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Abstract 

Title: Children with ADHD/DAMP – a research about how ADHD/DAMP  is being 

presented in children’s books.  

 

Fall Term: 2013 

 

Author: Sevda Körhan 

 

Instructor: Maria Zackariasson  

 

The purpose of this study is to find out, explore and see how children with neuropsychiatric 

problems like ADHD/DAMP are portrayed and treated in five fictional children’s books 

written by writers who all are related to ADHD issues, except for one writer.  

I have done a text analysis performed on five children’s books which can be found in libraries 

in most of the libraries in Sweden. The analysis shows varying results between the five books 

followed by a general conclusion about how children with concentration problems are being 

presented in these chosen children's literature. The main problematic of this study is to 

examine how these characters are being represented and treated within the scopes of school, 

family relations and how ADHD/DAMP symptoms are portrayed. This study focuses on 

analysing how the actual ADHD/DAMP behaviour is being reflected and better understanding 

for the reader to understand the symptoms of ADHD. 

Another fact is what kind of relations these children with neuropsychiatric dysfunctions are 

portrayed when facing with other persons, such as family and friends and how ADHD/DAMP 

is affecting them daily basis. The last focus of this study is to investigate if the children in 

these fictive books are experiencing problems in school, and if they are receiving any support 

at all, for instance in form of a supporting teacher and how if these support helps the children 

in their personal development.  

 

Keywords: children, children's literature, concentration problems, school, hyperactivity, 

neuropsychiatric dysfunction 
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neuropsykiatrisk funktionshinder 
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1. Inledning  

En undersökning som har gjorts i USA visar att drygt sex miljoner barn och ungdomar har 

ADHD/DAMP diagnos. Det visar att antalet har fördubblats det senaste årtiondet. (Expressen 

2013-04-12) Detta ämne är relativt outforskat trots att dessa diagnoser blir vanligare i vårt 

samhälle, men tyvärr finns inte mycket barnlitteratur kring hur barn med diagnosen framställs 

i barnlitteratur. Enligt forskare och läkare upplever barnen med diagnos en svår skolgång, där 

bland annat andra elever kan uppfatta barnen med diagnosen som väldigt jobbiga. Dessa 

utvalda böcker kan till exempel förtydliga bilden av diagnosen för barnen vilka kan ha fått fel 

bild av ADHD/DAMP.  

Anledningen till denna undersökning är att man sällan träffar på barnböcker med så kallade 

avvikande beteenden som teman, och det fångade mitt intresse.   

 

Idag har ca tre procent av den svenska befolkningen diagnosen ADHD, och uppmärksamheten 

kring neuropsykiatriska frågor är som störst. ADHD/DAMP är en vanligt förekommande 

koncentrationssvårighet/funktionshinder hos vuxna och barn, och fler och fler barn 

diagnostiseras med ADHD varje år.  

Barn som diagnostiserats med ADHD kan ha problem med bemötandet från omgivningen 

eftersom deras beteendestörningar kan i vissa fall vara dolda. De kan uppfattas som bråkiga 

och jobbiga av omgivningen, då detta kan leda till fortsatta problem i vuxen ålder. Dessa barn 

som har diagnosen är oftast beroende av en eller flera vuxna som har förståelse för 

diagnosen, och som kan hjälpa dem. Högre krav i skolan på till exempel barnets skriv- och 

läsförmåga ger eleven helt andra förutsättningar än förr i tiden. Förr i tiden var det vanligare 

att beteendet kunde skyllas på dålig uppfostran av barnets föräldrar 

(http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/ADHD_fulltext.pdf) 

 

Olika företeelser i dagens samhälle 

gör att ADHD kan få större konsekvenser för en individ idag än för några tiotal år sedan. Till 

exempel kan förändringar i skolans arbetssätt försvåra för barn och ungdomar med ADHD 

(socialstyrelsen 2004) 

  

 

 

1.1. Bakgrund 
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I de utvalda barnböckerna beskriver samtliga författarna vardagen för barn med en 

koncentrationssvårighet. Därför är det viktigt för läsaren av min uppsats att få mera kunskap 

om vad koncentrationssvårigheter som ADHD kan innebära. 

 ADHD är förkortning av ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” och tillhör 

barnneuropsykiatriska funktionshinder vilka uppkommer under barnåren (Axengrip 2001, 

s.9). ADHD är en benämning som ofta används för barn som inte kan behärska sig men i 

verkligheten innebär det en diagnos som kräver att få kriterier uppfyllda för att kunna förstå 

om ett barn har ADHD eller inte. De mest vanligt förekommande punkterna inom ADHD är 

bristande uppmärksamhet, impulsivitet samt hyperaktivitet. 

 

Den bristande uppmärksamheten innebär att barnet lätt låter sig distraheras och därmed får 

problem med att avsluta de uppgifter denne har börjat med. Individen gör fel på grund av 

obetänksamhet och slarv. Ofta har personen även svårt att lyssna på andra, följa anvisningar, 

visar tecken på dålig organisationsförmåga, tappar saker, samt svårt att minnas överenskomna 

tider (Gillberg 1996, s.18). 

 

De symtom som uppstår vid hyperaktivitet är att personen har svårt att sitta still, pratar 

mycket, är rastlös och har svårt att genomföra aktiviteter som innebär tystnad vilket andra kan 

uppfatta som störande. Tore Duvner, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, menar att 

det språkliga tänkandet är centralt för koncentrationsförmågan och att barn med 

ADHD/DAMP har en verbal överaktivitet dvs. pratar och argumenterar väldigt mycket 

(Duvner, 1998 s.52). Dr. Lara Honos-Webb är licensierad psykolog och en ledande forskare 

inom ADHD, påpekar att impulsivitet hos personer med ADHD innebär till exempel att 

personen har svårt att låta bli att säga vad den tänker, och därmed slänger ur sig kommentarer 

som kan anses olämpliga. Denne kan också ha svårt med turtagning och agerar spontant utan 

att tänka på det innan (Honos- Webb 2008, s.12-13). Dessa symtom kan variera från individ 

till individ, framförallt därför att de nästan alltid följs av andra svårigheter. Det kan hända att 

barn visar tecken på ADHD genom dessa symtom under en viss period, men det kan vara till 

exempel en reaktion på olämplig uppväxtmiljö eller någon kroppslig sjukdom. Vanna 

Beckman, frilansjournalist och författare, skriver att diagnosen ADHD ska kunna ställas krävs 

det att personen ska påvisa symtom under en längre period, samt att symtomen inte enbart ska 

orsaka svårigheter inom skolan utan även andra miljöer, som till exempel hemmet (Beckman 

2004 s.22). 
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DAMP Deficits in Attention, Motor control and Perception (Dysfunktion I fråga om 

Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, Motorikkontroll och Perception) innebär att man som 

individ har svårt med aktivitetskontroll samt uppmärksamhetsstörningar.  

Individer med diagnosen DAMP har oftast problem med uppmärksamheten kombinerat med 

motoriska svårigheter, samt perceptionsstörningar (Gillberg 1996, s.20-21). Så gott som 

hälften av alla barn som har ADHD har motoriska och perceptionella problem, därav diagnos 

för DAMP kan bli aktuell (Beckman 2004 s.27). 

För barn med svårigheter att kontrollera sin motorik samt problem med att tolka sinnesintryck 

har termen DAMP använts (Beckman 2004 s.27-28). 

 

 

Enligt socialstyrelsen har man skiljt ADHD från inlärningssvårigheter och beteendestörningar 

eftersom man ändå anser att de konkreta orsakerna till ADHD räknas som ofullständigt kända 

(Socialstyrelsen 2002). 

Tidigare användes termen MBD (Minimal Brain Damage) eftersom det ansågs att den 

ursprungliga orsaken till ADHD var hjärnskador och störningar som uppkommit redan i 

fosterstadiet. Denna diagnos (MBD) användes för alla barn som hade inlärningssvårigheter 

samt beteendestörningar. Nu har utvecklingen gått från det ”allomfattande” MBD till att 

ADHD ses som ett ärftligt betingat problemkomplex. Termen MBD användes fram till 1994, 

då ADHD började användas istället (Gillberg 1996, s.118). 

 

 

1.1.2 Kriterier för ADHD  

För att ett barn ska kunna diagnostiseras måste denne uppfylla kraven för ADHD. Det innebär 

att symtom ska ha funnits hos barnet i tidig ålder, det vill säga före sju års ålder, samt att 

barnet inte bara har problem inom ett område som till exempel skolan men dessutom även i 

hemmet eller andra områden/miljöer. Många barn uppvisar flera av kriterierna för diagnosen 

ADHD under kortare perioder i sitt liv, men för att få diagnosen ADHD krävs att flertalet 

symtom visar sig under en längre tid (Beckman 2004 s.22).  Det krävs att det finns minst sex 

symtom i någon av kategorierna ouppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet för att det 

ska tyda på ADHD (Socialstyrelsen 2002). 

 

 

Ouppmärksamhet 
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• ouppmärksam och gör slarvfel i skolan/andra aktiviteter och har svårt att 

bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter 

• lyssnar ej på tilltal och följer ej givna instruktioner, misslyckas med skolarbeten, 

eller andra uppgifter 

• undviker uppgifter som kräver mental uthållighet 

• tappar ofta bort saker som behövs för olika aktiviteter, är lättdistraherad och 

glömsk 

 

 Hyperaktivitet 

 

• har svårt att sitta still och lämnar sin plats ofta, till exempel i klassrummet där 

denne förväntas sitta kvar en stund 

• springer omkring, klättrar, klänger mer som anses vara lämpligt och har svårt att 

leka lugnt och stilla 

• pratar ofta överdrivet mycket 

 

 Impulsivitet 

• har svårt att vänta på sin tur 

• slänger ur sig olämpliga saker utan att tänka sig för eller kastar ur sig svar på 

frågor innan frågeställaren hinner prata färdigt 

• avbryter ofta andra samt kan inkräkta på andras samtal/lekar (Beckman 2004 

s.147-148). 

 

1.1.3 Skolan och bemötande av elever med ADHD/DAMP 

Denna studie har mycket fokus på skolan och bemötandet av barn inom skolans ramar.  

Enligt Lgr 11, säger skollagen att man ska se till alla elevers behov och förutsättningar. 

Pedagoger har en skyldighet att anpassa undervisningen till fördel för alla elever. Detta kan 

vara svårt vid möten med elever som har någon form av koncentrationssvårighet, eftersom 

detta kan ses som en utmaning.  

Enligt Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri, lär sig barn med ADHD/DAMP mer 

under ett kort lektionspass ensam med en speciallärare, än att vara med en större grupp resten 

av dagen.  Undervisningen kan ses som en utmaning för att barnet med ADHD/DAMP inte 

kan följa undervisningen om man inte tar hänsyn till att de grundläggande problemen inverkar 

direkt på inlärningsförmågan (Kadesjö 2007, s.190-191). 
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 Enligt Kadesjö behöver elever med koncentrationssvårigheter ramar och rutiner som styr 

dagen i helhet och därmed är det viktigt för läraren att förutse och ligga steget före för att 

kunna omstrukturera sin undervisning efter elevens behov. 

Exempel på dessa grundläggande behov kan vara att barnets koncentrationssvårighet gör att 

denne störs av de intryck som finns kring varje inlärningssituation (Kadesjö, 2007, s.191). 

Christopher Gillberg, skriver att majoriteten av alla barn med ADHD/DAMP skulle behöva få 

mer än hälften av sin undervisning enskilt, eller i en liten grupp, eftersom det kan vara svårt 

för eleven att hänga med i undervisningen i en så stor klass annars (Gillberg 1996, s.145-146).  

Gillberg förklarar även hur viktigt det är med utbildade lärare/pedagoger, mindre elevgrupper 

och hur undervisningen måste individualiseras efter barnens behov men att detta är svårt att 

genomföra i stora klasser (Gillberg, 1996 s.146). Andra faktorer som bidrar till att man inte 

kan ”individualisera” undervisningen (pga. stora klasser) är enligt Christina Axengrip, 

ekonom och författare, ekonomiska. Axengrip påstår att vissa skolor inte ger barn och 

ungdomar med ADHD/DAMP den hjälp de behöver och har rätt till, eftersom orsaken sägs 

vara bristen på pengar (Axengrip, 2003 s.26). 

 

 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur barn med ADHD/DAMP framställs i 

utvalda barnböcker, med fokus på skolan.  

 Den primära utgångspunkten i denna undersökning har varit bemötandet av dessa fiktiva 

barn. Hur beskrivs barnen med koncentrationssvårigheter i både skola och fritid, i fem 

utvalda böcker?  Analysen ska även kopplas till forskning som är relevant till ämnet. 

 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur skildras skolan i dessa fiktiva utvalda böcker med neuropsykiatriska 

funktionshinder som tema? 

  Vilka relationer har dessa barn med omgivningen med fokus på syskon? 

2. Teorianknytning 
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Maria Nikolajeva är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet samt docent i 

barnlitteraturforskning. Denna studie utgår ifrån hennes teorier om barnlitteraturforskning 

eftersom studien handlar om barnboksanalys.   

I sin bok ”Barnbokens byggklossar” (2004) hävdar Nikolajeva att de flesta modeller för 

litterära analyser utgår från samma teorier. Nikolajeva beskriver i sin bok om olika redskap 

och teorier som man kan använda sig av vid en analys. Nikolajeva framhåller att hennes syfte 

med Barnbokens byggklossar är att erbjuda enkla och lätthanterliga redskap för att förstå och 

analysera barnböcker.  

Nedan presenteras Nikolajevas väsentliga teorier som undersöker relationen mellan texten och 

verkligheten.Teorierna kan man uppdela i fyra kategorier;  

Mimetisk teori, som betraktar litteratur som en avspegling av verkligheten (grekiskans 

”mimesis” härmande). Hur till exempel skolan, vuxna, vänskap eller brottslingar skildras i 

barnböcker är studier av mimetisk teori. Vidare förklarar Nikolajeva att mimetiska studier av 

barnlitteratur koncentrerar sig mest på olika typer av personer som förekommer it externa; det 

vill säga, män/kvinnor, flickor pojkar med mera (Nikolajeva, 2004 s.86). 

Denna modell har varit mest relevant för min undersökning eftersom böckerna är en 

avspegling av verkligheten och handlar om personer.  

Författarorienterade/expressiva modeller där författaren uttrycker sina åsikter i texterna. 

Nikolajeva hävdar att alla studier av barnboksförfattare och studier av ideologier och vuxnas 

manipulering av barn genom texterna är av expressiv modellteori.  

Läsarorienterade/subjektiva modeller studerar relationen mellan texten och mottagaren.  

Inga litterära texter existerar om det inte finns en läsare som kan tolka och förstå texten, enligt 

läsarorienterade modeller.  

Textcentrerade/objektiva modeller innebär att ignorera allt bortom själva texten. Det 

innebär att läsaren studerar textens inre strukturer eller ömsesidiga relationer mellan texterna, 

oberoende av deras författare (Nikolajeva, 2004 s.35) 

 

Vidare förklarar Nikolajeva hur ordet ”miljö” används för att beskriva handlingens plats. Hon 

skriver att miljön kan vara mycket betydelsefull för själva berättelsen.  Vissa barnboksgenrer 

kan kräva vissa miljöer medan andra genrer inte lägger ner så mycket vikt på miljön. Boken 

behöver en autientisk miljö för att vara trovärdig (Nikolajeva, 2004 s.107) 

 

Nikolajeva hävdar att inom barnlitteraturanalys är det vanligt att läsaren själv kommer fram 

till vad personerna i handlingen går för (Nikolajeva 2004, s.106). 
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Läsaren själv konstruerar själv en fullständig bild av personen genom att urskilja relevant 

information om personen, det vill säga genom att dra slutsatser utifrån karaktärens beteende 

eller sätta ihop bitar av information (Nikolajeva, 2004 s.106-107). 

Det mest utmanande för bokens läsare är hur man tolkar den inre persongestaltningen, det vill 

säga skildringen av personens/ personernas tankar och känslor, enligt Nikolajeva (Nikolajeva, 

2004 s.108). 

 

 

2.2 Judith Langer och teorin om föreställningsvärldar 

Judith langer är en forskare som är professor vid State of New York, Albany. Hon har 

specialiserat sig på studier av språk, läskunnighet och inlärning. 

Jag valde att även utgå frånbok”Litterära föreställningsvärldar (2005), där författaren skriver 

om något som kallas för litterära föreställningsvärdlar. Detta begrepp innebär att man som 

människa skapar olika textvärldar när man läser litteratur av olika typer. En enkel förklaring 

innebär att dessa ”föreställningsvärdlar” uppstår och växer fram medan vi läser och aktivt 

söker mening. Anledningen till att jag valde denna teori är för att ”föreställningsvärldar” är ett 

begrepp som är relevant till min studie eftersom en bokanalys bygger på vilka 

föreställningsvärldar man skapar för att kunna analysera.  

Med föreställningsvärldar  menar Langer textvärldar som uppstår i våra sinnen och som 

skiljer sig åt mellan olika individer. Föreställningsvärldar är uppsättningar av sammanlänkade 

ideer , förväntningar, bilder, och föraningar som fyller våra tankar när vi läser (Langer, 2005 

s.23). 

Ordet föreställningsvärld kan hänvisa till den uppfattning som en individ kan ha av en text, 

men att såna föreställningsvärldar kan förändras om det vidareutvecklas eller om en ny ide 

dyker upp ( Langer, 2005, s.24).  Nya problem, känslor och händelser kan ge upphov till nya 

antaganden och nya tankar. Olika synvinklar får oss att använda fantasin för att bygga 

förståelse och antaganden, för att bygga på en föreställningsvärld som är i ständig föränderlig 

(Langer, 2005 s.28). 

 

 

 

3.Tidigare forskning 
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Nedan presenteras tidigare studier gjorda på barnlitteratur med anknytning till någon form av 

neuropsykiatrisk funktionshinder. Detta ämne har varit ett svårt ämne att skriva om eftersom 

det inte finns mycket litteratur och forskning kring om hur just ADHD/DAMP skildras i olika 

barnlitteratur.  

Nedan presenteras vad olika forskare / författare har kommit fram till inom liknande ämnen, 

med olika metoder, samt undersöka vad barnlitteratur förmedlar. Eftersom denna studie är 

baserad på barnboksanalys vill jag beskriva vad barnlitteratur är enligt olika forskare. Vad 

säger dem angående barnlitteraturforskningen? 

 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskningar av forskare angående hur barn med 

ADHD/DAMP skildras inom barnlitteraturen. Nedan presenteras delar ur forskning som har 

gjorts angående barnlitteratur. 

 

Ingrid Nettervik, lektor i litteraturvetenskap, påpekar att begreppet barnbok inte avser att det 

är böcker skrivna av barn, utan att det är böcker skrivna för barn och ungdom. Det innebär att 

författare som skriver för barn bearbetar sin text, undviker för svåra ord, och ser till att 

styckeindelningarna inte blir massiva (Nettervik, 2002 s.9).  

Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap, däremot menar att barnlitteratur inte är en 

specifik genre, eftersom barnlitteratur inte har tydliga, definierbara återkommande drag, dvs. 

att barnlitteratur inte är ålders, - köns – eller kulturellt neutralt. Med detta menar hon att 

barnlitteratur inte kan definieras genom sina läsare, eller sina huvudpersoner (Nikolajeva, 

2004 s.13). 

 

Även begreppet barn/barndom har diskuterats flitigt de senaste åren i studier om barnlitteratur 

och detta ledde till en påverkning av barnlitteraturen.  

Nikolajeva, till likhet med Nettervik menar att barnlitteratur är litteratur som är skrivna av 

experter med barn som dess huvudpublik. En annan sak som Nikolajeva nämner i sin bok 

”Barnbokens byggklossar” är att den moderna barnlitteraturen skildrar olika situationer där de 

etablerade maktstrukturerna ifrågasätts. Med detta menas det att barn är beroende av vuxna 

eftersom de inte har någon inkomst eller är politiskt aktiva. Detta leder till att barnlitteratur 

präglas utav det, dvs.  att denna ”makt” syns tydligt inom barnlitteraturen (Nikolajeva, 2004 

s.16-17).  

Maria Nikolajeva beskriver i sin bok ”Barnbokens byggklossar ” om olika teman och motiv 

som kan finnas i en barnbok. Vissa moderna samhällsrealistiska barn- och ungdomsböcker 
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kan kallas för t.ex. problemorienterade. Dessa ”problem” kan innebära till exempel att 

föräldrarna kan ligga i skilsmässa, funktionsnedsättning av något slag, fysisk eller mental 

handikapp och så vidare. Nikolajeva pratar om dessa problemorienterade böcker som tydligt 

dominerar över huvudkaraktärens individualitet, att själva ”problemet” står i fokus. 

  De flesta svenska barnböcker innehåller ett eller flera problem men detta kan presenteras på 

ett ”sofistikerat” subtilt sätt, det vill säga att det fokuseras mer på huvudpersonen istället och 

låter ”problemen” vara en bi-händelse vid sidan om (Nikolajeva, 2004 s.69). 

 

Nikolajeva förklarar även att det är beroende på läsarens ålder som vissa motiv framträder 

mer i barnlitteraturen, som till exempel upptäckter, identitetssökande, ”överlevnad” på egen 

hand eller utan vuxnas tillsyn, och svårigheter. Dessa komponenter är viktiga för en ung 

människas psykiska utveckling och förekommer mer i barnböcker än i litteratur riktat mot 

vuxna. I litteratur riktat mot vuxna kan det mer förekomma ämnen som samlevnad, 

föräldraskap och åldrande, vilket man inte kan se mycket inom barnlitteraturen (kan 

förekomma som bimotiv) (Nikolajeva, 2004 s.70). 

 

Lena Kåreland skriver i sin bok ”Barnboken i samhället” (2009) om en barnboksförfattare 

vid namn Siv Widerberg som i sina böcker försökt att ge röst åt barnen själva och deras 

tankar och åsikter. Hon har via diktsamlingar och prosaberättelser försökt skildra hur barn 

med problem verkligen kan ha det i livet, och inte blundat för dessa problem. I hennes verk 

kan man se en strävan efter att få lyfta fram de utstöttas, de mobbades situation, och ”de 

avvikande” i samhället. Kåreland tipsar även om olika böcker man kan läsa, som t.ex. boken 

”Bill & Bolla (1978) skrivet av Gunilla Bergström. Denna bok belyser med humor och värme 

de relationsproblem som dyker upp i vardagen i en familj med ett förståndshandikappat barn 

(Kåreland, 2009 s.38, 53). Detta kopplar jag till min studie eftersom den behandlar böcker 

med avvikande tema, som koncentrationssvårigheter.  Lena Kåreland har lyft fram det 

avvikande inom barnlitteratur vilket är intressant för läsaren av hennes bok. 

 

 

 

 

4.Metod och material 
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Här nedan presenteras metod och material samt presentation av källmaterial för själva 

undersökningen. Även validitet och reliabilitet presenteras senare i avsnittet.  

 

För undersökningen användes fem barnlitterära böcker som analyserats. Dessa fem böcker har 

valts ut på grund av att författarna har beskrivit huvudkaraktärernas avvikande beteenden 

utförligt. Många av författarna är själva väldigt insatta i frågor kring diagnosen 

ADHD/DAMP vilket kan höja läsarens intresse angående diagnosen. Böckerna innehåller 

familje- och skolrelaterade beskrivningar vid bemötandet av barn med ADHD som denna 

undersökning har fokus på.   

 

4.1 Presentation av källmaterial 

 Kalle Vrånglebäck & Stålfia 

Kalle Vrånglebäck & Stålfia (utgiven år 2002 av bokförlaget Rabén & Sjögren) och är skriven 

av författaren Ingrid Sjöstrand. En sak som är väldigt speciell för den här boken är att den är 

en annan typ av bok. Med detta menar jag att boken skrevs långt innan diagnosen 

ADHD/DAMP kunde ställas för den typ av beteende som huvudkaraktären visar. Denna bok 

är även en nyutgåva av originalet som utgavs år 1968. Boken har 188 sidor sammanlagt och är 

den tjockaste boken bland dessa fem böcker. Författaren Ingrid Sjöstrand nämner inte själva 

benämningen men anledningen till att boken gavs ut i en nyutgåva är på grund av en förälder 

till ett barn med DAMP som kunde känna igen sitt barn i boken om Kalle Vrånglebäck och 

hade skrivit till författaren med vädjan om att boken skulle uppmärksammas på nytt. 

Förälderns brev kan man läsa som eftertext i boken. Författarens sätt att beskriva en pojke 

med koncentrationssvårigheter är fantastiskt, då det inte var helt klart vad exakt beteendet 

kunde bero på. Vad författaren har lyft fram är att det finns barn med ”problem” som Kalle 

och att det borde uppmärksammas. 

 

Bokens huvudkaraktär är en livlig, idérik och energisk pojke som heter Kalle. Kalle är 7 år 

gammal och går i ettan. Något utmärkande med Kalle är att han sällan lyssnar på andra, han 

gör som han vill ändå. Han blir arg otroligt fort, eller när något inte går som han vill. Därför 

har han fått smeknamnet Kalle Vrånglebäck av sin pappa. 

Vrånglebäcken är en bäck som rinner där Kalle och hans familj bor och den är precis som 

Kalle; bullersam när det finns stenar i vägen, men också som Kalle när han har glimten i ögat 

som säger att besvären är över för längesedan.  
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Kalle har en mamma som är hemma, och pappa som är lärare. En annan bikaraktär som är 

väldigt viktig för bokens handling är Kalles lillasyster Loppa. Loppa är barnet som jämt får 

stå i skuggan av storebror, eftersom han kräver uppmärksamhet hela tiden och Loppa kan 

känna att hon försummas.  

 

I slutet av boken finns det en sida med rekommenderad litteratur med fakta om DAMP och 

ADHD för den som vill veta mer om diagnosen, tillagd år 2002 i den nya utgåvan.  

4.1.2Håkan bråkan och pappa börjar ettan 

Håkan Bråkan och pappa börjar ettan (utgiven 2006 av Rabén & Sjögren Bokförlag)  är 

skriven av författarna Sören Olsson, Anders Jacobsson och illustrerad av Eva Linden. Boken 

har ca 25 sidor med lite text samt illustrationer på varje sida. Det som är utmärkande för 

denna bok är att den ingår i en serie som handlar om Håkan Bråkan, men bara denna specifika 

bok behandlar avvikande beteende hos huvudpersonen.  

 

Boken huvudkaraktär är en pojke som heter Håkan Helmer Andersson som ska börja ettan 

och är väldigt nervös inför detta. Håkan är en ganska livlig pojke som har två syskon. 

Storebror Sune som är några år äldre än Håkan själv, och lillasyster. Andra bikaraktärer är 

Håkans föräldrar, men i princip hamnar alla karaktärer i bakgrunden av Håkan i bokens 

handling. Maria Nikolajeva beskriver i sin bok att vissa händelser är viktigare för 

handlingsförloppet än andra, i detta fall kärnhandlingen eftersom handlingen cirkulerar sig 

kring samma ämne, nämligen om Håkans beteende och upplevelser (Nikolajeva, 2004 s.55). 

 

 

Håkan är en pojke som enligt honom själv känner att det pirrar i magen och att det känns som 

om ”tusen myror har disco i kroppen ” på honom. Håkans föräldrar är förstående och ger 

honom mycket beröm och uppmuntran, till exempel för att han klär på sig eller att han ätit 

upp sin macka snabbt. Detta kan Håkan bli irriterad över, eftersom han uppfattar det som 

fjäsk. Håkan är väldigt nervös och orolig för att börja skolan, även om han innerst inne tycker 

att det kommer vara ganska kul ändå. Det som han är mest orolig över är att storebror Sune 

har skrämt honom genom att säga att Håkan kommer sitta still i en skolbänk i sammanlagt nio 

år. För Håkan innebär det problem eftersom han har svårt att sitta still. Boken skildrar och 

handlar mest om Håkans oro inför att börja skolan, samt hur det går till under skolans första 

dag. 
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4.1.3 Mertil på dagis 

Mertil på dagis (utgiven år 1998 av Förlaget Pärlemor) och skriven av Kicki Polleryd som 

även skrev ”Rut & Randi”. Denna bok har 21 sidor och riktar sig mot barn i 6-10 årsåldern. 

Boken har illustrationer på varje sida, som är illustrerade av Susanne Johansson. Även denna 

bok ingår i en serie som handlar om Mertil, om hans vardag och vilka hinder han får bemöta i 

livet. Denna bok är en av flera böcker som är skrivna om Mertil.  

 

Handlingens huvudkaraktär är en liten pojke som heter Mertil, och om hans dag på förskolan. 

Mertil är en pojke som har svårt att sitta still, och tycker att det är tråkigt att vara med på 

samlingen. Han trivs bäst när han får leka Tarzan, och ”inte stöta golv”, för det är då han har 

som roligast på förskolan.  Mertil tycker inte alls om måndagar eftersom det är då alla barnen 

måste berätta vad de har gjort under helgen, och det är svårt för Mertil att lyssna på alla. När 

barnen en efter en börjar berätta vad de har gjort lägger Mertil sig ner, eller ålar sig fram på 

golvet. Detta blir förstås fröken inte glad för och skäller ut Mertil inför de andra barnen. 

Mertil gör som fröken säger men istället börjar han peta på Agnes som sitter bredvid honom.  

Det finns en till fröken som är ny. Hon ser Mertil och sätter sig bredvid honom och ger honom 

en uppgift. När han får sitta med fröken enskilt går det bättre för honom.   

 

 

4.1.4 Rut & Randi 

Rut och Randi är utgiven år 2006 av bokförlaget Norlén & Slottner. Den är skriven av 

författaren Kicki Polleryd, illustrerad av Anna Lindquist och har 47 sidor som samtliga är 

illustrerade. Anledningen till val av denna bok är för att huvudpersonerna i berättelsen båda är 

flickor, vilket är utmärkande bland dem andra böckerna, där resterande huvudpersoner är 

pojkar. Författaren Kicki Polleryd är legitimerad psykolog som är specialist i neuropsykologi, 

och är mest känd för sina barnböcker som behandlar ämnet ADHD/DAMP på ett humoristiskt 

sätt. Bokens huvudkaraktärer är tvillingarna Rut och Randi som går i ettan. Det som är 

utmärkande för Rut är att hon alltid har rutiga kläder, och Randi har randiga kläder eftersom 

det annars inte går att skilja dem åt till utseendet, men som personligheter är de väldigt olika. 

Rut är den livlige och den som inte kan sitta still och Randi är hennes raka motsats, hon är 

långsam och väldigt lugn. Båda flickorna visar symtom på ADHD, som senare bekräftas av 

författaren i eftertexten.  
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Rut och Randi har en mamma som jobbar på stadens ishall, samt en uppfinnar-pappa som 

alltid uppfinner hjälpmedel till Rut och Randis fördel. Andra bikaraktärer är Fröken Fräken 

samt Magister Magnus som alla har en stor inverkan på bokens handling men som ändå inte 

tar upp så mycket plats, eftersom kärnhandlingen ändå kretsar kring Rut och Randi. 

 

 

 

 

4.1.5 Sanna har en väldigt busig storebror 

Sanna har en väldigt busig storebror är utgiven år 2011 av Infoteket om funktionshinder och 

är skriven/illustrerad av Cecilia Ingard.  

Denna bok är egentligen en broschyr i bokform som är på 19 sidor. Den riktar sig både mot 

barn och vuxna för att uppmärksamma om diagnosen ADHD.  Den är även faktagranskad av 

överläkare i barnpsykiatri på Akademiska sjukhuset. Den är informativ och beskriver både 

huvudpersonens och anhörigas situation, vilket förklarar att inte bara den som har diagnosen 

drabbas, utan även närstående.  

 

Bokens huvudkaraktärer är Sanna, och hennes storebror Erik, som Sanna kan uppleva som 

väldigt jobbig. I boken beskrivs Sannas känslor kring sin brors beteende väldigt uppförligt, då 

han jämt ”förstör” för Sanna. Han gör ofta mamma och pappa arg, och då vill Sanna inte stå i 

vägen. Mamma och pappa orkar inte med Eriks skrik så oftast får han sin vilja igenom vilket 

får Sanna att försummas.  

Erik är väldigt impulsiv och kan inte sitta still. En dag bestämmer han sig för att ta en sax och  

klippa av mammas nya gardiner, och det blir mamma väldigt arg för, men Erik förstår inte 

varför mamma blir arg, han ville ju bara göra fina hårsnoddar.  

 

 

4.2 Textanalys 

Ann-Kristin Larsen, sociolog och lektor påpekar att kvalitativ metod innebär att man söker 

efter ”mjuk data”, det vill säga att man söker efter information som inte är siffermässigt (som 

något man kan göra statistik över). Ett exempel är att man lägger ner mer fokus på det 

emotionella, som t.ex. upplevelser, förväntningar, de problematiska som upplevs (Larsen, 

2009 s.22). 
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Den metod som används i uppsatsen är kvalitativ textanalys. För att analysera de fem 

böckerna har jag arbetat med en bok i taget, samt reflekterat över frågeställningarna och syfte 

i förhållande till texterna. Senare har de delar och stycken som är relevanta och intressanta för 

analysen diskuterats.  Dessa delar har delats upp subrubriker, som presenteras i analysdelen. 

Därefter har analyserna skrivits ner, och materialet strukturerats under dessa rubriker.  

 

 

Författarna Christina Boréus & Göran Bergström skriver i boken ”Textens mening och makt” 

(2005) angående textanalysens funktion och förklarar att textanalysen kan vara ett sätt att 

belysa samhällsproblem, som i detta fall är t.ex. ADHD/DAMP i klassrummen (Boréus& 

Bergström, 2005 s.33).  

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Larsen innebär begreppet validitet relevans eller giltighet, dvs. att samla in data som är 

relevant för den frågeställning man har (Larsen, 2009 s.80). Detta har gjorts i form av 

textanalys, dvs. barnböcker har hittats som är relevanta för frågeställningarna och analyserade 

med utgångspunkt i syfte och frågeställningar.  

 

Reliabilitet däremot innebär exakthet eller precision, dvs. att undersökningen är tillförlitlig, ett 

exempel på hur reliabilitet kan testas genom att flera forskare genomför samma undersökning 

och att samma undersökningsresultat påvisar en hög reliabilitet (Larsen, 2009 s.81).  

 

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, förklarar att det är viktigt att man funderar över 

om uppsatsen är valid, dvs. om frågeställningarna svarar på undersökningens syfte, i helhet 

vad undersökningen går ut på (Esaiasson, 2007 s.25). Validiteten är viktig eftersom uppsatsen 

kräver nödvändig tolkning av analysen. Jag har strävat efter i denna uppsats på att svara  

frågeställningarna, men eftersom analyserna kräver tolkning så betyder det inte att alla 

forskare skulle ha likadana tolkningar, alla kan tolka olika. Att tolka en text handlar i grund 

och botten om att begripa och förstå vad en text säger, i relation till de frågor som ställs till 

den.  

 

5.Analys och resultatredovisning 
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Nedan presenteras totalt fem böcker som valts inom ämnet ADHD/DAMP i skönlitterära 

böcker för barn i åldrarna 5-10 år. Maria Nikolajevas bok ”Barnbokens byggklossar” har varit 

min teoretiska utgångspunkt vid denna undersökning eftersom Nikolajevas teorier och 

redskap är utgångspunkten för analysen av barnböckerna. Nikolajevas teori om den mimetiska 

modellen har frekvent speglats i analysen eftersom mimetisk teori innebär en realistisk 

avspegling av verkligheten, det vill säga hur personer kan skildras i böcker.  

 

 

5.1  Hur skildras barnen, och skolan i barnböckerna? 

I samtliga barnboksanalyser kan man utgå från Nikolajevas mimesiska modell där samtliga 

berättelser innehåller fiktiva karaktärer som kan spegla av det verkliga livet. 

Huvudpersonerna,pojkar, flickor, lärare, syskon och föräldrar är personer som beskrivs i 

böckerna och som man faktiskt skulle kunna koppla till verkligheten.  

 

Några av ADHD/DAMP symtomen som visar sig i boken om Kalle Vrånglebäck är t.ex. att 

han beskrivs som ouppmärksam i skolan, har svårt att bibehålla koncentrationen och undviker 

uppgifter som kräver mental uthållighet (Beckman, 2004 s.22, 147-148).  

Boken behandlar ett kapitel som handlar om hur Kalle har det i skolan, annars utspelar sig 

händelserna mest i hemmet eller utomhus.  

Ett exempel på hur Kalle kan vara ouppmärksam i skolan är till exempel hans första dag i 

skolan(ettan) där fröken försöker få alla barnen att delta i ringlekar där de ska lära känna 

varandra, samt sjunga bä bä vita lamm. Kalle tycker detta är larvigt efter ett tag och struntar i 

det hela, går och sätter sig i ett hörn istället. Anledningen till att han gör det är för att han inte 

kan fokusera på sångens text, utan tappar bort sig i sina tankar. Det leder till att han inte 

hänger med. Läraren ser att Kalle går iväg, men tar inte tag i saken. Vissa dagar som denna 

missbrukar hon sin makt genom att höja rösten mot Kalle och försöka få honom med i 

ringleken. När Kalle vägrar som denna gång väljer hon att inte ta tag i saken och låter Kalle 

vara för sig själv. Detta kan vara ett sätt för läraren att ge Kalle det andrum han behöver, 

därmed ge honom den tid han behöver för att göra vissa saker och ting.  

 

 

Samma dag vill fröken att alla barnen ska rita av sina hus. För Kalle går det jättebra att rita, 

han tänker djupt och tänker även på rören inuti väggarna, och därmed får extra papper av 

fröken. Men när fröken vill att barnen även ska göra en modell av sina hus i kartong, går det 
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snett för Kalle. Hans hus är sned och inte riktigt så som Kalle vill ha det. Detta leder till att 

Kalle blir arg och drämmer till ”huset”, han förstör hela.  Även vid denna situation blir läraren 

lite irriterad över Kalles beteende men försöker så gott hon kan att uppmuntra honom till att 

hela tiden ge ett nytt försök när det inte riktigt går som Kalle vill.  

Tore Duvner menar att ett barn med ADHD/DAMP kan ha svårigheter med att (inom skolans 

ramar):  

 organisera sitt arbete  

 hålla kvar uppmärksamheten en längre tid, då de tröttnar väldigt fort och låter sig lätt 

avledas av andra intryck och tankar 

 motivera sig för rutinartade arbetsuppgifter (Duvner, 1998 s.113) 

 

I Kalles fall är det så att det finns 16 barn i klassen, där bara Kalle beskrivs som någon med en 

koncentrationssvårighet, (fanns ingen tillgänglig information i boken angående annan elev 

med liknande symtom).  

Kalles fröken beskrivs som en kvinna som barnen uppfattar som snäll och vänlig. Hon 

försöker jämt uppmuntra Kalle till att göra bättre ifrån sig, samt ger honom den tid han 

behöver för att klara sina uppgifter i skolan. Detta gör hon genom att vara vid hans sida ofta, 

och hjälpa till genom att visa för honom visuellt hur han kan göra visa uppgifter.  

Christopher Gillberg menar att det kan finnas en förstående lärare i början, det vill säga i 

förskolan eller lågstadiet, som försöker underlätta för barnens inlärning.  

Det skulle underlätta för Kalles inlärning och humör om han kunde jobba i en mindre grupp 

för att kunna koncentrera sig, eftersom enligt Både Kadesjö (2007, s.190) och Gillberg (1996, 

s.146) underlättar det för barnets inlärningsförmåga.  

 

För Håkan Bråkan som börjar ettan beskrivs det inte heller helt problemfritt i skolan. I början 

går det bra för honom eftersom allting är nytt och Håkan är ganska nyfiken på skolan. Det 

dröjer inte länge förrän han får kamrater, eftersom han har en tendens att prata mycket om allt 

med alla.  Han tycker att det är värre att behöva sitta still på sin bänk än att vara förkyld och 

sjuk, eftersom han känner ett enormt pirr i kroppen som han inte kan bli av med om han inte 

springer eller rör på sig. Håkan får träffa några lärare/pedagoger som ska utreda om Håkan är 

skolmogen eller inte, men det går inte bra eftersom Håkan ej kan sitta still på sin plats och 

svara på frågorna. Detta leder till at Håkan får extra hjälp i klassen av en specialpedagog som 

ska hjälpa honom ett par dagar i veckan för att hänga med de andra i klassrummet.  
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Vissa skolor ger inte barn och ungdomar med DAMP/ADHD den hjälp de behöver och har 

rätt till, orsaken sägs vara bristen på pengar (Axengrip, 2003, s.26). I boken om Håkan Bråkan 

får läsaren en bild av skolan som sätter in resurser för barn som behöver detta. En manlig 

resurslärare vid namn Demba kommer till Håkans skola ett par dagar i veckan och hjälper de 

barn som är i behov av extra stöd. I boken framhävs Håkan som det enda barnet i klassen som 

behöver extra stödundervisning eftersom han får vara med Demba själv. Vilken typ av stöd 

Håkan får nämns inte i boken, men det görs många utredningar av Håkans beteende där en 

speciallärare undersöker Håkans beteende och hur mycket han kan koncentrera sig 

överhuvudtaget.   

Detta kan kopplas till Gillberg som tidigare nämnts att majoriteten av alla barn som har 

DAMP skulle kunna behöva få mer än hälften av sin undervisningstid i en liten grupp. Detta 

eftersom det kan vara svårt för eleven att hänga med i undervisningen i en stor klass (Gillberg, 

1996 s.145-146).  

 

I boken om Mertil på dagis (1998) fokuserar författaren på hur Mertil har det under en dag på 

förskolan. Han har svårt att koncentrera sig på samlingen på förskolan vilket leder till att 

förskolläraren blir ofta arg och höjer rösten mot Mertil. En dag ser Mertil att det finns två 

fröknar på dagis. Då han börjar tappa koncentrationen kommer den andra förskolläraren och 

sätter sig bredvid Mertil och ger honom en uppgift. Varje gång han hör att någon har gjort 

någon aktivitet, ska han dra ett streck på ett papper. Detta kan jag koppla till Judith Langers 

teori om föräställningsvärldar då Mertil skapar en värld i sitt huvud med förväntningar. Mertil 

tycker detta är intressant och koncentrerar sig djupt på detta och lyssnar mer på dem andra 

barnen. Mertil förstår uppgiften bättre när en vuxen sitter med honom och förklarar. 

 Duvner menar att vissa konkreta stödåtgärder kan vara aktuella, som t.ex. att en personlig 

assistent ska vara närvarande i skolan och ibland även på fritiden, då detta är en förutsättning 

för att skolarbetet ska fungera (Duvner, 1998 s.124). I Mertils fall gick det bättre på förskolan 

när han fick extrastöd av en lärare. Denna lärare framhävs som väldigt hjälpsam eftersom hon 

tar tid till att vara med Mertil och ger honom extra uppgifter som är stimulerande för honom.   

 

I boken om Rut och Randi har författaren fokuserat på Rut och Randis tillvaro, som mest 

handlar om skolan och läxläsning. De finns flera svårigheter som dyker upp i berättelsen när 

det kommer till skolan. Detta är olika för båda syskonen eftersom de upplever svårigheterna 

olika även om båda har ADHD. Exempel på dessa svårigheter för ena tvillingen, Rut, kan 

vara att hon pratar mycket och stör andra elever som läser läxor, svårt att sätta sig på sin plats 
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i klassrummet, hittar på ursäkter för att röra på sig, flytta på andras saker som ligger på 

bänkarna. Fler exempel är att Rut försöker göra ifrån sig så bra som möjligt, men detta 

resulterar i att hon slarvar för mycket, pga. detta kan hon få många läxor hem som irriterar 

henne och leder till att hon blir frustrerad.  

 

Randis problem kan vara liknande. Hon kan vara den första som kommer till skolan, men sista 

som kommer in till klassrummet eftersom hon kan lätt bli distraherad och hålla på med annat 

under tiden. När det väl är dags att komma igång med arbeten har Randi oftast jättesvårt att 

börja, hon har ingen uppfattning om hur eller var hon kan börja med, och det ställer oftast till 

problem eftersom hon då kan ligga efter och inte hinna med de andra i klassen. Hon är 

tveksam och rädd för att fråga läraren eftersom hon är rädd för vad de andra barnen ska tycka. 

Även Randi kan få många hemläxor eftersom hon knappt hinner med några uppgifter i skolan 

och därmed måste räkna färdigt hemma. I sådana stunder kan hon känna sig trött och ledsen 

eftersom hon känner att hon inte duger.   

 

Fröken, beskrivs som väldigt påhittig, och medveten om att barn kan uppleva problem i 

skolan. Hon försöker tänka pedagogiskt och praktiskt,det vill säga att barnen inte bara ska 

sitta i klassrummet och räkna mattetal utan även komma utomhus och lösa uppgifter på ett 

praktiskt sätt, som underlättar för inlärningen. Ett exempel på detta är när Fröken Fräken har 

en lektion utomhus för att lära barnen om månaderna, där hon hade ritat en karta för varje 

elev. Eleverna skulle följa kartan till rätt håll och rita av rätt figur som fanns vid varje kontroll 

som förknippas med månaderna. På så sätt kan barnen bilda föreställnigsvärldar om något de 

läser,  både ha kul, vara i fysisk rörelse, samt lära sig. I boken framhävs läraren som aktiv, och 

läsaren kan även uppfatta denna skola som en specialskola anpassat för barn med någon form 

av diagnos som till exempel ADHD. Anledningen är för att dessa flickor inte har en 

stödlärare, utan hela klassen får samma uppgifter som Rut och Randi. 

 

 

Lara Honos-Webb skriver om hur skolgång för barn med diagnosen ADHD kan förbättras 

genom att;  

 ”Förutsättningarna för positiva resultat ökar om man skapar mer omväxling och 

stimulans, till exempel genom att tillföra färg, form och struktur som främjar 

uppmärksamheten och prestationsförmågan”  

 ”Korta lektioner där barnet deltar aktivt ökar uthålligheten” 
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 ”Man bör tillföra fysisk rörelse för att öka uppmärksamhetsomfånget” 

 ”Förutsättningarna för positiva resultat ökar om inlärningen kan ske med hjälp av 

praktiska, självinstruerade hjälpmedel som barnen lär sig att behärska” (Honos-Webb, 

2008 s.248). Vilket kan relateras till dem fiktiva berättelserna om barn med ADHD i 

dessa fem utvalda böcker.  

 

 

5.2 Kommunikation och samspel med andra 

I boken om Kalle Vrånglebäck kan läsaren ta reda på mycket om Kalles förhållanden till 

familj och vänner, speciellt till sin familj eftersom bokens kapitel handlar lika mycket om 

Kalle som lillasyster Loppa. Loppa och Kalle har ett starkt band till varandra, även om det 

inte märks tydligt. Kalles föräldrar är också väldigt förstående och extra tålmodiga med Kalle; 

de ger honom den tid han behöver, men samtidigt kan de få spel ibland och skälla ut honom 

för att han har gjort något ”dumt” . Han kan även bli missuppfattad och få skäll för sådant 

som han inte gör med avsikt.  

 

Gillberg skriver att ”en förutsättning för barn med DAMP skall kunna må psykiskt bättre är 

att föräldrar, syskon, kamrater och lärare känner till barnets svårigheter så att de kan hjälpa 

istället för att stjälpa”(Gillberg, 1996 s.155). Detta citat kan kopplas till Kalles föräldrar som 

både hjälper och ”stjälper” Kalle, på så sätt att han kan få lika mycket skäll som han får 

beröm. Särskilt pappan har väldigt kort stubin och känner att hans nerver inte alltid orkar men 

Kalles bravader. 

 

Syskonrelationen med systern Loppa fungerar bra, eftersom de håller ihop vad som än händer 

och inte blir arga på varandra länge. Kalle har svårt att tänka ur ett annat perspektiv, till 

exempel hur hans syster kan känna sig då han hotar henne med stryk. Loppa däremot har 

också lite svårt att förstå varför storebror Kalle är som han är, detta är inte så konstigt 

eftersom varken Kalles föräldrar eller någon annan vuxen har pratat med Loppa angående 

detta.  

Loppa har även uppfattningen om att hon också ska bete sig som Kalle gör, hon ser att Kalle 

får mycket uppmärksamhet för det så varför kan inte hon bete sig likadant och även hon få lite 

uppmärksamhet? Föräldrarna blir inte så förtjusta över detta på grund av att de redan tycker 

det är besvärligt med Kalle, men att hon får lära sig att leva med det och göra det bästa av 

situationen eftersom de innerst inne vet att Kalle är en väldigt snäll pojke. Att föräldrarna 
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tycker är besvärlig är författaren inte noggrann med, detta är en slutsats som läsaren kan 

komma fram till. Läsaren skapar sig en föreställningsvärld om hur Kalle är som person och 

hur syskonet är som person, samt föräldrarnas förhållningssätt. Denna syn kan ändras i takt 

med händelseförloppet.  

 

 

Kalles syskonrelation kan jämföras med Sanna och Erik, då syskonen visar liknande beteende. 

Även Eriks syster beskrivs och framhävs som ett offer i berättelsen, precis som Kalles syster 

Loppa. Flickorna känner båda att de måste bete sig som sina bröder för att få lite 

uppmärksamhet av föräldrarna. Författarna framhäver hur syskonen kan känna sig när de har 

ett syskon som ständigt får dem att försummas. Exempel på detta är under fritiden då Sanna 

spiller mjölk medvetet bara för att få mamma att bry sig om henne, och att hon har sett att det 

är så storebror gör. Föräldrars beteenden däremot varierar, vid egentid med syskonen får 

syskonen de uppmärksamhet de behöver, men om bröderna är närvarande blir det svårare för 

syskonen som känner att de får jämt tävla med sina bröder.  

Syskonrelationerna i boken om Håkan Bråkan framhävs inte lika mycket som i böckerna om 

Kalle och Erik. Boken det fokuserar mest på Håkan och hans första dag i skolan, och 

författarna skildrar inte mycket i boken om hur storebror Sune eller lillasyster har för 

förhållande till Håkan. Sune verkar vara en busig kille som skrämmer sin bror angående 

skolan så att Håkan blir ännu oroligare om att börja skolan. 

 

Eftersom Kalle har ett väldigt lättretligt humör är det svårt för honom att leka med andra barn. 

Han har en bästa kompis som heter Totten och som han kommer väldigt bra överens med.     

Under berättelsens förlopp får det inte att avgöra om Totten vet något om Kalles 

diagnos/beteende, eftersom de alltid har kul tillsammans och leker. Totten är själv ett livligt 

barn, och det passar både Totten och Kalle att springa och klättra mycket i träd och dylikt. 

Andra barn i klassen uppfattar inte Kalle som annorlunda, eftersom han pratar med dem öppet 

och lär känna dem lite bättre.  

 

I boken om Håkan Bråkan är det vagt med beskrivningen av familjeförhållandena till 

varandra. Med detta menar jag att författarna inte har gått in i djupet tillräckligt för att 

beskriva hur Håkan bemöts av andra, t.ex. familj och kompisar, utan det blir ganska ytligt 

med beskrivningen. Håkans familj är ganska förstående mot honom när det gäller hans 
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beteende, eftersom de (mamma, pappa, syskon) vet att Håkan kan bli lite speciell ibland och 

behöva god tid på sig.  

Föräldrarnas inställning beskrivs som väldigt positivt, de surar inte, eller blir irriterade om 

Håkan ställer till problem i vardagen, utan syns alltid med leenden i ansiktena. De berömmer 

alltid Håkan efter det han gör, även om det kan vara lite slarvigt eller halvdant gjort. Detta 

uppskattas inte alltid av Håkan, då han kan uppfatta det som fjäsk och bli smått irriterad.  

Tore Duvner skriver att det är viktigt som vuxen att bemöta barnet med positiva erfarenheter, 

dvs. att det man uppfattar som beteendeproblem hos barnet kan i själva verket handla om 

relationer med andra människor. Man ska kunna se sin egen roll i samspelet och på vilket sätt 

man kan bidra till att göra en förändring till det bättre (Duvner, 1998 s.94).  

 

 

Det finns också elever som Håkan inte kommer så bra överens med, ett exempel på detta är 

när en elev som heter Ronny börjar bråka och retas med Håkan angående hans DAMP-

diagnos, och att bara de som är dumma i huvudet får hjälp av stödläraren Demba. Stödläraren 

Demba får syn på Håkan och ingriper, tröstar och förklarar för honom att det är korkat om 

man inte får hjälp av honom ,det är smart att han hjälper vissa barn att hänga med bättre.  

Även Fröken är förstående mot Håkan, till exempel när hon förstår att Håkan börjar bli lite 

pirrig och tappar koncentrationen, föreslår hon att han ska ta en runda och springa ett varv 

runt skolan om han vill.  

 

I boken om Rut & Randi kan man läsa lite mer utförligt hur anhöriga och lärare är involverade 

i berättelsen och hur de bidrar till utvecklingen av Rut & Randis inlärning. Denna fiktiva 

moment kan kopplas till Björn Kadesjö som skriver att man som anhörig/lärare ska försöka 

förstå barnet, och att detta innebär att man känner igen mönster i dess sätt att fungera så att 

man kan förutsäga hur det kommer att bete sig och reagera på påfrestningar i vardagen 

(Kadesjö, 2007 s.151).  

I Rut& Randis fall har de en pappa som bryr sig mycket om döttrarnas diagnostik och 

försöker hjälpa så gott han kan. Han är en uppfinnare som jämt kommer på och uppfinner 

saker som kan underlätta för barnens vardag, som t.ex. bladvändarglasögonen som han vet är 

till bra hjälp för Rut, som vänder blad innan hon läser färdigt, och Randi, som glömmer att 

vända blad eftersom hon lätt blir distraherad av annat.  
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Rut & Randis föräldrar kan även tycka att det är synd att barnen får så mycket i läxa eftersom 

de inte hinner bli klara i skolan, de tycker att hela familjen kan umgås på kvällarna istället för 

att bara ägna sina timmar åt läxläsning. Detta är ett stort problem tycker de, att den ene är för 

snabb och att den andre är för långsam. Detta problem hittar pappa en lösning åt småningom, i 

form av broms- respektive startknappar som barnen kan få hjälp av. I berättelsen kan man inte 

följa om Rut och Randi har specifika vänner som de umgås med, utan man får uppfattningen 

om att de är glada flickor som mest kommer överens med alla.  

Bemötandet av omgivningen är viktiga för tvillingarnas självförtroende, som tur är får inte 

barnen kritik för sina beteenden utan uppmuntran och hjälp. Detta är en tydlig bild av skolan 

som läsaren kan utveckla i sin föreställningsvärld, att dessa barn har fullt upp med läxor, det 

vill säga att skolan bryr sig om barnens utveckling.  

 

Enligt de föreställningsvärldar som skapas vid beskrivningarna av läraren Fröken Fräken  får 

läsaren uppfattningen om att hon är en otroligt snäll kvinna enligt barnen. Hon beskrivs som 

en väldigt ambitiös lärare som alltid försöker göra det bästa av situationen och försöker 

omvandla barnens brister till tillgångar. Alltid med ett leende på läpparna, just därför tycker 

tvillingarna Rut och Randi att Fröken Fräken är den bästa läraren som finns på jorden.  

 

 

 

6. Slutdiskussion 

Som en avslutande sammanfattning vill jag avsluta uppsatsen genom att sammanfatta de olika 

aspekterna som finns under analysdelen, det vill säga; skola och kommunikation och samspel 

med andra. Utifrån dessa rubriker och dess innehåll vill jag reflektera över och diskutera 

skillnader och likheter mellan dessa fem barnlitterära böcker samt vad som skulle kunna 

förbättras.  

 

 

 

 

6.1 Skolan 

I samtliga böcker är det tydligt att huvudkaraktärerna har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionshinder, det vill säga ADHD/DAMP genom de beskrivningar, ”symtom” som visas i 
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berättelsernas förlopp. I boken ”Håkan Bråkan och pappa börjar ettan” kan man se som läsare 

tydliga drag hos pojken som tidigare nämnt att han inte kan sitta still och inte koncentrera sig 

så bra. Även i ”Rut & Randi”, ”Mertil på dagis”, ”Kalle Vrånglebäck och stålfia”, och ”Sanna 

har en väldigt busig storebror” finns det liknande symtom och beteende som tyder på 

ADHD/DAMP.  Samtliga författare har fokuserat på själva symtomen, vilket vidgar vyerna 

hos läsaren som kan få en bredare uppfattning om hur ADHD kan upplevas, eller varför en 

elev beter sig i klassen som hen gör? Böckerna är skrivna främst till barn, men böckerna kan 

även vara informativa för vuxna som inte är involverade i ADHD frågor.  

 

 Randi är den enda som ”avviker” bland de andra barnen, detta för att hon är lugnare och 

långsammare än alla de andra barnen. Eftersom hon inte är hyperaktiv och därmed väcker 

känslor på så sätt att jag som läsare kan få mig en tankeställare om karaktären verkligen har 

ADHD. Det beskrivs i boken ganska utförligt att man kan ha olika typer av ADHD, och 

därmed underlättar läsarens förståelse, eftersom man alltid kan tro att ADHD framträder på ett 

sätt.  

 

Sammanfattningsvis är det inte samtliga karaktärer som uppfattas som jobbiga och besvärliga. 

I boken ”Kalle Vrånglebäck & Stålfia ”skildras huvudkaraktären som en aning besvärlig, och 

som någon som inte lyssnar på andra. Det är inte många som vill handskas med Kalle men 

samtidigt skildras han som den snällaste personen i världen, med ett mjukt hjärta. Det gäller 

bara att veta hur man ska ”mjuka” upp Kalle. Även i boken om Erik kan man som läsare 

koppla till Kalle Vrånglebäck, då deras ”besvärliga” sidor är mer framträdande än i dem 

resterande böckerna, då barnen inte alltid kan uppfattas som besvärliga personer. Dessa 

böcker framhävs som väldigt informativa, och anledningen till varför dem skrevs kan vara 

just av den anledningen av att informera läsare, både barn och vuxna om neuropsykiatriska 

funktionshinder.  

 

Det är olika hur skolan skildras i dessa fem böcker som jag har analyserat, då skolan framhävs 

mer i vissa böcker än andra. I boken om Rut & Randi kan man t.ex. läsa om vilka problem 

tvillingarna möter i skolan, som att tvillingarna inte hinner göra klart sina uppgifter pga. sin 

diagnos. Även i boken om Håkan Bråkan går det att läsa om Håkans oro inför att börja skolan 

eftersom han känner på sig att det kommer att bli problem. Däremot i boken om Kalle 

Vrånglebäck läggs inte så stor vikt på vilka problem som Kalle upplever i skolan, detta får 
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man ingen större inblick om. I böckerna om Mertil och Sannas storebror Erik kan man som 

läsare knappt få någon information kring deras skolor. 

 

Gillberg skriver hur viktigt det är med utbildade lärare/pedagoger, mindre elevgrupper och 

hur undervisningen måste individualiseras efter barnens behov men att detta är svårt att 

genomföra i stora klasser (Gillberg, 1996 s146,-148) detta kan kopplas till boken om Håkan 

Bråkan eftersom det är den bok utav fem som behandlar aspekten utav speciallärare och 

stödundervisning.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker samtliga författare någon form av problematik som barnen 

upplever i samband med deras skolundervisning i dessa utvalda barnböcker. Samtliga barn 

uttrycker typiska symptomer för ADHD/ DAMP som kan försvåra deras skolupplevelse. Jag 

anser att författarna har i överlag lyckats framställa diagnosen genom dessa fiktiva berättelser 

på ett genuint sätt som gör att läsaren kan känna igen sig.  Samtidigt har författarna lyckats 

skildra skolan mer eller mindre utförligt.  

Om böckerna hade skrivits i första person hade det nog varit lite mer nyanserat att kunna 

förstå huvudkaraktärernas känslor utförligare än bara få det beskrivet för sig utifrån. Barn som 

själva inte har diagnosen samt inte har kunskapen  om neuropsykiatriskt funktionshinder kan 

läsa dessa böcker. Dessa böcker kan underlätta för barnen att förstå och lära sig om vad 

ADHD diagnosen innebär för barn i skolan samt lära sig om hur symptomen yttrar sig. 

Samtliga författares syften har något gemensamt om att texterna först och främst är 

informativa.  

 

 

 

 

6.2 Kommunikation och samspel med andra 

Kommunikation och samspel med andra har samtliga författare lagt stort fokus på, det vill 

säga relationerna mellan huvudkaraktärerna/karaktären och omgivningen (familj & vänner).  

Speciellt i böckerna om Kalle Vrånglebäck och Sannas storebror Erik kretsar själva 

handlingen kring just Kalle och hans syster Loppa/Erik och Sanna och vilken relation de har 

till varandra. För det mesta handlar det om hur huvudkaraktärernas beteende leder till 



28 
 

försummelse av syskonen, eftersom föräldrarnas uppmärksamhet alltid riktas mot barnen med 

diagnos(er).  Det ger en tydlig och bra inblick i syskonens liv ur läsarens perspektiv, t.ex. hur 

syskonen kan uppfatta storbröderna samt hur de kan känna sig emotionellt.   

 

I boken om tvillingarna Rut & Randi han tvillingarna inga andra syskon, så all föräldrars 

uppmärksamhet riktas mot tvillingarna, vilket är bra eftersom tvillingarna är ganska krävande. 

Detta visar även vilket jobb som krävs som förälder till barn med ADHD/DAMP då de förstår 

att barnen kan vara krävande och ger dem den tid de behöver.  

För samtliga huvudkaraktärer finns det en likhet angående kompisrelationer. Ingen av 

karaktärerna har svårt att knyta band till kompisar, de har lätt för att prata med människor och 

kommunicera, leka eller komma överens. Att samtliga barn har en diagnos betyder inte att de 

ska ha sociala problem till fullo, vilket läsaren får en uppfattning av.  

 

Sammanfattningsvis har samtliga författare fokuserat på diagnosens besvärligare sidor, det 

vill säga hur familj och lärare kan uppfatta som besvärligt hos individen som har diagnosen. 

Författarna kunde ha fokuserat mer på barnens förmågor och fokusera vad de är bra på, då 

barn med ADHD/DAMP diagnos oftast brukar vara kreativa och kan hålla koncentrationen 

för något som de är väldigt intresserade av. Berättelserna kunde ha vinklats mer till 

möjligheter än bara problemen, vilket jag tolkar som att dagens samhälle behöver mera 

kunskap om ADHD, då problemen kommer fortsätta om man inte hjälper som lärare/anhörig. 

I några av böckerna (om Kalle och Erik) kan man till exempel se hur föräldrarna inte riktigt 

orkar umgås med sina barn eftersom de framstår som besvärliga. Författarna kunde ha 

fokuserat på till exempel hur föräldrar kan gå tillväga för att ta tag i problemen, och hantera 

sitt barn på bästa sätt och nå denne.  

  

För att kunna göra denna undersökning krävdes det av mig att hitta barnböcker som behandlar 

ämnet ADHD, vilket absolut inte var lätt att utföra, därav materialet begränsades till fem 

böcker. Detta för att generellt göra en bredare undersökning samt kunna jämföra bättre.  I 

efterhand om jag skulle ha använt en annan undersökningsmetod kunde jag träffa någon med 

ADHDdiagnos för att själv få en klarare bild utav diagnosen och vilka problem denne får 

konfronteras med i sin vardag.  
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