryckt, 

bakgrundskaraktär, ett offer med mera så kommer de att ha en negativ påverkan på hur andra ser 

personen genom de fördomar som uppstår och personens syn på sig själv. Om personer hela tiden 

framställs som objekt så kommer de påverka hur andra ser på dem och hur de blir bemötta.87  

Under 2015 så tittade SBI på representationen av mörkhyade barn i bilderböcker. För att klara 

”testet” skulle boken framställa minst en person i berättelsen som hade mörk hy, karaktären skulle 

också vara ett aktivt subjekt och inte bara ett bihang till de ljushyade personerna i berättelsen. Utav 

de böcker som ingick så var det endast 5% av böckerna som klarade ”testet”.88 Personer med olika 

etniskt ursprung är kraftigt underrepresenterade i västvärlden och behöver få ta plats i film, serier 

                                                                 
85 de los Reyes, P. m.fl. (2014). Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, London: 
Atlas. s. 43 f. 
86 Salmson, 2015, s.118 f. 
87 Ibid. s.118 f. 
88 Ibid. s. 79 ff. 
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och litteratur som personer med egen agens och varierande karaktärer med olika personlighet, 

intressen och utseende. Inte enbart presenteras som bakgrundsfigurer, objekt eller representanter för 

en hel grupp.89 

8.3.2 Vem fick en vara kär i 

I alla de böcker jag läste fanns det ett fåtal personer som antingen uttalat eller outtalat var icke 

heteronormativa (se Tabell 3 och Tabell 9). I den ena var den en sann berättelse om en person och 

svårigheterna i att våga vara sig själv och viljan att ge andra kraften att ”komma ut”. I en av de 

andra togs det upp som en djupt rotad hemlighet som personen gick och bar på och skämdes för att 

erkänna för sig själv eller någon annan. I den tredje nämndes det inte utan var bara en del av 

bakgrunden och ingen vikt lades vid det.  

Det är ofta som både unga och vuxna kämpar med sin sexualitet. Genom att skriva om detta på ett 

problematiserande sätt så kommer de fortsätta att peka ut personen som någon utanför normen som 

behöver söka acceptans från samhället i stort för att få vara sig själva. Ett genomgående tema i 

böcker som handlar om icke heterosexuella är att dessa pekas ut som någon en ska tycka synd om 

eller som har ett liv som är kantat av olycklighet, de framställs ofta inte som personer med egen 

agens och som kan leva ett lyckligt, hälsosamt och kärleksfullt liv. Icke heterosexuella liv blir ofta 

ett varnande exempel.90 

8.3.3 Vem kunde vara med 

I de böcker som jag har läst under min undersökning så var personer med funktionsvariationer inte 

representerade i någon utav berättelserna. De tillfällen då personer med funktionsvariationer blev 

presenterade var i de två faktaböcker som berättade om historiska eller nu levande kvinnor (se Tabell 

8 och Tabell 9). Dessa beskrev dock dessa personer som ”funktionshindrade” eller att de hade en 

”funktionsnedsättning”. Även när en tar upp personer med funktionsvariationer så kan det lätt bli 

svårt beroende på vilka ord en väljer att använda. Gällande inkludering anser jag att 

”funktionshinder” och funktionsnedsättning” är problematiska ord att använda om personen det 

handlar om inte uttryckt specifikt att de vill kallas för det.  

På min lista som innehöll 35 böcker fanns det endast en bok som handlade om en person som uttalat 

hade en neuropsykiatrisk diagnos och en om ett barn som skulle lära sig att leva med ett syskon 

med en nyupptäckt kognitiv funktionsvariation. Endast boken om personen med neuropsykiatrisk 

diagnos gick att få tag på som inläst material, jag hann tyvärr inte ta mig igenom den på grund av 

tidsaspekten. Därför är den inte inkluderad i min innehållsanalys.  

                                                                 
89 Mounir, 2016, s. 30 f. 
90 Blackburn, 2015, s.14. 



37 
 

Under en livstid så kommer en att möta människor med både synliga och osynliga 

funktionsvariationer. Om vi pratar med, läser om och möter personer med funktionsvariationer så 

kan vi minska fördomar, utanförskap och främliggörande av människor som anses vara 

”annorlunda”. 

8.3.4 Slutsats tredje frågeställningen 

När jag analyserade innehållet i min egen bok med hjälp av frågorna i den tabell som jag skapat 

blev det tydligt att de böcker som fått nej som svar på frågor runt till exempel representation av 

funktion, etnicitet eller sexualitet inte nödvändigtvis har uteslutit dessa personer. Tabellen kan inte 

utläsa ifall en grupp personer uteslutits från berättelsen eftersom den är skriven med ett icke-

problematiserandeperspektiv eller om det är för att den gruppen faktiskt uteslutits från berättelsen 

av andra skäl. Alla böcker klarade till exempel inte Bechdeltestet eftersom de inte innehöll någon 

dialog (se Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9). För att kunna utläsa denna typ av information behöver en ta 

del av det faktiska innehållet i boken och inte enbart förlita resultatet av analysen på tabellerna. 

Tabellen är en bra grund att börja analysera men jag behövde sedan gå vidare på djupet i texten för 

att kunna tolka innehållet utöver de ja och nej jag fick fram i tabellen. 

Även om det material som jag samlat in ska ha ett inkluderande och normkritiskt perspektiv så är 

det i alla kategorierna som jag undersökt bristfällig i sin representation. Det förvånar mig hur 

många som inte inkluderades. Den bristfälliga representationen som synliggjorts genom 

undersökningen stärker min uppfattning om att den litteratur som barn- och unga läser utesluter 

många elever. Det går emot skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare med inkluderande 

värderingar. Personer med funktionsvariationer är kraftigt underrepresenterade inte bara i barn- och 

ungdomslitteratur utan över lag, inte bara i litteratur utan även i reklam, film och serier. Detta gäller 

inte enbart synliga funktionsvariationer utan även de som kallas för ”osynliga” funktionsvariationer.  

9  Slutdiskussion  

9.1 Vikten av att få se sig själv 

Att få se sig själv i film, serier, konst, museum och litteratur borde vara en självklarhet för alla. De 

som inte ingår i den västerländska normen som blir representerade ska inte behöva representeras 

genom ett exotifierande eller fetisherande av dem.91 Att kunna ta del av alla dessa saker borde vara 

en självklarhet. Det är inte bara i skolan som inkludering ska gälla, vi behöver till exempel se till att 

inte alla skulpturers ansikten i museums reflekterar den västerländska mannen och möjligen ett fåtal 

västerländska kvinnor. 92 Många museer jobbar numera aktivt för att skapa en mer inkluderande 

                                                                 
91 Mounir, 2016, s.24. 
92 Matt Smith, Flux at the museum, Konsthantverkarna, 2018-10-08 
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miljö, bland annat genom att göra utrymmena mer tillgängliga för personer med olika 

funktionsvariationer men även genom de utställningar som de väljer att ta in och visa upp.93  

9.1.1 Karaktärers utseende = person 

Människor har i alla tider använt symbolik för att förmedla meddelanden och det gäller även idag. 

Vi ser detta i vår vardag i serier, bilder, filmer, reklam, böcker med mera. De blir till stereotyper 

som upprepas tills vi inte längre inser hur skadliga dessa stereotyper och normer är. En stereotyp 

som ofta framställs i media och litteratur som ett beskrivande attribut är till exempel att någon som 

är smart eller en nörd har glasögon.94 En annan stereotyp som ofta framställs och upprepas gång på 

gång är att en person som är ”tjock” eller ”överviktig” är lat och en dålig människa. Detta är ett 

typiskt exempel på hur en kroppsnorm skapar en förutfattad bild av en människa och kan leda till 

utsatthet och utanförskap.95  

En klassisk berättelse som vi ser i både film, serier och litteratur är hur det ”goda” övervinner det 

”onda”. Denna typ av berättelse har alltid en ”badguy” som med normkritiska ögon i stor 

utsträckning är personer som är av annan etnicitet eller kultur än huvudkaraktären, som oftast är en 

vit västerländsk man.96 Om en person avviker från vithetsnormen så framställs de ofta som objekt, 

rekvisita, ”badguy” eller som antagonist.97  

9.1.1.2 Faror 

Genom att avhumanisera personer som inte faller in i normen utsätter vi dessa personer för fara på 

samma sätt som avhumaniserade skildringar av kvinnor och HBTQ+ personer ökar risken för att 

dessa personer blir utsatta för våld och förtryck. Personer som faller utanför den heterosexuella 

normen framställs ofta som personer som lever ett olyckligt liv med rädsla för att bli påkomna med 

att inte ingå i den heterosexuella normen, inte bara på grund av fördomar som en kan mötas av på 

grund av detta utan även hotet om fysiskt våld. “(…) consider a book in which the only character to 

come out or be outed as gay lives a lonely life until he or she is killed or kills himself or herself (...). 

Such a book conveys an ideology, or way of viewing the world, in which being gay and out (or 

outed) is a pretty miserable existence.” 98 Om den representation som en får se av en sexualitet visar 

på en framtid av utanförskap, utpekad som ”annorlunda” och ett liv i misär så kommer 

                                                                 
93 https://www.funktek.se/detta-vill-vi/ (hämtad: 2018-12-27) 
94 Salmson, 2015, s.118 ff. 
95 Ibid. s.118 ff. 
96 Ibid. s.118 ff. 
97 Ibid. s.118 ff. 
98 Blackburn, 2015, s.14. 
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självförtroendet hos person med ”annan” sexuell läggning att lida, kanske väljer de istället att aldrig 

leva sitt liv fullt ut hellre än att riskera ett tragiskt öde. 

9.2 Ekonomi 

Även om skolgången numera är en rättighet för alla, så har inte alla barn och unga samma 

privilegium och ekonomiska tillgångar.99 Ur en ekonomisk synpunkt behöver skolan se till att 

elever har tillgång till samma typer av teknik och hjälpmedel som elever som har det bättre ställt 

ekonomiskt. Om skolor kan ge elever tillgång till surfplattor eller andra medel för att komma åt e-

tjänster som till exempel Legimus och e-böcker kan lärarna få avlastning, eleverna ges en djupare 

förståelse av de material de bearbetar och eleverna hjälpas att ta ansvar för sina egna studier under 

sin skolgång, utan att exkluderas på grund av sin ekonomiska situation. Alla elever har inte 

möjlighet att äga en surfplatta, hörlurar, dator eller smartphone och utan denna teknik kan de inte få 

tillgång till de e-tjänster som kan vara ovärderliga för deras inlärning. 

9.3 Läsning för alla – inkluderande bibliotek 

På Skolverkets hemsida så står det under ”Skapa ett bibliotek för alla” att vi ska arbeta för att skapa 

ett klimat där det är okej att läsa på flera olika sätt och att vi ska jobba med digitalisering för att 

flera elever ska få möjlighet att läsa och bli intresserade av läsning100. För att elever ska kunna ta 

del av ett inkluderande perspektiv så behöver vi kunna erbjuda våra elever ett material som inte bara 

är inkluderande i text. Det spelar ingen roll hur inkluderande ett material är ifall personen inte kan 

ta del av innehållet eftersom det inte finns tillgänglig på de sätt som läsaren behöver. Även om en 

har det som anses vara ”normal” funktion så behöver en göra plats för de som inte anses ha detta. 

Att ha läskoder tillgängligt och andra hjälpmedel borde vara en självklarhet. Att använda läskoder 

och hörlurar för att läsa med öronen borde vara lika accepterat och självklart som att böcker finns 

tryckta för att läsa med ögonen.  

9.3.1 Ett enkelt test för rimlig kvinnorepresentation 

När en ska arbeta med ett material tillsammans med elever så kan det vara svårt att veta vart en ska 

börja om en vill arbeta inkluderande, vart ska en ens börja att söka efter ett material och hur. När vi 

i skolan ska arbeta med ett skriftligt material som en berättelse så kan första testet som läraren eller 

läraren tillsammans med eleverna gör på en bok vara Bechdeltestet. Testet kan göras på böcker, 

filmer, serier och så vidare och är skapat av serietecknaren Alison Bechdel och har tre kriterier som 

ska uppfyllas för att ”klara” testet. Dessa är: 

                                                                 
99 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning (hämtad: 2018-
12-20 
100 https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../skolbibliotekarie/skapa-ett-skolbibliotek-for-alla (hämtad: 2018-10-11) 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../skolbibliotekarie/skapa-ett-skolbibliotek-for-alla
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1. Att det finns minst två namngivna kvinnor i 

2. Att dessa kvinnor ska ha en konversation med varandra 

3. Att denna konversation inte handlar om en man 

Grunden för detta test härstammar från en serie som Alison Bechdel ritade år 1985 i serien ”Dykes 

to watch out for”, ett avsnitt vid namn ”The Rule” där dessa tre regler skrevs för första gången. 

Efter detta så har dessa regler använts inom feministiska kretsar för att se om filmer, böcker med 

mera har en ”rimlig representation” av kvinnor som karaktärer där de är subjekt och inte objekt.101 

Bechdeltestet är en bara resurs och måttstock att använda när vi vill använda böcker, filmer eller 

serier som har en ”rimlig representation” av kvinnor, men de är flera aspekter gällande 

representation som inte ingår i testet. Aspekter som sexualitet, etnicitet, funktionalitet och hudfärg 

ingår inte.  

102 

                                                                 
101 http://equal.nu/bechdeltestet 
102 Bechdel, A. (1985). Dykes to look out for, The Rule. 
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För att sprida information och belysa vikten av inkludering i vårt multi etniska, funktionella och 

kulturella samhälle så kommer vi att behöva arbeta på inkludering i det offentliga rummet. I skolan 

beslutar vi vilket material som används och vilket material våra elever får möta. Genom att ändra på 

grunden av de vi anser vara normativt och börja se på vår omvärld med normkritiska ögon kan vi få 

syn på fler skadliga normer och beteenden. När vi arbetar i skolan med elever kan Bechdeltestet 

inkludera elever i att synliggöra sociala konstruktioner och normer.  

9.4 En lista som klarat prövning 

På samma sätt som det finns listor med böcker och filmer som klarar av de så kallade  

”Bechdeltestet” för både böcker och filmer, skulle jag vilja ha en lista som även inkluderar 

funktionalitet och andra normer som till exempel hetero-, vithets- och tvåsamhetsnormen. Denna 

lista skulle även inkludera maskulinitet och icke normativa mansroller och karaktärer. Genom att 

göra analyser av innehåll i böcker och vara eftertänksamma med vem och vilka som blir uteslutna 

eller representerade så kan vi göra ett urval av barn- och ungdomslitteratur som vi som lärare kan 

använda och våra elever kan uppleva. Vi behöver vägleda, inkludera och respektera våra elever i 

urvalet vi gör, och försäkra oss om att de urval som eleverna får välja mellan innehåller en stor 

variation av människor och om denna typ av urval inte är möjlig skapa en dialog om avsaknaden av 

representation i dessa.  

 

9.5 En lista tillsvidare  

Under mitt sökande så har jag saknat en konkret lista på böcker med ett tillgänglighetsperspektiv 

som kan användas i skolan tillsammans med elever. Sent i mitt undersökande arbete hittade jag en 

bok som innehöll sammanfattningar av barn- och ungdomslitteratur indelat i olika kapitel 

organiserade efter normer. Denna bok var Normkreativitet i barn- och ungdomslitteratur av Maria 

Heimer, den har över 250 olika titlar med korta sammanfattningar103. När jag sökte litteratur för mitt 

arbete använde jag mig av litteratur som fanns tillgängligt som inläst material via Legimus. 

Eftersom Maria Heimers bok inte fanns med där, så föll den mellan stolarna. För personer som kan 

nyttja informationen i tryckt text skulle jag rekommendera denna bok. Den ger ett bra underlag att 

börja med när en ska arbeta med litteratur för barn och unga med ett inkluderande, normkritiskt och 

normkreativt perspektiv. 

9.6 Avslutningsvis  

Min bok blev tryckt i två versioner men med samma innehåll eftersom jag inte kunde hitta något 

tryckeri som kunde kombinera dessa två typer av text i samma bindning. I framtiden skulle jag vilja 

trycka en ny upplaga av boken där svarttryck, punktskrift och läskoder binds samman till en enda 

                                                                 
103 Heimer, (2018).  
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bok. Jag vill med min bok visa att inkludering är möjligt med enkla medel och att andra sätt att läsa 

än med ögonen ska få vara lika synliga och ”normala”.  

Min undersökning har gett mig nya insikter som jag tror att jag kommer att ha mycket nytta av i 

mitt arbete med barn och unga i framtiden. Jag hoppas att andra också kan få behållning av att läsa 

det som jag har skrivit.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Barnet fyller år 

I bilaga 1 så finns texten som finns in den tryckta boken om Barnet som jag valt att skriva min text 

om i den gestaltande delen av arbetet. Läskoderna är ej tillgängliga i det otryckta materialet.  

Barnet  

fyller år! 

 

 

Annika Callen 
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Inledning: 

Den här boken är skriven som den gestaltande delen i min 

ämneslärarexamen mot arbete i årskurs 7–9. 

Examensarbetet bearbetar normer och inkludering i barn 

och ungdomslitteratur. Boken är tänk som ett exempel på 

hur vi kan arbete inkluderande i text och ljud men även via 

de berättelser som vi låter barn och unga möta. 

Läskoderna ger tillgång till texten som inläst material, detta 

görs via QR kodsläsare i en smartphone eller läsplatta. 

Den här boken har möjliggjorts tack vare Blipsay och Beata 

Brummers stiftelse.   
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Barnet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du beskriva Barnet 

  



 

49 
 

Idag vaknar Barnet med pirr i magen, idag är ingen vanlig 

dag. Det är Barnets födelsedag! Barnet stannar kvar i 

sängen en stund och funderar över vilka äventyr dagen har 

att erbjuda innan hen ska äta frukost. 

Barnet tar på sig sina favoritkläder. Vuxen kommer och 

säger till Barnet att hen behöver komma och äta frukost, 

snart ska Barnet till skolan. 

När barnet äter frukost så säger Vuxen god morgon och 

grattis på födelsedagen. Vuxen frågar ifall de kommer 

sjunga för Barnet i skolan. Barnet vet inte. 

 

De pirrar i magen när Barnet funderar över hur dagen i 

skolan kommer vara. Kommer de att sjunga? Barnet vet 

inte om Lärare eller Vän kommer komma ihåg att Barnet 

fyller år. 

Barnet tänker att det skulle vara pinsamt om de sjunger, då 

skulle all uppmärksamhet riktas mot Barnet. Men om de 

inte sjunger då? Det skulle vara jobbigt om de har glömt, 

det skulle vara jobbigare än om de sjunger, tänker Barnet. 
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Efter frukosten så lämnar Vuxen och Barnet hemmet för att 

ta sig till skolan. Barnet är lite nervöst och pirret i magen 

blir mer och mer märkbart nu när Barnet och Vuxen ska till 

skolan. 

 

När Vuxen och Barnet är på väg hemifrån så träffar de 

Granne. Granne har många djur. Barnet berättar för Granne 

att hen fyller år. Granne säger till barnet att hen kan få mata 

djuren om hen vill och frågar Vuxen om lov. 

Vuxen säger att Barnet får mata ett djur, men sen måste de 

fortsätta till skolan. Barnet får inte komma för sent, inte ens 

på födelsedagen. Barnet matar sitt favoritdjur och fortsätter 

sedan till skolan. 

 

När Barnet kommer till skolan så är Vän där och väntar. 

Vän hälsar på Barnet och Vuxen. Lektionen ska snart börja 

och Vän säger att hen vill skynda sig så att de inte kommer 

för sent. Har Vän glömt att Barnet fyller år? 

Barnet vill inte säga något, de känns pinsamt att fråga om 

Vän har glömt bort födelsedagen. Vän kanske vill vänta 
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med att säga grattis tills Vuxen är borta. Vän kan vara blyg 

runt vuxna. 

 

När lektionen börjar så har Vän fortfarande inte sagt något 

om Barnets födelsedag. Kan Vän verkligen ha glömt? 

Barnet och Vän pratade ju om det dagen innan! 

Vän kanske väntar till lunchen innan hen säger något, de 

hade ju lite bråttom till lektionen. Lärare börjar lektionen 

och Barnet har inte mer tid att fundera över att hen inte har 

blivit gratulerad. 

 

När det är dags för lunch så börjar Barnet fundera igen. 

Varför har ingen sagt något om att hen fyller år? Barnet vill 

fortfarande inte säga något, men kan Vän och Lärare 

verkligen ha glömt födelsedagen? 

Barnet känner sig ledsen, sårad och lite arg. Barnet vill hem 

och vara med Vuxen istället för att vara i skolan. Alla i 

skolan är dumma. Ingen bryr sig om Barnet. Barnet 

undviker att prata med Vän under lunchen. Vän verkar lite 

ledsen och lämnar lunchen innan Barnet ätit klart.
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När Barnet kommer till lektionen så är Vän redan på sin 

plats. Lärare frågar Barnet om hen kan få prata med Barnet 

innan lektionen börjar. Barnet blir orolig. Har Vän berättat 

för Lärare att Barnet inte pratade med hen? 

I korridoren berättar Lärare att Vän har sagt att Barnet 

fyller år. Lärare undrar om det känns okej för Barnet att 

klassen sjunger och ger Barnet kort som de har gjort. 

Lärare berättar att Vän och Lärare har planerat ett 

överraskningskalas med klassen efter lunch, om Barnet vill. 

Barnet blir överlyckligt! Vän och Lärare har inte glömt! 

Klassen har inte glömt! De bryr sig visst! 

 

Efter att klassen sjungit och Barnet fått sina födelsedagskort 

så fortsätter skoldagen som vanligt, medan barnet känner 

sig varm och lycklig inombords. När skoldagen är slut och 

Barnet och Vän ska hem så känner Barnet en annan känsla. 

Barnet skäms för att hen inte trott att Vän bryr sig och hade 

glömt Barnets födelsedag. 
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Barnets kinder känns varma och blir röda när barnet och 

Vän ska hem från skolan. Barnet bestämmer sig för att be 

om ursäkt för att hen inte velat prata med Vän under 

lunchen. Barnet berättar att hen var ledsen för att hen trodde 

att Vän hade glömt bort födelsedagen.  

 

Vän säger att de inte gör något, Vän förstår att Barnet 

kände sig ledsen. Vän föreslår att de ska leka tillsammans 

och fortsätta fira nu efter skolan, tills Vuxen hämtar Barnet, 

och sedan fråga Vuxen om Vän kan följa med hem. 

Efter att Barnet och Vän har lekt hemma i flera timmar och 

Vän är hemma hos sig igen så ska Barnet sova. När Barnet 

ligger i sängen så är den där varma lyckligkänslan kvar. 

Barnet har haft en bra födelsedag och ser redan fram emot 

nästa år, när hen fyller år igen.  
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Text: Annika Callen 

Textredigering: Josefin Danielsson 

Inläsning och Läskoder: BlipSay 

Handledare: Simon Ceder & Andrea Creutz 

Tack till Susanna Cederqvist, Blipsay och Beata Brummers 

stiftelse 
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Bilaga 2 – Bilder från gestaltningen 

Modell/skiss inför gestaltningen. 
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Bilaga 3 – Bilder från utställningen 

Bilder från den slutgiltiga gestaltningen i examensutställningen. 
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