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Abstract: 

Jag har i denna uppsats haft ambitionen att med hjälp av en kritisk diskursanalys 

uppmärksamma hur det maskulina respektive feminina framställs hos barn respektive vuxna i 

Gunilla Bergströms litteraturserie om Alfons Åberg. Litteraturen omfattar sju olika Alfons-

böcker utgivna från 1970-talet till 2000-talet. Resultatet visar att böckerna om Alfons 

motarbetar den heteronormativa familjediskursen, men även bidrar till att konstruera och 

dekonstruera könsnormer samtidigt som den därigenom kodar aktiviteter som maskulina 

respektive feminina. Begreppet heteronormativitet har här använts för att beskriva de normer 

som i det västerländska samhället lyfter fram en specifik modell av heterosexualitet som den 

mest eftersträvansvärda formen av samliv. Där Alfons pappa i egenskap av ensamstående 

pappa då bryter mot den traditionellt heterosexuella kärnfamiljsdiskursen. Syftet med denna 

uppsats har varit att uppmuntra pedagoger till att lyfta fram de delar som hjälper till att 

dekonstruera könsnormer och uppmuntra könsöverskridande beteende snarare än att fokusera 

karaktärernas beteende som befäster dessa.  

Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra med ett nytt perspektiv på Alfons-böckerna då 

tidigare forskning och avhandlingar inte fokuserat på hur maskulinitet och femininitet 

framställs i enbart Gunilla Bergströms litteraturserie om Alfons Åberg. Utan tidigare 

forskning inom området använder enbart litteraturserien om Alfons som en mindre del utav 

forskningen. Därmed finns det relativt lite studier som gjorts gällande jämförelser mellan 

enbart Alfons-böckerna. På så sätt hoppas jag visa en djupare bild av hur maskulinitet och 

femininet framställs i litteraturserien om Alfons. 

 

Nyckelord 

Genus, Alfons, Heteronormativitet, Diskurs, Socialkonstruktivism 
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1.1	  Inledning	  

”Inte ska du bli förskollärare och torka barn hela dagarna, du borde ju jobba med datorer 

istället. Det är ju mycket bättre betalt”. Detta var en av de första kommentarerna jag 

sensommaren 2012 fick när jag berättade att jag blivit antagen på förskollärarprogrammet. Jag 

tänkte inte så mycket på det då, men nu i efterhand inser jag att det var ett exempel på de 

könsnormer och strukturer som råder i samhället. En utav dessa strukturer är genus. Forskare 

såsom Fanny Ambjörnsson (2006) och Yvonne Hirdman (2003) beskriver genusbegreppet 

som den sociala konstruktionen av förväntningar gällande manlighet respektive kvinnlighet. 

Förskolan konstrueras som en samhällsarena som vilar på demokratins värderingar, 

värderingar som förmedlar allas lika värde oavsett kön. Både i Lpfö 98 samt den reviderade 

versionen står det skrivet att jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 

är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

Enligt socialkonstruktivismen ses samhället som socialt konstruerat av människor i samspel 

med varandra. Därmed skapas också könsroller, genus samt vad som anses vara maskulint 

och feminint utav de människor som använder begreppen. Susanna Ekström (2010) menar i 

enighet med detta att människan reproducerar könsstereotyper hela tiden utan att vara 

medvetna om dessa. Detta kan ske genom exempelvis läsning av litteratur. Ekström (2010) 

menar ytterligare att det i samband med högläsning och boksamtal erbjuds goda möjligheter 

att reflektera över både kön och identitetsskapande. På samma sätt menar Bronwyn Davies 

(2003) att uppdelningen av världen i manligt och kvinnligt är ett ständigt närvarande mönster 

i berättelser för barn. När barn lyssnar på traditionella berättelser lär de att se sig som en del 

av könsuppdelade berättelser. Dessa sagor förser barnen med metaforer, egenskaper och 

skisser med vars hjälp de sedan tolkar sina positioner i den sociala världen. Förskolan går i 

enlighet med Norman Fairclough’s kritiska diskursanalys att ses som en diskursiv praktik, 

vilket då innebär att man inom denna praktik både konsumerar och producerar texter. Därmed 

blir innehållet i de texter och böcker man läser i förskolan också en del som påverkar den 

diskurs gällande maskulinitet och femininitet som råder. I läroplanen för förskolan (lpfö 98) 

står det skrivet att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla 

människor är lika mycket värda oavsett kön. På så sätt skulle därför en genusmedveten 

pedagog med hjälp av litteratur och bilderboksläsning kunna göra barn mer medvetna om 

möjligheter utanför traditionellt inmejslade könsroller genom att med hjälp av litteraturen 
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framhålla karaktärer och uppmuntra till läsning av litteratur innehållandes icke-traditionella 

könsroller. Där man exempelvis diskuterar hur karaktärerna i litteraturen framställs både i 

bilderböckernas text och bild samt vilka normer och värden och diskurser dessa 

framställningar bidrar till att upprätthålla. Och därmed försöker bidra till att överkomma de 

diskurser som ofta framhåller tjejer som svaga och tillbakadragna genom att lyfta fram när 

kvinnliga karaktärer såsom framställs som starka och aktiva i eller de tillfällen där manliga 

karaktärer framkommer som sårbara eller omvårdande. För att därmed visa på att egenskaper 

inte nödvändigtvis är begränsade till en persons könstillhörighet. 

Mot bakgrund av tidigare personliga erfarenheter gällande en skev syn angående maskulinitet 

och feminimitet i en förskolemiljö samt tidigare forskning som framhåller ett mer öppet 

förhållningssätt gällande konstruerandet av genus och könsnormer kommer jag därmed att 

undersöka ifall denna form av genuskonstruktion även framkommer i barnlitteratur. Valet av 

litteratur föll på Gunilla Bergströms Alfonsböcker då denna litteratur är en populär del av den 

svenska barnboksscenen och sträcker sig över en lång tidsperiod. Litteraturen innehåller även 

karaktärer som bryter mot traditionella könsmönster vilket är av relevans för min studie. 

1.2 Problem 

Mot bakgrund av tidigare forskning där det belyses att pojkar och flickor samt män och 

kvinnor i barnlitteraturen på olika sätt ofta framställs som varandras motsatser samt att 

läroplanen för förskolan framhåller en öppen syn hos förskolepedagoger gällande manligt och 

kvinnligt vill jag undersöka ifall, och på vilket sätt barnlitteratur framställer maskulinitet och 

femininitet.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är således att undersöka framställandet av maskulinitet och 

femininitet i Gunilla Bergströms bokserie om Alfons Åberg samt på vilket sätt litteraturen kan 

bidra till att förstärka eller motarbeta traditionella könsroller i den svenska förskolan genom 

användandet av högläsning. Studien behandlar hur maskulinitet och femininitet samt 

heteronormativitet konstrueras och framställs i sju bilderböcker riktade mot barn i åldrarna 3-

5 år som samtliga under en lång tidsperiod har använts flitigt som läsmaterial inom den 

svenska förskolan. 

1.4 Frågeställningar 

Arbetets har följande frågeställningar: 
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• Hur konstrueras pojkar och flickor genom användandet av klädsel, utseende, 

känslouttryck och utförda aktiviteter i den analyserade litteraturen? 

• Hur konstrueras män och kvinnor genom användandet av klädsel, utseende, 

känslouttryck och utförda aktiviteter i den analyserade litteraturen? 

• På vilket sätt kan litteraturen vid högläsning bidra till att förstärka eller motarbeta 

traditionella könsroller, och vilken relevans får detta för förskolans arbete? 

1.5 Vad säger läroplanen? 

Då förskolans styrdokument på många sätt avgör hur arbetet inom förskoleverksamheten 

utförs i praktiken är det av vikt att i denna studie även lyfta fram de styrdokument såsom 

läroplanen och den diskrimineringslag som förskolans värdegrund vilar på samt vad dessa 

säger om genusbegreppet och könstillhörighet. Nedan följer därför en sammanställning av 

några av de punkter under vilka styrdokumenten behandlar genus samt könstillhörighet. 

Arbetet gällande analys av barnböcker har gjorts mot bakgrund gällande förskolans läroplan 

(lpfö98) nedan följer ett avsnitt med utdrag ur lpfö98, syftet med detta är att ge en översikt 

gällande bakgrunden till detta arbete. 

I läroplanen för förskolan (lpfö98) finns de grundläggande värden och uppdrag som 

verksamma pedagoger i förskolan skall arbeta efter då förskolan vilar på en demokratisk 

grund skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värden (lpfö 98) Förskolan har då ansvaret att koppla dessa samhällsvärderingar till den 

vardagliga verksamheten. Ett av dessa värden är arbetet för jämställdhet mellan könen.  

Enligt läroplanen för förskolan ingår det i pedagogens uppdrag att arbeta för jämställdhet 

genom att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Pojkar och flickor skall i 

förskolan besitta samma möjligheter att pröva och utveckla intressen och förmågor utan att 

behöva begränsas utifrån stereotypa könsroller.  I Skolverkets allmänna råd för förskolan står 

det skrivet att:  

"En del i värdegrundsarbetet omfattar motverkandet av traditionella könsroller samt att alla 

barn ska ha lika stort inflytande och utrymme i verksamheten oavsett kön. Barns 

upplevelser gällande vad det innebär att vara flicka eller pojke formas i samspelet mellan 

vuxna och andra barn Det är därför viktigt att personalen analyserar, reflekterar och 

granskar sina egna värderingar, föreställningar och förhållningssätt” (Skolverkets allmänna 

råd s, 28) 
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Enligt diskrimineringslagen (5 §) skall huvudmannen driva ett målinriktat arbete vars syfte är 

att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i eller söker till verksamheten 

oavsett kön eller sexuell läggning. 2006 tillsattes en delegation med syftet att skynda på 

jämställdhetsarbetet och främja utveckling av detta. Därför genomfördes en utvärdering 

gällande jämställdhet i förskolan (2006) Enligt denna står det klart att de flesta förskolor inte 

lever upp till läroplansmålen gällande jämställdhet. De flesta barnen trivs, men trivsel betyder 

per automatik inte betyda att förskolan är jämställd. De könsstrukturer som finns i förskolan 

speglar ofta de mönster som också finns i samhället utanför. Som vuxen kan det därför vara 

svårt att förhålla sig kritisk till dessa då man själv befinner sig och lever i dessa. 

2.	  Teoretisk	  bakgrund	  

Då min studie är en diskursanalys gällande hur genusbegreppet konstrueras inom populär 

svensk barnlitteratur blir det viktigt att definiera begreppet genus, både på en övergripande 

nivå samt hur genus framställs inom barnlitteratur. Nedan följer därför en redogörelse av de 

teoretiska utgångspunkter som är centrala för detta arbete. Jag kommer att börja med att 

redogöra begreppen socialkonstruktivism samt den socialkonstruktivistiska synen på 

genusbegreppet. Därefter följer begreppen kritisk diskursanalys och modalitet samt en 

närmare blick på genusbegreppet samt en beskrivning av barnlitteratur ur ett genusperspektiv. 

Avslutningsvis följer en beskrivning av begreppen manligt och kvinnligt samt 

heteronormativitet.  

2.1 Socialkonstruktivism 

Enligt Sören Barlebo Wenneberg (2010) innebär det socialkonstruktivistiska tänkandet att det 

vi uppfattar som naturligt och som sunt förnuft ska inte tas för givet utan istället utforskas. 

Enligt Magdelene Thomassen (2007) läggs tyngdpunkten inom socialkonstruktivism på den 

språkliga interaktionen som redskap för kunskap. Där den språkliga interaktionen konstruerar 

relationen mellan både subjekt och subjekt samt subjekt och objekt. På så sätt skapas kunskap 

i språkliga relationer och interaktioner. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet menar 

man på så sätt att allt i samhället är socialt konstruerat. Detta menar att alla uppfattningar, 

samt normer och värden är produkter av människors interaktion och handlande med varandra. 

Detta innebär då att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på genus avser att man biologiskt 

föds med ett kön, men att man utöver detta biologiska kön även har ett socialt konstruerat 
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kön. I detta fall konstueras då vad som anses som maskulint respektive feminint genom 

samhällets normer. 

 

2.2 Kritisk Diskursanalys 

Enligt Norman Fairclough (1992) inbegriper begreppet diskurs dels strukturerandet av 

kunskapsområden och social praktik. Diskurser framhålls på detta sätt genom användandet av 

talspråk eller i form av bilder. Fairclough (1992) syftar på att diskurser inte bara reflekterar 

och representerar sociala enheter och relationer, utan samtidigt konstruerar dessa. En diskurs 

kan därmed enligt Foucault ses som både en del av en text, en diskursiv praktik samt en social 

praktik. Göran Bergström och Kristina Boréus (2015) skriver att diskursbegreppet åsyftar en 

typ av social praktik som har med språk, eller användningen av andra teckensystem i ett visst 

sammanhang att göra. En diskurs beskriver på så sätt ett verktyg för att förstå världen på.   

Däribland den lingvistiska betydelsen, som enligt Bergström och Boréus (2015) ger en snäv 

bild av diskursbegreppet då denna enbart ger något annat än en analys utan koppling till det 

sammanhang texten ingår i. 	  

Författarna menar att Norman Fairclough utvecklade den tidigare lingvistiska betydelsen av 

diskursbegreppet genom integrera denna med samhällsvetenskapen. Fairclough skapade då 

den så kallade kritiska diskursanalysen, vars definition innebär att diskursen utgörs av 

praktiker gällande hur man talar och skriver, på detta sätt omfattas även de kontexter den 

analyserade texten ingår. Den kritiska diskursanalysen undersöker på så sätt relationer mellan 

diskursiv praktik och de sociala strukturer som omger den. Bergström och Boréus (2015) 

tolkar Fairclough som att denne menade att diskurser inte bara konstruerar identiteter och 

vidhåller sociala relationer, utan även upprätthåller rådande maktförhållanden gällande till 

exempel genus och heteronormativitet. På så sätt stämmer Fairclough’s version av 

diskursbegreppet mest överens med det socialkonstruktivistiskta synsättet denna avhandling 

utgår ifrån. 

Eva Bolander och Andreas Fejes (2015) menar att diskursanalysen hjälper oss att förstå 

språkets roll i hur vi skapar vår verklighet. Diskursanalysen som metod passar därför när 

intresset ligger i att studera vilka sanningar som skapas gällande det normala respektive 

onormala, eller det som tas för givet respektive vad som osynliggörs genom de sätt som dessa 

företeelser beskrivs i texter och tal. Då diskursanalysens syfte är att fungera som ett verktyg 
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för att synliggöra språkets formgivande och skapande kraft menar Bolander och Fejes (2015) 

att diskursanalysen kan användas för att destabilisera eller dekonstruera det vi tar för givet i 

våra vardagliga och yrkesmässiga liv. 

2.3 Modalitet 

Begreppet modalitet innebär inom den kritiska diskursanalysen en term som täcker kategorier 

gällande hurvida innehållet i en litterär text kan uppfattas som sanning eller inte. Maria 

Nikolajeva (2000) menar att det i en bilderbok dels finns symmetrisk modalitet, där både bild 

och text förmedlar sanning eller osanning samt assymetrisk modalitet, där bilden eller texten 

förmedlar olika budskap.  

 

Nikolajeva använder sig utav tre olika modaliteter. Indikativ, som presenterar händelser som 

sanna; Optativ, som uttrycker en önskan; och Dubitativ, som uttrycker osäkerhet eller tvekan. 

För att ytterligare precisera begreppen använder sig Nikolajeva (2000) av symmetrisk 

indaktiv där både bild och text presenteras som sanning. Denna typ av modalitet är den mest 

närvarande i Alfonsböckerna då dessa enligt Nikolajeva (2000) hamnar under kategorin 

realistiska barnböcker. Den symmetriskt indaktiva modaliteten är närvarande i Alfons Och 

Milla, Kalas, Alfons Åberg, Är Du Feg Alfons Åberg och Alfons och Soldatpappan. Då 

samtliga böcker primärt fokuserar på realistiska vardagshändelser. Även Symmetrisk optativ 

modalitet, där både bilder och text framhåller delar av det som sker i litteraturen som någon 

form av dröm eller fantasi, framkommer i böcker såsom Vem Spökar Alfons Åberg, Aja Baja, 

Alfons Åberg och Alfons Och Styrkesäcken. 

 

2.4 Bilderböcker ur ett genusperspektiv 

Det finns flera olika definitioner gällande vad en bilderbok för barn egentligen är. Inom 

barnboksforskningen utgår man enligt Hallberg (1988) ofta från ett kvantitativt förhållande 

gällande bild/text samt ett informativt förhållande gällande bild/text med avseende på 

läsupplevelse och läslighet. Hallberg (1988) menar att huvudsynpunkten är att en bilderbok 

för barn är så pass rikt illustrerad att bilderna blir ett väsentligt stöd för barnets läsupplevelse. 

Agneta Edwards (2008) menar att bilderboksbilden inte är en isolerad företeelse utan ingår i 

en sekvens, som tillsammans med bokens text frammålar berättelsen. Edwards (2008) menar 

att litteratur är en typ av samhällsspegel som kan rucka eller befästa traditionella könsmönster 
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och roller. De böcker barnen möter fungerar därmed som en form av kanal som formar deras 

uppfattning och förståelse av världen de befinner sig i. 

2.5 Genus 

Christian Eidvald (2009) menar att begreppet genus omfattar antagandet om att man inte kan 

bestämma en individs egenskaper samt förutsättningar utifrån vilket kön denna har. Vilket i 

likhet med Hirdman (2003) kan ses som att genus då konstrueras som separat ifrån det 

biologiska könet. Där genus istället ses som samhällets förväntningar på en individ utifrån 

dess biologiska kön. Christian Eidvald (2009) menar att ett vanligt sätt att beskriva de olika 

perspektiv som finns inom genusforskningen är att relatera den till feminismens tidsmässiga 

"vågor" Utav dessa vågor ses den tredje vågens feminism som mest relaterar till denna 

uppsats då tredje vågens feminism enligt Eidvald (2009) ser könsindelningen som socialt 

konstruerat. Vilket överensstämmer med socialkonstruktivismen där innebörder av könsroller, 

genus, maskulinitet och femininitet konstrueras av människorna som använder begreppen. Det 

kvinnliga och manliga konstrueras därmed inte nödvändighet som varandras motsatser utan 

kan innefattas samtidigt hos individer. Det maskulina och det feminina poängteras, 

dominansförhållanden och hierarki inom och mellan könskategorier lyfts fram. Hur dessa 

kategorier sedan förkroppsligas och materialiseras i samhället blir därför centralt. Det handlar 

enligt Eidvald (2009) inte om att slå fast sanningar utan att visa inkonsekvenser i försöken att 

etablera självklarheter i likheten eller olikheten mellan könen. 

2.6 Maskulinitets- och femininitetsforskning 

Bronwyn Davies (2003) skriver om idén att det endast finns två kön, och att dessa två kön 

fungerar som varandras motpoler sitter djupt rotad i det västerländska samhället. Bronwyn 

menar dock på att denna idé är baserad på dålig forskning som utgått från att fysiologiska 

skillnader är bipolära, Davies ställer sig emot denna indelning genom att framhålla hur barn 

anammar sig dessa maskulina och feminina drag genom diskursiva praktiker som pekar ut 

varje människa som manlig eller kvinnlig. Marie Nordberg (2008) menar att barn i och med 

ökad ålder förväntas lära sig de normer som delar upp tillvaron i egenskaper, beteenden och 

handlingar som kodas olika för pojkar respektive flickor. När barn på så sätt skapar sin 

identitet, blir de även påverkade av de könsföreställningar yttre faktorer förmedlar. Utöver de 

föreställningar samhället förmedlar speglas dessa föreställningar även i litteratur såsom 

bilderböcker.  

2.7 Heteronormativitetsbegreppet 
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Fanny Ambjörnsson (2006) beskriver heteronormativitet som de lagar, strukturer, handlingar 

och relationer som upprätthåller heterosexualitet som något naturligt och allomfattande. 

Något som på så sätt bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det åtråvärda 

och naturliga sättet att leva. Genom att använda begreppet heteronormativitet menar 

Ambjörnsson att det är själva heteronormen man vill undersöka snarare än begreppet 

heterosexualitet som syftar på enskilda människors sexuella handlingar. Heteronormen 

omfattar gränsen mellan homo- och heterosexualitet, med andra ord det faktum att en person 

som kategoriseras som kvinnlig förväntas att älska en person som kategoriseras som man. 

Heteronormativitet synliggör enligt Ambjörnsson (2006) att de normer vi lever med i dagens 

västerländska samhällen lyfter fram en specifik modell av heterosexuell parbildning som den 

mest eftersträvansvärda formen av samliv.  

3.	  Tidigare	  Forskning	  

I följande del kommer jag redovisa tidigare forskning gällande områdena genus, genus i 

barnlitteratur, manlig och kvinnligt samt heteronormativitet som jag sedan kommer att knyta 

an till under analysen av det material som insamlats. Forskningsmaterialet samlades in via 

sökningar via forskningsdatabaserna LIBRIS, ELSA och Google Scholar. Där sökningarna 

skedde kontinuerligt under uppsatsens gång. Libris användes under arbetets gång med syftet 

att finna referensmaterial och tidigare forskning gällande samtliga forskningsområden denna 

uppsats använder sig av. Medans ELSA främst användes med syftet att hitta relevant 

forskning kring området genus i barnlitteratur. Google Scholar användes främst för att hitta 

engelskspråkig referenslitteratur såsom Sue Jackson och Susan Gee’s forskning. Utöver detta 

samlades majoriteten av det referensmaterial och den tidigare forskningen in genom det som 

Alan Bryman (2011) benämner som snöbollsurval. Där jag med hjälp utav den litteratur jag 

läste sedan hittade ytterligare litteratur att använda mig av, detta genom att se vilka författare 

bokens författare själv refererade till.  

3.1 Allmän genusforskning 

Ambjörnsson (2011) har under en studie undersökt föräldrars förhållande och attityd 

gentemot färgen rosa. Metoderna som då användes var ostrukturerade intervjuer samt 

observationer. Ambjörnsson (2011) kom fram till föräldrar var mycket medvetna om att välja 

en färg som de själva tyckte representerade deras barns könstillhörighet, där kläderna följer 

traditionella genusnormer. Föräldrarna valde då rosa kläder till flickor, respektive blå till 
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pojkar. Rosa fungerar då som en genusmarkör där den symboliserar en typisk femininitet 

gentemot färgen blå som symboliserar det manliga och maskulina. Ambjörnsson (2011) 

refererar under sin studie till Yvonne Hirdman som menar att dagens samhälle kännetecknas 

av en asymmetrisk särhållning där det manliga betraktas som normen, medans det kvinnliga 

avfärdas som avvikande och mindre värt. Att som förälder då klä sin pojke i typiskt 

flickaktiga attiraljer ses därför som otänkbart då manliga attiraljer hjälper till att upprätthålla 

maskuliniteten som konstruktion.  

Ambjörnsson (2010) har genom en observationsstudie utförd i två gymnasieklasser undersökt 

hur en grupp innehållande ett trettiotal flickor i två olika gymnasieklasser förhåller sig till vad 

som anses vara kvinnligt. I avhandlingen En klass för sig (2010) redovisar Ambjörnsson hur 

framförallt en flickas hår fungerar som en markör för femininitet. En tjej ska ha långt, tjockt 

välvårdat och glansigt hår medans killar ska ha kortklippt välfriserat hår. På så sätt blir det 

långa svallande håret en markör för det feminina kvinnliga idealet medans en kort, välfriserad 

frisyr blir synonymt med maskulinitet. Långt respektive kort hår kodas därmed som 

maskulina respektive feminina attribut. 

3.2 Barnlitteratur ur ett genusperspektiv 

Barn möter ständigt föreställningar om manligt och kvinnligt i litteratur och berättelser. När 

barn läser och lyssnar lär de sig om könsmönster menar Bronwyn Davies (2003). Under en 

utav två olika litteraturstudier granskade Kåreland (2005) fyra stycken bilderböcker, två 

stycken böcker om grispojken Benny, samt två stycken om grisflickan Malla. I Kårelands 

första studie framkommer att huvudkaraktärerna kännetecknas väldigt könsstereotypt, där 

manliga karaktärer framställs som starka och aktiva, medans de kvinnliga karaktärerna i 

motsats till detta framställs som mer passiva och ängsliga. Detta innebär då att flickor i lägre 

grad en pojkar saknar positiva identifikationsobjekt i barnlitteratur. Kåreland (2005) menar då 

i enighet med forskare såsom Ambjörnsson (2011) att pojkars identitetsutveckling 

kännetecknas av en hårt dragen linje gällande manlighet och maskulinitet där en rädsla finns 

gällande överskridandet av denna. Under Kårelands (2005) andra litteraturstudie, som 

genomfördes utifrån litteraturlistor insamlade från fyra slumpmässigt valda förskolor 

granskade Kåreland (2005) flertalet olika bilderböcker. Denna studie kom till slutsatsen att 

det var vanligast att huvudkaraktärerna i litteraturen var manliga.  Kåreland (2005) menar att 

förlagen föredrar barnböcker med manliga karaktärer då dessa säljer bättre. Resultatet visade 

även att flickors och pojkars agerande i litteraturen skiljer sig åt. Pojkar agerar ofta i andra 
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miljöer än tjejer, där pojkarna ges större handlingsfrihet än flickorna. Pojkarna agerar ofta 

utomhus medans flickorna fick vara aktiva i inomhusmiljöer, ofta återspeglade som 

hemmiljöer.  

Elizabeth Marshall (2004) har genomfört en feministisk poststrukturalistisk analys där hon 

med hjälp av en diskursanalys analyserar olika versioner utav historien om Rödluvan och 

vargen. Marshall (2004) menar att begreppet flickan i barnlitteratur bör ses som en karaktär 

vars representation konkurrerar med rådande diskurser gällande feminintet snarare än ett 

statiskt objekt. Där genus därmed kodas som en socialt producerat identitetsmarkör snarare än 

en universell kategori. På så sätt menar Marshall (2004) att flickan kan kodas som en komplex 

karakterisering som representerar ett samhälles rådande diskurser gällande kön och sexualitet. 

Marshall (2004) når slutsatsen att Rödluvan framställs som en vit heterosexuell femininitet. 

Sue Jackson och Susan Gee (2006) har genom användningen av en feministisk 

poststrukturalistisk analys undersökt hur könsbegreppet framställdes i litteratur riktad mot 

Nya Zeeländska förskolebarn. Analysen omfattade litteratur utgiven från tidsperioden 1950-

2006. Där materialet som samlats in kom från ett hundratal olika böcker utgivna de senaste 50 

åren. Jackson & Gee (2006) menar att genusbegreppet är flytande, förhandlat och konstruerat 

genom olika sociala och kulturella kontexter. I det västerländska samhället domineras 

samhället av synen på en vit heterosexuell medelklass som normen. Genom att analysera 

litteratur utgiven de senaste 50 åren når Jackson & Gee (2006) slutsatsen att det under denna 

tidsperiod skett en insignifikant förändring gällande hur det maskulina och feminina 

framställs i barnlitteratur. De karaktärer som framställdes reproducerade enligt Jackson & Gee 

(2006) en så kallad kompensatorisk heterosexuell diskurs. Vilket innebar att när kvinnliga 

karaktärer på olika sätt bröt mot könsmönster genom att utföra manligt kodade aktiviteter ofta 

fick en rosa klänning eller ett annat plagg för att på så sätt markera traditionell femininitet. 

3.3 Maskunlitets- och femininitetsdiskurser 

Eidevald (2009) har genom videoobservationer och fokusgrupper i två olika förskolor 

undersökt förskolepersonal och dess bemötande av flickor respektive pojkar. Resultatet visar 

att personalen bemöter utifrån könsstereotyper snarare än utmanar dessa. Eidevald (2009) 

menar då att dessa diskurser gällande manlighet och kvinnlighet sedan blir avgörande för hur 

barn bemöts i olika situationer. Eidevald (2009) ville under studien inte bara undersöka hur 

vuxna upprätthåller de dominerande diskurserna samtidigt som barnen utmanar diskursen 
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genom att positionera sig genom att bryta mot diskurserna om att vara feminina eller 

maskulina. På så sätt skapades det utöver diskurser även motdiskurser. 

På liknande sätt konstaterar Bronwyn Davies (2003), efter att ha observerat Australiensiska 

förskolebarn vid läsningen av feministisk litteratur, att de texter som används för att lära barn 

att läsa utgår från en ”realistisk” bild av världen. I denna version är mannen aktiv, handlande 

och utåtriktad medans kvinnan är passiv och stödjande. Dessutom framställs ofta kärnfamiljen 

som en norm. Det görs klart för barn att positionera sig som man eller kvinna inte bara är en 

begreppsmässig process, det är också en fysisk. Varje barn tar till kunskapen om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt genom vad barnet gör. Att vara igenkännbar som man eller 

kvinna skapar samtidigt särskilda sätt och positioner i föreställda berättelsestrukturer, där det 

är det motsatta könet som konstitueras, inte bara ett annat kön. Utan en motpol. Davies (2003) 

menar att föräldrar och lärare som upplever att de misslyckats varje gång ett barn bryter mot 

den traditionella könsnormen, istället borde acceptera att barnet gjort bedömningen att det vid 

denna tidpunkt sågs mest bekvämt eller ändamålsenligt att bete sig så. Under Davies (2003) 

forskning framkommer flertalet punkter, varav fem är av relevans för denna studie. För det 

första förvärvas könsbestämda identiteten och kungörs gång på gång. Där man då blir skyldig 

till att inte vara korrekt underkastad och konstant måste visa sin korrekta underkastelse. För 

det andra har maskulinitet en dominerande, kraftfull form som vissa pojkar förvärvar 

åtminstone en del av tiden För det tredje, måste de som inte förvärvar en igenkännbar form av 

dominerande, maskulin identitet organisera sig i förhållande till denna. För det fjärde riskerar 

de som aktivt tar till sig andra former av maskulinitet att bli ignorerade För det femte 

framkom att flickor som vill vara kraftfulla på samma sätt som pojkar lyckas ibland med detta 

genom att agera med ett typiskt maskulint beteende. För att anses som legitim och kompetent 

måste man vara korrekt könsbestämd utifrån det manliga eller kvinnliga könet, att därmed 

utföra aktiviteter, eller klä sig i kläder som ansågs tillhöra det motsatta könet ledde till 

uteslutande och underkastelse. Därmed blir avskiljanden mellan det manliga och kvinnliga 

väldigt synligt. Där överskridande beteende ansågs som icke önskvärt. 

3.4 Heteronormativitet 

Forskningsprojektet ”Den självklara heteronormativiteten – skolan som plats för köns- och 

sexualitetskonstruktion" genomfördes på Linköpings Universitet, där fyra delstudier 

genomfördes. De fyra studierna hade som gemensam utgångspunkt en textanalys av 

styrdokument och läromedel kring skolans värdegrund. Analysen fokuserade på hur 
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föreställningen om kön, sexualitet och normalitet konstruerades i dessa dokument. Syftet med 

delstudie tre var att undersöka skolans normgivande och fostrande roll för barns sätt att förstå 

sig själva och andra, utifrån föreställningar om sexualitet och kön. Studien fokuserade på de 

diskurser och normer utifrån vilka elever i grundskolans tidigare år konstrueras och 

konstruerar sig själva. Under vintern 2006 skickades det i samband med projektet ut enkäter 

via e-post till verksamma lärare från förskoleklass upp till gymnasieklass. Utav 4000 

tillfrågade deltog sedan 1400 verksamma lärare i enkäten. Enligt Bryman (2011) är en utav 

nackdelarna med enkätundersökningar utförda via internet att svarsfrekvensen oftast är 

mycket låg. Jenny Sahlström (2006) framhåller dock att resultatet som framkommer i 

undersökningen endast beskriver den grupp av lärare som svarat på enkäten, vilket då innebär 

att resultatet inte kan generaliseras till att gälla alla lärare i Sverige.  

Resultatet visar på att förskollärare och lärare för år F-3 i minst utsträckning tar upp sexuell 

läggning i undervisningssituationerna. Majoriteten av alla förskollärare svarade att de aldrig 

tog upp frågor gällande sexuell läggning, medans endast 3 procent svarade att de tog upp 

sexuell läggning flera gånger. Resultatet av denna studie väcker enligt Sahlström (2006) 

frågor då förskolan i enlighet med Lpfö 98 ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan 

och hänsynen till att leva sig in i andra människors livssituation. Förskollärare har enligt 

Sahlström (2006) i enighet med läroplanen för förskolan (lpfö 98) även i uppdrag att visa 

respekt för föräldrar och ha ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan personal 

och barnens familj. Vilket då kräver att förskollärare har kunskap om att organisera och 

förmedla kunskap gällande olika familjekonstellationer, där inte bara den heterosexuella 

kärnfamiljen ingår. 

Nancy Taber och Vera Woloshyn (2010) har med hjälp av en kritisk diskursanalys analyserat 

hur genus och heteronormativitet framställs i populär Kanadensisk barnlitteratur. I sin analys 

gällande fem olika böcker kommer Taber och Woloshyn (2010) fram till att majoriteten av 

dessa noveller framhåller traditionella heteronormativa könsroller gällande manlighet och 

kvinnlighet där kvinnor kodas som omtänksamma modersgestalter medans männen sågs som 

beskyddare och äventyrare. Dock framhåller Taber och Woloshyn (2010) att unga kvinnor i 

dessa noveller ofta kodas som kapabla individer som involverar sig i kritik av sociala normer 

och värden medans de unga männen oftare sågs som passiva. 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
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Sammanfattningsvis visar tidigare forskning ett behov av både kompetens och medvetenhet 

när det gäller pedagogernas eget bemötande utifrån barns könstillhörighet samt kunskaper 

inom genusområdet, där Ambjörnssons (2010,2011) forskning visat att både färgen på ett 

barns kläder samt dess frisyr spelar roll gällande hur det bemöts och uppfattas av vuxna. Även 

Eidevalds (2009) och Davies (2003) forskning bekräftar behovet av medvetenhet gällande 

manliga och kvinnliga könsnormer. Genusforskning i barnlitteratur visar på hur barn inom 

litteraturen kommer i kontakt med normer och förväntningar på hur man utifrån ett visst kön 

ska bete sig. Detta är något som framkommer både i internationell forskning, som forskning 

utförd av Marshall (2006) och nationell forskning från Kåreland (2005) Forskning inom 

heteronormativitetsområdet visar att det både inom förskolläraryrket och inom 

barnlitteraturen finns en övergripande tendens att framhålla traditionella heteronormativa 

könsroller framför mer icketraditionella familjekonstellationer.  

Det har varit relativt enkelt att finna forskning både inom områdena genus samt genus i 

barnlitteratur, både på internationell samt nationell nivå då respektive forskningsfält samtliga 

är väldigt omfattande och därmed innehöll mycket olika forskning. Det var däremot svårare 

att hitta relevant forskning inom områdena manligt och kvinnligt samt heteronormativitet. Inte 

för att det inte existerade tidigare forskning, utan för att den forskning som existerade enligt 

egen utsago var svår att applicera och göra relevant för en förskolekontext och den specifika 

typ av metodansats denna studie bygger på. 

4.	  Metod	  

Under följande del beskrivs och förklaras de metoder jag använt mig av under denna studie. 

4.1 Forskningsstrategi 

Den metod jag under denna studie har använt mig av tillhör den så kallade kvalitativa 

forskningsmetodiken. Kvalitativ forskningsmetodik är enligt Alan Bryman (2011) 

samlingsnamnet för den typ av forskningsstrategier vars fokus ligger på ord snarare än 

kvantifieringen gällande insamlingen och analyseringen av datamaterial. I enighet med detta 

menar Staffan Stukát (2005) att det viktigaste inom den kvalitativa strategin är att förstå och 

tolka de resultat som framkommer. 

Då denna studie bygger på en diskursanalys, och därmed behandlar min egen tolkning utav de 

diskurser som framkommer i litteraturen vill jag därför påpeka att en annan person med annan 
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förståelse kanske skulle kunna nå ett annat resultat vid samma typ av analys och med hjälp av 

samma böcker då tolkningen skett från min egen förståelse och tolkning av de diskurser som 

framkommer.	  

4.2 Datainsamlingsurval 

Litteraturen har valts genom så kallat målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver det 

målinriktade urvalet som urval av dokument med direkt hänvisning till de forskningsfrågor 

som formulerats. Böckerna som då valts har varit Gunilla Bergströms Alfons-serie, detta då 

Bergström är en av de största barnboksförfattarna i Sverige och hennes bidrag till 

barnboksgenren är stort. Alfonsböckerna bryter även mot traditionella heteronormer gällande 

familjeliv då Alfons i böckerna endast tas hand av sin pappa, och bryter därmed mot den 

traditionella kärnfamiljsdiskursen. Även karaktären Milla bryter i böckerna mot traditionella 

könsroller. Valet av det material som analyserats har under denna studie insamlats genom 

kontakt med det lokala stadsbiblioteket där jag med hjälp av en biblioteksassistent fick 

tillhandahålla en lista med de tio mest utlånade Alfons-böckerna under perioden 2014-04-17 

fram till 2015-04-17. Utav de tio populäraste böckerna valde jag sedan ut sju av de mest 

populära. 

De böcker jag under denna studie valt att analysera är följande: 

Aja baja Alfons Åberg (Utgiven 1977) 

Är du feg, Alfons Åberg? (Utgiven 1981) 

Vem spökar Alfons Åberg? (Utgiven 1983) 

Alfons och Milla (Utgiven 1985) 

Kalas, Alfons Åberg! (Utgiven 1986) 

Alfons och soldatpappan (Utgiven 2006) 

Alfons med styrke-säcken (Utgiven 2010) 

Litteraturen har analyserats både ur text- och bildsynvinkel. Analysen har vid samtliga 

läsningar utgått från samma analyspunkter. Vilka inkluderar karaktärernas utseende, 

egenskaper, känslor samt aktiviteter som framställs i litteraturen. Även de diskursen som 

framkommer i litteraturen kommer att redovisas Resultatet av dessa har sedan sammanställts 

och jämförts med varandra för att visa en övergripande bild gällande hur karaktärerna i 
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böckerna framställs ur ett genusperspektiv. Eftersom resultatet av denna diskursanalys endast 

utgår från dessa böcker, kan en läsning av annan litteratur ge ett annat resultat. Urvalet kan 

dock ge en antydan gällande gestaltningen av genus, men då urvalet är litet blir det svår att 

dra generella slutsatser dras. 

4.3 Bearbetning och analysmetod 

För att söka svar på mina forskningsfrågor har jag valt att genomföra en diskursanalys utifrån 

Norman Fairclough’s kritiska diskursanalys. Då syftet med denna studie är att undersöka hur 

genus konstrueras i barnlitteratur blir då en diskursanalys ett lämpligt verktyg. Bergström och 

Boréus (2015) menar att diskursanalysen har ett speciellt sätt att se på språket och hur detta 

används, man menar att språket är avgörande och formar verkligheten snarare än att återge 

den. Där valet av en diskursanalys framför en textanalys föll på att Bergströms litteratur till 

består av både bild och text i ett samspel. Där de ofta livliga och detaljerade bilderna berättar 

en lika stor del av handlingen som texten gör. Genom att då enbart använda mig av en 

textanalys hade jag enligt egen mening därmed gått miste om en stor del gällande hur 

karaktärerna i litteraturen framställs ur ett genusperspektiv.  

4.4 Analysverktyg 

Hallberg (1988) menar att en bilderbok är en bok där bilden är det primära eller där bilden och 

texten från början är en oupplöslig enhet. Analysen av dessa bilderböcker kommer inte att ske 

av enbart bild eller text då en bilderbok är ett samspel mellan bild och text, på så sätt gestaltar 

båda bokens budskap.  Med bakgrund till detta kommer jag inkludera både bild samt text. 

Syftet med denna analys blir då att få fram en helhetsbild gällande karaktärerna ur ett 

genusperspektiv.  

Vid granskningen av litteraturen har jag använt mig av Nikolajevas (1998) mall gällande hur 

manligt och kvinnligt framställs i barnböcker i kombination med Ahlner Malmströms 

riktlinjer gällande bildanalys. Vilka samtliga förklaras utförligare i stycket nedanför. 

Hallberg (1988) menar att en bilderbok är en bok där bilden är det primära eller där bilden och 

texten från början är en oupplöslig enhet. Analysen av dessa bilderböcker kommer inte att ske 

av enbart bild eller text då en bilderbok är ett samspel mellan bild och text, på så sätt gestaltar 

båda bokens budskap.  Med bakgrund till detta kommer jag inkludera både bild samt text. 

Syftet med denna analys blir då att få fram en helhetsbild gällande karaktärerna ur ett 

genusperspektiv. Maria Nikolajeva (1998) talar om genusstereotyper som beskrivning av när 
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pojkar och flickor beter sig utifrån förväntade könsnormer. Då dessa normer enligt Nikolajeva 

(1998) bygger på varandras motsatser kan man då konstruera ett abstrakt schema gällande 

dessa stereotyper. 

Nedan följer Nikolajevas schema gällande könsstereotyper samt en förklaring gällande 

Ahlners bildanalysmetod. 

Man/ pojkar  Kvinnor/ flickor 

Starka   Vackra 

Våldsamma   Aggressionshämmade 

Känslokalla, Hårda  Emotionella, milda 

Aggressiva   Lydiga 

Tävlande   Självuppoffrande 

Rovgiriga   Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande   Sårbara 

Självständiga  Beroende 

Aktiva   Passiva 

Analyserande  Syntetiserande 

Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt 

Rationella   Intuitiva  

Ahlner Malmströms (1991) verktyg för att analysera bilder sker i tre olika steg. Beskrivning, 

association samt djupare mening. 

Steg 1. Beskrivning: Vad representerar bilden? Detta steg representerar en beskrivning av det 

som syns på bilden. Såsom färg, färgytor, form – konstraster, linje, skuggor/mörker, volym, 

ljus, rörelse och djup samt kompositionen i helhet. Vad uttrycker karaktärerna i bilden rent 

känslomässigt. Detta ger då ett verktyg för att se hur bilderna beskriver och uttrycker 

traditionella eller icke traditionella könsrollsattribut.  Exempelvis rosa kläder på flickor aktiva 

pojkar eller passiva, vackra flickor. 
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Steg 2. Association: Denna del är sammanfattande och leder på så sätt till en djupare 

ideologisk föreståelse. Associationer till bilder är dels kulturbundna, såsom symboler och dels 

privata.  Denna del av analysen kan därför visa ifall de miljöer karaktärerna vistas i förmedlar 

eller på andra sätt förstärker könsrollsmönster.  

Steg 3. Djupare mening: Detta steg når man genom att sätta bilden i sitt historiska och 

tidstypiska sammanhang. Min tolkning av detta steg är att detta går att applicera på de 

könsroller som framställs i litteraturen genom att se på sammanhanget karaktärerna befinner 

sig i. 

Då en bilderbok innehåller både text och bilder anser jag att Ahlner Malmströms metod för 

bildanalys i kombination med Nikolajevas mer textanalytiskt inriktade metod är ett adekvat 

analysmedel för denna studie. Ahlner Malmström menar att man måste förstå i vilken tid och 

vilken kultur bilden är skapad. Vilket även överenstämmer med den kritiska diskursanalysen 

Fairclough förespråkar. 

4.5 Etiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådet (2011) finns det fyra olika typer av huvudkrav vars syfte är att skydda 

en individ eller forskningsmaterialet som används när man utför en studie. Dessa är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Dessa krav måste 

följas när man använder sig av metoder såsom intervju, enkät och observation. Då jag 

kommer använda mig av en diskursanalys vars syfte är att analysera bilderböcker krävs därför 

inte en individs tillstånd. Däremot är det av vikt inom denna typ av analys att tänka på att 

ingen annan människa kommer till skada, och att författaren av Alfons-böckerna visas 

respekt. I detta fall handlar det då om att på ett korrekt sätt referera och ange källor till den 

text jag analyserat. Det ska även tillägas att analysen endast inriktas sig på hur genus 

framställs i litteraturen, och är därför ingen kritik utav Bergströms författarskap. 

4.6 Reliabilitet 

Reliabilitet rör enligt Bryman (2011) frågan huruvida resultatet blir det samma ifall 

undersökningen utförs på nytt. Reliabilitet handlar därmed om undersökningens 

tillförlitlighet, huruvida forskaren varit tillräckligt noggrann. Om reliabiliteten är god skall 

således samma resultat uppnås oavsett vem som utför undersökningen om den görs på samma 

undersökningsområde med hjälp av samma metod.  
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Då denna studie utgår från en diskursanalys är jag medveten om att jag har en förförståelse 

gällande det analysmaterial jag använt mig av samt att min förståelse har betydelse för, och 

även påverkar studiens resultat. På så sätt påverkas även arbetes reliabilitet. Då jag som 

forskare ur detta synsätt aldrig kan förhålla mig objektiv till det jag undersöker faller kravet 

på att resultatet skall bli det samma oavsett vem som undersöker det orimlig. Därmed blir 

tolkningsaspekten av forskningsmaterialet en fråga om reliabilitet, där varje del av 

forskningen föregås av noggrann läsning i relation till studiens syfte. Tolkningarna bör enligt 

Bergström & Boréus (2015) underbyggas med citat från och referat av texter, vilket under 

studiens gång skedde då jag kontinuerligt läst igenom, och under min studie återkopplat till 

det som sker i Alfons-böckerna samt återkopplar detta till relevant forskning.  

4.7 Generaliserbarhet 

Stukát (2005) menar att det vid en kvalitativ studie ofta är målet att få en stor variation av 

uppfattningar som möjligt och inte ett antal likartade fall. Därmed överges 

generaliseringstanken. Marieanne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000) hävdar dock 

att forskarens egen kontext påverkar tolkningen och resultatet av dessa beroende på vilken 

kontext denne befinner sig i vem och vem forskaren är. Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

menar även att generaliserbarhet inte är målet för diskursiva studier. För min studie har detta 

relevans då resultatet kan bidra till att öppna pedagogers ögon gällande möjligheter att utmana 

genusframställningen i Alfons-böckerna, dock innebär detta inte att pedagogerna 

nödvändigtvis upplever att karaktärerna besitter samma egenskaper, eller att böckerna 

förmedlar ett liknande budskap som det jag kommit fram till. Det bör även tilläggas att det 

utöver Alfonsböckerna finns flertalet böcker och bokserier där karaktärerna bryter mot 

traditionella könsmönster. Dock föll valet på Bergströms Alfonsböcker då Bergström är en 

väletablerad författare som under en längre tid bidragit med läsmaterial till pedagoger inom 

den svenska förskolan, därmed kan denna stora spridning av litteratur över en längre tidsepok 

ge en större bredd på hur maskulinitet och femininitet samt heteronormativitet framställs i 

litteraturen.  

4.8 Validitet 

Då den kritiska diskursanalysen i likhet med socialkonstruktivismen utgår från att världen 

bygger på språkliga klassificeringar som ständigt förändras genom sociala överenskommelser 

så blir det även svårt att ta någonting för givet då objektiva sanningar av verkligheten inte 

heller existerar. Winther Jørgensen & Pillips (2000) menar att sanningen här är den diskurs 
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som för stunden råder satt i en viss kontext. Därmed producerar man som forskare bara en av 

många möjliga tolkningar av undersökningsmaterialet. Det blir därför av vikt för min studie 

att än en gång framhålla att en annan person med en annan förståelse kan tolka litteraturen på 

ett annat sätt än den som framkommer i resultatet nedan. Således kan forskaren enligt Winther 

Jørgensen & Pillips (2000) inte göra anspråk på att det resultat som presenteras kan ses som 

en ”sanning”. Det finns dock en logik bakom valet av att endast inrikta mig på Gunilla 

Bergströms Alfons-böcker. Detta ger en konsekvent analys av det insamlande materialet då 

det relativt höga antalet böcker, där samtliga är utgivna under en lång tidsperiod visar att det 

inte sker någon större skillnad gällande framställningen av de olika karaktärerna under en 

längre tidsperiod. Vilket ger analysen det som Bryman (2011) benämner som intern validitet. 

Vilket innebär att det som framställs i analysen är noggrant analyserat. 

5.	  Analys	  

Samtliga böcker kommer nedanför att presenteras en och en där varje del inleds med en 

sammanfattning av boken. Därefter följer en beskrivning samt en analys av hur personerna i 

litteraturen framkommer genomanalyspunkterna nedan. Bilderna kommer analyseras med 

fokus på hur personen skildras. Till min hjälp använder jag mig då av Ahlners metod. För att 

ytterligare strukturera upp min analys tar jag inspiration av Sue Jackson & Susan Gee's (2006) 

analysmodell gällande kläder, hår, hållning samt aktiviteter hos barn respektive vuxna. De 

punkter jag valt tar inspiration av Nikolajvea's (1998) schema gällande könsstereotyper. 

Analyspunkterna ser ut som följande. 

Karaktärerna i böckerna: Vilka karaktärer framställs i böckerna  

Deras utseende: Hur ser karaktärerna ut? konstruerar och vid behåller de traditionella 

könsmönster eller bryter de mot dessa? 

Egenskaper: Vilka egenskaper besitter karaktärerna, bryter dessa mot egenskaper som 

traditionellt ses som manliga respektive kvinnliga?  

Känslor: Visar karaktärerna känslor som traditionellt associeras med det egna eller det 

motsatta könet? 

Aktiviteter: Är de aktiviteter karaktärerna utför traditionellt betraktade som manliga 

respektive kvinnliga? 
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Utöver ovanstående analyspunkter kommer även de diskurser som konstrueras i litteraturen 

tilldelas en egen analyspunkt. 

I samband med analysen av varje bok kommer de centrala känsloaspekterna i boken lyftas 

fram, där (M) står för det typiskt maskulina som lyfts fram, och där (K) står för det typiskt 

feminina. Även litteraturens grad av modalitet kommer att markeras med information ifall 

litteraturen är symmetriskt indaktiv där både bild och text presenteras som sanning eller ifall 

litteraturen är symmetrisk optativ där både bilder och text framhåller att delar av det som sker 

i litteraturen som någon form av dröm eller fantasi. 

5.1 Aja baja Alfons Åberg (Utgiven 1975) 

Centrala känsloaspekter i boken: (M) Styrka, självständighet (K) Emotionalitet 

Typ av modalitet: Symmetrisk Optativ 

Sammanfattning: 

Alfons tycker bäst om att leka med sin pappa. Men när pappa inte vill leka letar han sig till 

garderoben. Det är där pappas verktygslåda står, men den får inte Alfons låna då han kan göra 

illa sig på sågen. Vissa dagar när pappa sitter och läser tidningen bryr han sig inte så mycket 

om vad Alfons gör. Då passar han på att fråga om han får låna verktygslådan. Det får han, 

men han måste akta sig för sågen. Alfons börjar bygga, han använder hammaren, tumstocken 

och tången, men inte sågen, den måste han akta sig för. När Alfons är klar har han byggt en 

helikopter. I sin fantasi åker han i helikoptern över djungeln, han ropar att han behöver sågen 

som skydd mot lejon. Då märker pappa vad Alfons har gjort, och väljer att vara med i leken. 

När pappa sedan vill se tv-nyheterna istället för att leka luras Alfons och säger att han sitter 

fast i helikoptern. Pappa tror att han sitter fast och går för att hämta sågen. Alfons klättrar ut 

och säger att han bara .satt fast på låtsas. Alfons är bara glad över att pappa äntligen leker med 

honom.  

Litteraturens modalitet kan ses som Symmetrisk operativ då denna dels speglar hur Alfons 

tillsammans med sin far leker en vardagslek, men den visar även i text och bild en tydlig 

skillnad på när Alfons befinner sig i fantasin och när det är verklighet. 

Centrala karaktärer i boken:  

De centrala karaktärerna omfattar Alfons samt hans pappa. 
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Utseende: 

Alfons bär en grön stickad tröja med gröna byxor och orangefärgade skor. Alfons har även 

kort snaggat hår. 

Alfons pappa är i boken iförd en vit tröja med prickar på samt bruna byxor. Hans hår är 

kammat på sidan med en kal hjässa. Alfons samt hans pappas könsstereotypt kodade klädsel 

befäster därmed deras könstillhörighet. 

Känslor:   

I bild förmedlar Alfons i bokens början ett nedstämt ansiktsuttryck i form av ledsen mun och 

stängda ögon, att han är ledsen förstärks ytterligare av att han har händerna bakom 

ryggen.  Vid tillfällena Alfons ber sin far om tillåtelse att använda sågen visar han ett 

bedjande ansiktsuttryck med armarna knutna bakom ryggen något som då förstärker hans 

bedjande uttryck. Han förmedlar också ansiktsuttryck av smärta när han slår sig på fingrarna 

med hammaren, eller av besvikelse när han gång på gång blir tillsagd att han inte får använda 

sågen. Även i text framställs Alfons som emotionell vilket kan ses som en kvinnligt kodad 

egenskap, Både Alfons och hans far visar även tecken på oro, vilket i båda fallen visas genom 

att karaktärerna öppnar munnen och täcker denna med handen. 

Egenskaper:  

I texten framställs Alfons som intresserad av traditionellt manliga aktiviteter som att snickra 

och leka med verktygslådan. När Alfons sedan konstruerar sin helikopter visas en dualistisk 

bild av Alfons gällande könsnormerna, dels visas hur kompetent han är vid aktiviteter såsom 

hamrande och mätande. När Alfons slår sig på fingret med hammaren är han noga med att 

inte visa sin smärta för sin far “Det gör ganska ont, men det säger han inte” (Bergström 1975, 

s 11) vilket är en manligt kodad egenskap. När Alfons i texten stöter på ett lejon visar han 

dock öppet sin rädsla, han ropar då på hjälp vilket kan ses som en kvinnlig egenskap, både då 

Alfons visar rädsla samt ett beroende av sin faders hjälp.  Han kan även kodas dels som 

beroende vilket syns genom att han under bokens gång gör allt för få hans fars 

uppmärksamhet genom att fråga ifall han får använda sågen och hans konstanta förfrågan 

angående leksällskap. Men Alfons kan också ses som självständig då han på egen hand klarar 

av att hantera både hammare, tumstocken och tången. Alfons pappa kan dels kodas som 

passiv vilket markeras genom att han under bokens gång sitter tillbakalutad i sin fåtölj och 

röker pipa samt läser tidningen, Men också som aktiv då han under bokens gång vid flertalet 
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tillfällen uppmanar Alfons att inte använda sågen samt kommer till Alfons räddning när han 

uttrycker rädsla för lejonet.  

Aktiviteter:  

I litteraturen sysslar både Alfons och hans pappa med typiskt manligt kodade aktiviteter då 

Alfons är intresserad av att snickra, bygga och leka med verktygslådan, medans pappa är 

intresserad av att röka pipa, läsa tidningen och se på nyheter. Vilket då kan tolkas som att de 

traditionellt maskulina könsnormerna konstrureras genom deras val av aktiviteter. 

Diskurser: 

I litteraturen förmedlas och skapas dels maskulina diskurser gällande pojkar som aktiva, 

självständiga och starka. Samtidigt förmedlas även en mer feminin diskurs gällande rädsla 

och smärta hos pojkar, vilket kan ses som att litteraturen även bidrar till att förmedla en 

diskurs där pojkar även kan ses som emotionella och sårbara. Sett ur ett heteronormativt 

perspektiv motarbetas kärnfamiljsdiskursen genom att Alfons pappa lever som ensamstående 

förälder. Men även en diskurs där Alfons i egenskap av barn förväntas visa lydnad och tilltro 

till den maskulina fadersfiguren framkommer, trots att Alfons pappa i litteraturen har en 

passiv roll. Här skapas även diskursen gällande den maskulina, vuxna pappan som mer 

intresserad av att maskulint kodade aktiviteter än barnomsorg. Vilket därmed upprätthåller 

diskursen gällande intresse av hushållsarbete och barnomsorg som kvinnliga attribut.  

5.2 Är du feg, Alfons Åberg? (Utgiven 1981) 

Centrala känsloaspekter i boken: (M) Aggressivitet, våldsamma (K) Självuppoffring, 

omtänksamhet 

Typ av modalitet: Symmetriskt indaktiv 

Sammanfattning: 

Alfons gillar inte slagsmål och våld, men ibland händer det att andra barn i kvarteret blir 

osams och börjar slåss, då går Alfons därifrån. Men på förskolan kan han inte gå därifrån. Då 

ger han sig, för att slippa slåss. Alfons pappa tycker att det är bra att kunna försvara sig, 

medans Alfons mormor tycker inte att det är bra med slagsmål, då förstör man ju kläderna 

tycker hon, och Alfons är ju en snäll pojke. Fast Alfons tycker att man även annat förstör 

kläderna då man är ute och leker, och menar att han inte är snällare än andra, men han vill inte 

slåss. En dag börjar tre nya barn på förskolan som bråkar hela tiden. Även med Alfons, när de 
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andra barnen säger att Alfons inte vill slåss så tror bråkstakarna att det är ett knep. De letar 

upp Alfons när han bygger på sin koja och ber han att själv säga som det är, då ger sig Alfons 

och säger att han inte vågar slåss. Sen fortsätter Alfons bygga på sin koja. De tre bråkstakarna 

säger att de gärna vill vara med, då säger Alfons att de gärna får vara med ifall de slutar bråka. 

Senare får Alfons höra att de nya barnen tycker att Alfons var modig som vågade säga att han 

inte våga slåss. 

De centrala känsloaspekterna i litteraturen kan ses som Aggressivitet, våldsamhet, 

Självuppoffring och omtänksamhet 

Litteraturens modalitet kan ses som symmetriskt indaktiv då denna enbart speglar 

vardagshändelser och inte omfattar något ur Alfons fantasi utan speglar Alfons vardag på den 

förskola han går på. Det är därmed stor chans att det som sker i berättelsen även är sanning. 

Centrala karaktärer i boken:  

De centrala karaktärerna omfattar Alfons, Alfons pappa, Faster Fiffi samt de nya barnen 

Utseende: 

Alfons är i boken iförd en brun tröja med bruna byxor och tillhörande bruna skor. Hans hår är 

kortklippt och snaggat. Utseendet och klädsel bryter inte mot traditionella könsmönster, utan 

befäster hans könstillhörighet. Övriga manliga karaktärer i boken är iförda liknande kläder 

bestående av byxor med matchande tröja. Alfons pappa är i boken iförd en vit tröja med 

prickar på samt bruna byxor. Hans hår är kammat på sidan med en kal hjässa. Att Alfons 

pappa under bokens gång kavlar upp sina ärmar för att blotta sina biceps kan ses som ett 

förstärkande av traditionella könsroller och befäster därmed hans könstillhörighet. Faster Fiffi 

har i boken en lila klänning med svarta blommor och en vit blus under. Därmed befäster 

hennes klädsel även hennes könstillhörighet. Alfons samt övriga karaktärer har könsstereotypt 

kodade kläder, något som därmed befäster deras könstillhörighet. 

Känslor:  

Boken inleds men en bild på en grupp av barn, bestående av fyra pojkar och en tjej som 

bråkar, där en av pojkarna har brottat ner Alfons på marken, pojkens ansiktsuttryck visar 

aggressivitet medans Alfons visar uttryck av trötthet. På flera av bilderna där barnen slåss 

med varandra så är både flickor och pojkar inblandade i lekarna vilket kan ses som att även 

tjejer kan besitta känslor av ilska. På så sätt konstrueras och kodas ilska som en icke-
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könsbunden känsla. Dock är det endast flickorna som efteråt blir ledsna, medans pojkarna inte 

visar något intresse eller ånger över situationen. Vilket då kan ses som att ledsamhet och 

ånger är en kvinnligt könskodad känsla. 

Egenskaper:  

Flera bilder i boken befäster Alfons som en stark och maskulin person, där han visar sin 

styrka genom att bryta av kvistar och bära tunga saker. Även Alfons pappa framställs som 

maskulin då han visar sin styrka genom att spänna sina biceps. Flera vuxna karaktärer i boken 

visar dock motstånd mot att barnen slåss genom att på bild peka argt med fingrarna på de barn 

som slåss vilket skulle kunna tolkas som att vuxna i dessa böcker även besitter 

Aggressionshämmade och omsorgfulla egenskaper såsom faster Fiffi när hon informerar 

Alfons om att han inte borde slåss då hans kläder kan gå sönder. I texten får Alfons en passiv 

och sårbar beskrivning, det framkommer hur han avskyr bråk och slagsmål trots att han 

beskriver sig som stark, att han orkar knäcka grenar och bära tunga kassar. Alfons besitter 

därför både manligt och kvinnligt kodade egenskaper då han trots sin relativa styrka även han 

besitter Aggressionshämmade egenskaper. Även fast Alfons i boken visar mest feminina sidor 

i form av att han inte gillar våldsamma lekar, så visar han samtidigt mod enligt de andra, då 

han vågade säga till att han inte törs slåss. I text framkommer även hur de vuxna i boken har 

en dualistisk inställning till våld då de anammar barnens våldsamma lekar samtidigt som de 

själva kollar på våldsamma filmer. 

Aktiviteter:  

Både Alfons och Alfons pappa visar i texten tecken på ett dualistiskt förhållande till 

våldsamma lekar, dels vill pappa att Alfons ska lära sig slåss för att kunna försvara sig, 

samtidigt medger han i slutet av boken att han själv inte gillade att slåss när han var yngre. Att 

han då vill att Alfons ska kunna försvara sig kan därför tolkas som ett tecken på 

omtänksamhet.  

Diskurser: 

Boken bidrar till att sudda ut tydliga könsroller då Alfons bryter mot stereotypa könsroller 

gällande det enligt Nikolajeva typiskt maskulina draget att gilla våld, samtidigt som även 

flickorna i text och bild framkommer som kapabla till bråk. 
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Ur ett genusperspektiv kan detta ses som gränsöverskridande då alfons går ifrån normen och 

bryter mot den stereotypa könsrollen genom att visa en icke våldsam sida. På så sätt 

konstrueras Alfons i denna bok som en passiv normbrytare. Vilket bidrar till skapandet av 

diskursen av pojkar som kapabla till könsöverskridande beteende i form av självuppoffring, 

omtänksamhet och ickevåld i motsats till diskursen gällande pojkar som våldsamma och 

aggressiva. Även pappan bryter mot maskulina diskurser då Alfons pappa i litteraturen visar 

omsorg och förstående gällande Alfons val att inte slåss med de andra barnen. 

5.3 Vem spökar, Alfons Åberg (Utgiven 1983) 

Centrala känsloaspekter i boken: (M) Rationalitet (K) Rädsla, Sårbarhet. 

Typ av modalitet: Symmetrisk Optativ 

Sammanfattning: 

Alfons vet att det inte finns några spöken. De finns ju bara på TV och sagoböcker. Men ibland 

glömmer han bort det. Och om det finns spöken så kommer de nog när det är mörkt ute. 

Alfons kommer precis innanför dörren efter sin promenad, nu är Alfons lite uppskrämd, och 

han är ensam hemma. Det är konstigt och han tror sig höra massa läskiga ljud. Tänk om det 

var ett monster tänker Alfons. Även fast han vet att det inte finns några monster så gömmer 

han sig bakom gardinen tills pappa kommer hem. Alfons pappa skrattar högt åt det som hänt 

och berättar en ramsa för Alfons 

“Stick stygga spöke, för du finns inte!” Alfons får sedan hämta cykelpumpen i källaren. Både 

i källaren och på vägen upp till lägenheten är det mörkt, då kommer tankarna tillbaka. Då 

börjar Alfons nynna på ramsan och han lugnar ner sig. När han kommer tillbaka till 

lägenheten ser han ett spöke på balkongen, han nynnar ramsan men spöket finns kvar. Han 

går ut till pappa och berättar att spöket finns kvar. Då tänder de tillsammans lampan och 

Alfons får se att det bara är pappas tvätt som hänger på balkongen.  

Litteraturens modalitet kan ses som Symmetrisk operativ då denna dels speglar Alfons 

vardagsaktiviteter tillsammans med sin far då han hjälper till med hushållsarbete, men den 

visar även i text och bild en tydlig skillnad på när Alfons befinner sig i fantasin och när det är 

verklighet genom att i text och bild visa att det som Alfons ser egentligen inte är spöken utan 

hans egen fantasi. 

Centrala karaktärer i boken:  



Albin	  Vestman	   Förskollärarprogrammet	   Grupp	  1	  

26	  
	  

De centrala karaktärerna omfattar Alfons samt Alfons pappa 

Utseende: 

Alfons är i boken iförd en brun tröja med bruna byxor och tillhörande bruna skor. Hans hår är 

kortklippt och snaggat.  

Alfons pappa är i boken iförd en vit tröja med prickar på samt ett blått förkläde och bruna 

byxor. Hans hår är kammat på sidan med en kal hjässa. Att Alfons pappa syns iförd ett 

förkläde bryter mot traditionella könsroller och bryter därmed även mot hans könstillhörighet. 

Alfons har könsstereotypt kodade kläder, något som därmed befäster hans könstillhörighet. 

Medans hans pappa även är iförd ett förkläde, något som kan ses som normbrytande klädsel. 

Alfons pappas klädsel hjälper därmed till att bryta mot hans könstillhörighet. 

Känslor:  

Under bokens gång varierar Alfons känslouttryck från att vara rädd för spöken, mörker, 

monster och mystiska mars-män till att uttrycka rationallitet gällande deras existens. När 

Alfons i bild visar rationellt tänkande gentemot det ockulta visas detta genomatt han leende 

lägger armarna kring sin midja och spänner sig. Vid tillfället där hans pappa lär ut ramsan 

som skall skydda Alfons från spöken så får han ett listigt och finurligt leende på läpparna, 

något som kan tolkas som analyserande och rationellt. När Alfons visar att han är orolig eller 

rädd för det ockulta visas detta genom att han antingen springer ifrån någonting eller att han 

står med nedstämd blick och kollar ner i marken. Han visar även på rädsla när han gömmer 

sig bakom draperiet och väntar på att pappa Åberg ska komma hem. 

Egenskaper:  

Alfons visar att han är beroende av sin pappa, dels genom att han gömmer sig bakom ett 

draperi i väntan på att han skall komma hem och dels då han är beroende av pappans ramsa 

för att kunna tänka rationellt gällande sina rädslor. Alfons kodas även som sårbar och intuitiv 

då han innan sin pappas ramsa blev rädd för både mörker och att vara ensam. Dock visar han 

även på hur busig han kan vara genom att skoja med pappa Åberg genom att lura honom att 

det finns spöken på balkongen. Alfons Pappa framställs i text och bild som händig, skyddande 

och omtänksam då han vill Alfons bästa när han lär ut ramsan. 

Aktiviteter:  
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Alfons läser under bokens gång böcker med innehåll som att av döma av bilderna i boken 

behandlar hemska spöksagor och farliga monster utan att vara rädd när han läser dem, vilket 

kan tolkas som att han vid dessa tillfällen är orädd trots att han vid andra tillfällen uppvisar 

rädsla. Han visar även att lydighet då han trots sin rädsla väljer att hämta saker i källaren åt 

sin pappa.  

Diskurser: 

Boken bryter mot traditionella könsroller då den framhåller att även pojkar att visa känslor i 

form av rädsla och sårbarhet vilket bidrar till att framhålla diskursen gällande pojkar som 

kapabla till att visa känslor och sårbarhet, snarare än diskursen gällande pojkar som rationella. 

Den bryter även mot normerna genom att visa en manlig karaktär utförandes feminint kodade 

sysslor i form av hushållsarbete. I litteraturen motarbetas även diskursen gällande den 

maskulina, vuxna pappan som mer intresserad av att maskulint kodade aktiviteter än 

barnomsorg då Alfons pappa visar omsorg och förstående gällande Alfons normbrytande 

beteende i form av rädsla och oro. 

5.4 Alfons och Milla (Utgiven 1985) 

Centrala känsloaspekter i boken: (M) Styrka, tävlande, aktivitet (K) Emotionella, sårbarhet, 

beroende. 

Typ av modalitet: Symmetriskt indaktiv 

Sammanfattning: 

Alfons leker tillsammans med sin kompis Viktor och dennes kusin Milla. Tillsammans leker 

de ofta i ett högt träd där de bygger en koja, högt, högt ovanför alla andra där man inte kan 

ses. De andra pojkarna retar Alfons för att han leker med tjejer. Tjejer har ju baciller, är svaga 

och gråter för småsaker. Men Milla är ingen tjej tycker Alfons, det är ju Milla. Alfons tycker 

att Milla inte är som andra tjejer, Milla är rolig att vara med. Hon gråter inte för småsaker, 

hon hittar på nya lekar, kan stå på en hand och vågar hoppa från det höga garagetaket vid 

parkeringsplatsen. En dag i skolan får Alfons se att några pojkar skriver elaka saker på 

toalettväggen, om hur Alfons leker med tjejer. Alfons blir ledsen och vill inte leka med Milla 

på ett tag på grund av det, till slut dyker hon upp ändå, på väg till kojan med en ny häftig 

flagga. Det måste Alfons bara se! Då struntar han i alla som retas, och när flaggan väl är 

hissad. Då vill ingen retas mer, alla vill bygga en sådan koja, helst tillsammans med en 

kompis som Milla.  
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De centrala känsloaspekterna i litteraturen kan ses som styrka, tävlande, aktivitet, 

emotionalitet, sårbarhet och beroende. 

Litteraturens modalitet kan ses som symmetriskt indaktiv då denna enbart speglar 

vardagshändelser och inte omfattar något ur Alfons fantasi. Det är därmed stor chans att det 

som sker i berättelsen även är sanning. 

Centrala karaktärer i boken:  

De centrala karaktärerna omfattar Alfons, Milla, Viktor och mobbande namnlösa pojkar 

Utseende: 

På framsidan syns Alfons och Milla ståendes framför den koja de byggt tillsammans. Alfons 

har på framsidan en brun tröja och kortklippt prydligt snaggat hår. Milla bär på bilden en röd 

klänning med rosa ärmar och rosa byxor samt ett par rosa skor. Hennes hår är även detta rött. 

I boken framställs pojkar respektive flickor könsstereotypt. Pojkarna i boken har samtliga 

någon form av enfärgad tröja, ett par byxor och ett par skor. De övriga flickorna i boken bär 

även dessa någon form av klänning, dock är samtliga av dessa flickor presenterade i svart-vitt 

så färgen på deras klänningar går inte att avgöra. Milla klär sig i samma röda klänning med 

rosa ärmar, byxor samt ett par rosa skor under hela boken. Alfons samt övriga karaktärer har 

könsstereotypt kodade kläder, något som därmed befäster deras könstillhörighet. 

Känslor: 

Flickorna i litteraturen framställs både i bild och text som ledsna och sårade gentemot killarna 

som framställs som kraftfulla och med stor självkänsla. Enda undantaget till denna dualistiska 

framställning där tjejerna framställs som underlägsna är Milla som i litteraturen framställs 

besittandes typiskt manliga egenskaper såsom mod, oräddhet och kreativitet. Alfons visar 

även ledsna och känsliga ansiktsuttryck, något som de andra pojkarna inte gör. Vid samtliga 

tillfällen som Alfons visar känsliga ansiktsuttryck förmedlar också de andra pojkarna motsatta 

ansiktsuttryck. När Alfons förvånat och ledsamt upptäcker att de andra pojkarna klottrat 

“Alfons leker med tjejer” på toalettväggen står de andra pojkarna i bakgrunden och skrattar 

och pekar på väggen. De övriga pojkarna visar dock i slutet av boken uttryck av avundsjuka 

gentemot Alfons och Milla när dessa i slutet leker tillsammans i trädkojan. 

 

Egenskaper:  
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Milla benämns under hela boken som någon som besitter de egenskaper som Nikolajeva 

(1998) tillskriver som typiskt manliga. Milla framställs som orädd, aktiv och tävlingsinriktad. 

Hon separeras därmed från de andra tjejerna som beskrivs som svaga, emotionella och lydiga. 

Bildskaparen ger i boken en väldigt dualistisk bild gällande könsnormerna där Alfons och 

Milla får representera det normbrytande och där övriga karaktärer får stå för det traditionella. 

Fokuset i den här boken hamnar inte så mycket på hur Alfons som individ framställs ur ett 

genusperspektiv, utan fokuset hamnar snarare på Milla och Alfons tolkning av hur det korrekt 

maskulina respektive feminina konstrueras. Redan på första sidan görs det klart att Alfons inte 

klassificerar Milla som någon som uppfyller den traditionellt feminina mallen, “Såklart leker 

han inte med flickor. Utan han leker med Viktor och Milla” (s, 1) och ”Det där??!!? Det är väl 

ingen t-j-e-j precis, det är ju Milla! (s, 26). Genom detta uttalande konstruerar och befäster 

Alfons därmed bilden av det feminina som mindre åtråvärt gentemot traditionellt manliga 

egenskaper.  

 

Aktiviteter: 

Bilderna på Alfons och Milla tillsammans förmedlar tillsammans med text bilden av Milla 

som en kompetent orädd tjej som fungerar som raka motsatsen till de andra tjejerna i boken på 

så sätt att hon gör saker såsom att stå på händer och göra grimaser medans de andra flickorna 

får stå för stereotypt flickaktiga aktiviteter som att kamma håret och leka med dockor och 

gråta.  

Diskurser: 

Budskapet Bergström försöker förmedla i boken handlar tydligt om att tjejer och killar kan 

leka tillsammans trots att de har olika kön. Därmed kan det förmedlade budskapet dels tolkas 

som en förmedling av jämställdhet och respekt. Men även som en typ av diskursförstärkning 

gällande den negativa femininiteten kontra den positiva maskuliniteten. Under hela boken 

framställs det kvinnliga som mindre önskvärt då pojkarna i boken pratar om tjejbaciller och 

tjejer som tramsiga och fega. I texten framkommer det feminina och kvinnliga som något 

negativt, något som är dåligt att vara. Det kvinnliga framställs då som något negativt, där 

Milla blir det enda undantaget, och blir därmed mer önskvärd än de andra tjejerna då hon 

besitter en större del manligt kodade egenskaper. Där Alfons och de andra pojkarnas utsagor 

om hur riktiga tjejer ska, respektive inte ska vara får stå oemotstridda. Vilket därmed då 

bidrar till att upprätthålla diskursen gällande den positiva maskuliniteten kontra den negativa 
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femininiteten där maskulina får stå för det eftersträvansvärda och korrekta, medan det 

feminina står för det negativa, mer icke-åtråvärda attribut och egenskaper. 

5.5 Kalas, Alfons Åberg (Utgiven 1986) 

Centrala känsloaspekter i boken: (M) Tävlande, aggressivitet, våldsamma (K) 

Självuppoffring, omtänksamhet 

Typ av modalitet: Symmetriskt indaktiv 

Sammanfattning: 

Alfons har fyllt år och ska ha ett kalas dit han vill bjuda in sina bästa vänner Viktor och Milla. 

För att hjälpa till kommer faster Fiffi för att anordna förberedelserna Faster Fiffi tycker att 

Alfons borde bjuda fler än två kompisar och bjuder därför in sju barn till från samma gata. 

Samtliga barnen anländer till kalaset finklädda, förväntansfulla och lite blyga. Innan det är 

dags för tårta får Alfons öppna paketen som han fått av de andra barnen. Han får pennor, 

byggmodeller, små leksaksbilar och en blombukett. Vid bordet placeras barnen vid 

namnskyltar, det uppstår osämja när en av tjejerna inte vill sitta brevid en av killarna då han 

nyps. Under fikat och de efterföljande lekarna blir flera av barnen osams och börjar bråka. 

Bland annat bråkar två av killarna om färgen på klubborna i deras godispåsar, en av flickorna 

surar för att hon inte vann frågesporten och flera av tjejerna låser in sig på toaletten. Då det 

blir allt bråkigare tycker Alfons att det är skönt när klockan slår sex och kalaset slutar. Dagen 

efter har Alfons ett eget kalas, med bara Viktor och Milla. Då är Alfons glad.  

De centrala känsloaspekterna i litteraturen kan ses som styrka, tävlande, aktivitet, 

emotionalitet, sårbarhet och våldsamhet. 

Litteraturens modalitet kan ses som symmetriskt indaktiv då denna enbart speglar 

vardagshändelser i form av ett födelsedagsfirande och inte omfattar något ur Alfons fantasi. 

Det är därmed stor chans att det som sker i berättelsen även är sanning. 

Centrala karaktärer i boken:  

De centrala karaktärerna omfattar Alfons, Faster Fiffi, Milla, Viktor, Alfons Pappa och 

kalasgäster 

Utseende: 
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På bokens framsida syns Alfons iförd en brun stickad tröja med bruna kortbyxor och bruna 

skor, utöver detta har han även en vit skjorta med tillhörande vit slips på sig under tröjan. 

Hans hår är snaggat kort. Faster Fiffi är iförd vit blus, en röd klänning samt ett par klackskor. 

På väggen hänger hon upp en vit päls och på hatthyllan ligger en hatt tillhörande rosa ros på. I 

handen håller hon en handväska.  Fyra av de nio kalasgästerna kan konstrueras som flickor 

genom deras längre klänningar och längre hår. Tre av dessa har även ögonfransar utritade, 

något som pojkarna saknar. Resterande fem är iförda skjorta och slips. Samtliga av tjejerna är 

iförda stereotypiskt feminina partyhattar med blommor och rosa färgtoner. Alfons samt övriga 

karaktärer har könsstereotypt kodade kläder, något som därmed befäster deras 

könstillhörighet. 

Känslor:  

På bilderna som visar hur kalaset sedan urartar syns bland annat flickor som gråter, pojkar 

som bråkar och spänner sig och hur Alfons höjer knytnävarna mot en annan pojke som kavlat 

upp sina skjortärmar. 

Egenskaper:  

Bokens text behandlar inte mycket hur varken Alfons eller hans pappa framställs, hans pappa 

är bara med på en sida, där han begränsar antalet deltagare till kalaset vilket kan tolkas dels 

som en manlig egenskap då han säger ifrån, men det kan också tolkas som passivitet från hans 

sida, vilket enligt Nikolajeva (1998) är en kvinnlig egenskap. Snarare är den faster Fiffi som 

dominerar berättelsen. Fiffi framställs enligt texten som framställs som glad, omtänksam, 

entusiastisk och aktiv när hon arrangerar Alfons kalas. Glad, omtänksam och entusiastisk är 

samtliga kvinnligt kodade egenskaper enligt Nikolajeva (1998) Att Fiffi i texten dock 

ignorerar Alfons vädjan om att endast ha ett kalas med hans närmaste vänner, samt hennes 

behov av att ha kontroll över alla delar av kalaset kan dock tolkas som typiskt manliga 

egenskaper. Faster Fiffi visar även maskulina attribut genom att bära hem flertalet matvaror, 

vilket kräver en del styrka. Styrka är enligt Nikolajeva (1998) en manlig attribut. Fiffi visar 

även prov på omtänksamhet, Övriga gäster på kalaset både befäster och motverkar de 

egenskaper som Nikolajeva (1998) tillskriver respektive kön. Bland annat genom att en av 

killarna i texten upplever att det är orättvist att en av de andra pojkarna fått en annan färg på 

klubban i sin godispåse vilket kan tolkas som emotionella egenskap, då denna uttrycker 

missnöje och avundsjuka. Flera av tjejerna och pojkarna bråkar även om antalet tårtbitar fått 
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under kalaset, vilket kan tolkas som att de är mer intressrade av antalet tårtbitar än storleken, 

att tänka kvantitativt är enligt Nikolajva (1998) en kvinnlig kodad egenskap.  

Aktiviteter:  

Under kalaset sysselsätter sig gästerna med flertalet olika aktiviteter såsom fiskdamm och 

sätta svansen på åsnan. Det som är könskodat är inte aktiviteterna i sig, utan hur barnen 

reagerar. Flera av barnen oavsett könstillhörighet uttrycker sig genom maskulint könskodat 

beteende då de är aggressiva, rovgiriga, tävlande och aktiva. Faster Fiffi visar under bokens 

gång prov på typiskt feminina aktiviteter då hon städar, bakar, och planerar. I present av sina 

kompisar får Alfons pennor, en byggmodell, småbilar, en radiostyrd bil, badskum med rosdoft 

och en blombukett. Samtliga presenter utom badskummet och blombuketten befäster Alfons 

könstillhörighet. Badskummet och blombuketten hjälper därmed till att ytterligare könskoda 

alfons som maskulin. 

Både Alfons, hans pappa och faster Fiffi bryter mot den traditionella heteronormativiteten i 

denna berättelse då det i texten framkommer att Fiffi inte har några egna barn, vilket gör att 

hon är extrasnäll mot Alfons, i texten framkommer även att Alfons mottagit och verkar 

uppskatta att han fått ett badskum med doft av rosor, vilket kan tolkas som icke maskulint. 

Berättelsen förmedlar på så sätt både traditionella könsroller, men bryter samtidigt mot 

heteronormen och det traditionella kärnfamiljsdiskursen.  

Diskurser: 

Litteraturen bidrar till att motarbeta diskursen gällande flickor som passiva och lugna då de i 

enighet med pojkarna i litteraturen bråkar och uppvisar tävlande aggressivt och våldsamt 

beteende.  

5.6 Alfons och soldatpappan (Utgiven 2006) 

Centrala känsloaspekter i boken: (M) Styrka, tävlande, aggressivitet (K) Omtänksamhet, 

sårbarhet 

Typ av modalitet: Symmetrisk Optativ 

 

Sammanfattning: 

Alfons har fått en ny kompis vid namn Hamdi. Hamdi och hans familj kommer från ett annat 

land. Tillsammans leker de ofta krigslekar tillsammans, spelar krigsspel på datorn och tittar på 

krigsfilmer. Tillsammans har de även byggt ett fotbollsmål som de övar vid. Hamdis pappa är 
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en riktig soldat, som var med om krig i deras hemland. Det tycker Alfons är jättespännande 

och frågar ofta ifall Hamdis pappa kan berätta mer, men det vill han inte. Men en dag innan 

de ska äta mat tillsammans frågar ändå Alfons ifall Hamdis pappa kan berätta om kriget. 

Varpå Hamdis pappa berättar att riktiga krig inte är som i filmen eller datorspelen där de goda 

vinner i slutet. Efter det berättar Hamdis pappa om ett minne från kriget. Det handlar om en 

myra, som under ett bombanfall fortsätter bygga på sin stack, trots att bomberna faller, något 

som skänkte Hamdis pappa hopp om framtiden. När de sitter vid matbordet ser de genom 

fönstret att någon förstört deras fotbollsmål. Men tillsammans går de ner och bygger upp det 

igen, För ifall en myra kan bygga en stack. Så kan väl Alfons och Hamdi tillsammans bygga 

ett nytt fotbollsmål.  

 

De centrala känsloaspekterna i litteraturen kan ses som styrka, tävlande, aggressivitet, 

omtänksamhet och sårbarhet 

 

Litteraturens modalitet kan ses som Symmetrisk Optativ då denna inte enbart speglar 

vardagshändelser, utan också omfattar hur Hamdis pappa berättar om vad som skedde under 

kriget. Då pappans historia inte kretsar kring han själv utan en istället kretsar kring myra blir 

det därmed svårt avgöra ifall att det som sker under denna del av berättelsen som sanning. 

 

Centrala karaktärer i boken:  

De centrala karaktärerna omfattar Alfons, Hamdi, Hamdis pappa 

 

Utseende: 

Alfons klär sig i en stickad brun tröja, ett par bruna kortbyxor och ett par fotbollsskor, när han 

är utomhus har han även ett orange jacka. Alfons hår är snaggat kortklippt. Hamdi har en 

långärmad rödrandig tröja och ett par beiga långbyxor och ett par fotbollsskor. Hamdis hår är 

svart och krulligt. Hamdis pappa är iförd en beige tröja med röda prickar, gråa långbyxor och 

tofflor. Även Hamdis pappa har svart krulligt hår, han har även en svart mustasch. Bilderna 

domineras av Alfons, Hamdi samt Hamdis pappa. På en sida skymtas dock två av Hamdis 

systrar, båda iförda korta klänning med orange respektive rosa färger samt kort hår uppsatta i 

tofsar. Alfons samt övriga karaktärer har könsstereotypt kodade kläder, något som därmed 

befäster deras könstillhörighet. 

 

Känslor:  
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När Hamdi och Alfons lyssnar på Hamdis pappa berätta om kriget visas Hamdis pappa 

liggandes på marken med händerna över öronen, vilket kan tolkas som att han framställs som 

rädd och sårbar vilket enligt Nikolajeva (1998) är kvinnliga egenskaper. Hamdis pappa 

framkommer för övrigt i texten som traditionellt manlig. Han är händig och praktisk, han 

uppmanar även pojkarna att “lyssna som riktiga karlar” när han berättar som sin 

krigstjänstegöring, vilket blir en ytterligare förstärkning av maskulinitet då han förväntar sig 

att Alfons och Hamdi inte ska bli emotionella, utan visa trygghet och styrka inför det han 

berättar om sin krigstjänstegöring. Men han visar även tecken på omtänksamhet, känslor och 

sårbarhet när han berättar för Alfons och Hamdi om hans erfarenheter under kriget. 

 

Egenskaper:  

I texten framhålls både Alfons och Hamdi som stereotypiskt maskulina. Aktivitet och 

tävlande introduceras redan på första sidan där det framkommer att Alfons vill bli lika snabb 

och bra på fotboll som Hamdi, att vara snabb och bra på fotboll ses därför som något 

eftersträvansvärt, samtliga är enligt Nikolajevas schema maskulint kodade egenskaper. I bild 

syns även flertalet tillfällen som bryter mot traditionella könsmönster. Till exempel så lägger 

Alfons armen omkring Hamdi när de ser våldsamma filmer, vilket kan tolkas som ett tecken 

på rädsla, ömhet och kontakt. Vilka är kvinnliga egenskaper. I bilderna syns även hur Alfons 

och Hamdi längtansfullt tittar efter nya bättre leksaker i leksakskatalogen, detta kan dels 

tolkas som att de tänker kvalitativt gällande de bästa leksakerna, men också som ett tecken på 

aggressivitet då leksakerna de kollar på samtliga används vid krigslekar. Vilket då gör att de 

både framhåller feminina respektive maskulina egenskaper.  

 

Aktiviteter:  

Både Alfons, Hamdi samt Hamdis engagerar sig under bokens gång i typiskt manliga 

aktiviteter såsom fotbollsspelande, våldsamma datorspel och krigslekar. De leker även någon 

form av jaktlek med Hamdis kvinnliga syskon vilket kan ses som att pojkarna tillskrivs aktiva 

egenskaper medans flickorna hamnar i underordnad position.  

 

Diskurser: 

Boken förstärker traditionella könsroller då den framhåller styrka, snabbhet och våldsamma 

lekar som något eftersträvansvärt och vardagligt. Vilket även bidrar till att upprätthålla 

diskursen gällande maskulina pojkar intresserade av typiskt manligt kodade aktiviteter som 

något eftersträvansvärt samtidigt som den även framhåller feminitet som något icke-
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eftersträvansvärt. Då boken inte behandlar femininet på annat sätt än att det framställs att visa 

känslor inför Hamids pappas historia, vilket är problematiskt då han samtidigt själv beskriver 

hur han var rädd och sårbar. Den traditionella heteronormativa kärnfamiljsdiskursen skymtar 

även här då det framkommer att Hamid även har en mamma, trots att hon inte nämns vid 

namn. 

 

I bild framställs Hamdis familj som traditionellt heteronormativ med mamma, pappa och flera 

barn. 

5.7 Alfons med Styrkesäcken (Utgiven 2010) 

Centrala känsloaspekter i boken: (M) Styrka, skyddande (K) Självuppoffrande, 

Omsorgsfullhet 

Typ av modalitet: Symmetrisk Optativ 

 

Sammanfattning: 

Alfons har drömt. Han har drömt att han är kung. Kung i ett alldeles eget land, egenlandet. 

Som kung besitter Alfons då ett stort ansvar, han måste stoppa krig, hejda katastrofer och se 

till att alla har det bra. Han måste vara en klok, god, slug och snabb. Till sin hjälp har han sin 

styrkesäck. I säcken finns vardagsföremål såsom ficklampor och sprejflaskor som i drömmen 

blir till eld & vatten. Spelkulor och blir till guld och juveler, bullar och knallpulver som blir 

till mat och vapen. Dessutom har han en kungakrona. En dag sker det dock oroligheter i hans 

kungarike. Egenfolket som bor i hans kungarike börjar svälta, de tror att Alfons är en dålig 

kung som inte bryr sig, och börjar vandra mot Alfons för att kräva mat. Men Alfons är ingen 

dålig kung, han räddar folkets hunger med sin bulle för att i Alfons kungarike ska ingen gå 

hungrig. Han värmer dom med sin ficklampa, för att i hans kungarike ska ingen frysa. Alfons 

släcker bränder och vattnar fält med sin sprejflaska samt sprider rikedom med sina spelkulor. 

Här ska ingen svälta eller vara fattig. Hans folk blir överlyckliga, tillsammans dansar och firar 

de hela natten. Sen vaknar Alfons.  

 

De centrala känsloaspekterna i litteraturen kan ses som styrka, skyddande, självuppoffrande 

och emotionalitet. 
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Litteraturens modalitet kan ses som symmetriskt indaktiv då denna nästan enbart speglar 

Alfons fantasi i form av att han berättar för sin pappa om den dröm han haft. Det är därmed 

stor chans att det som sker i berättelsen inte är sanning. 

 

Centrala karaktärer i boken:  

De centrala karaktärerna omfattar Alfons 

Utseende: 

Under bokens gång visas Alfons iförd en brun tröja, bruna kortbyxor och bruna skor. Utöver 

detta är han även iförd en guldfärgad kungakrona. Alfons pappa är i boken iförd en vit tröja 

med prickar på samt bruna byxor. Hans hår är kammat på sidan med en kal hjässa. Alfons 

samt övriga karaktärer har könsstereotypt kodade kläder, något som därmed befäster deras 

könstillhörighet. 

 

Känslor:  

Boken inleds med att Alfons exalterat sträcker ut sina armar för att visa sin pappa att han varit 

med om något fantastiskt. Pappans blick visar misstro och skepticism. När Alfons under 

bokens gång framställs som kung så visar han både stolthet, mod och glädje. Vilket kan tolkas 

som att Alfons inte är rädd för att visa känslor. Alfons emotionella sida kan därmed tolkas 

som en kvinnlig egenskap enligt Nikolajevas schema. I och med att det i texten tydligt lyfts 

fram att Alfons i egenskap av kung måste besitta egenskaper såsom klokhet, godhet och 

påhittighet utöver snabbhet och slughet besitter Alfons både typiskt maskulint och feminint 

kodade egenskaper. Då klokhet, godhet och påhittighet enligt Nikolajevas schema kan tolkas 

som typiskt kvinnligt kodade. Medans snabbhet och slughet kodas som maskulina, Att Alfons 

dessutom utan att tveka delar med sig av sin bulle, släcker bränder och hjälper sina undersåtar 

kan ses som att alfons är självuppoffrande, omtänksam och skyddande. 

 

Egenskaper: 

På bilderna syns även hur alfons delar med sig av innehållet i sin styrkesäck för att hjälpa sina 

undersåtar, vilket kan tolkas som att Alfons är både skyddande och självuppoffrande. Alfons 

visar på så sätt både manliga respektive kvinnliga egenskaper när det gäller hans inställning 

till sina medmänniskor. I boken framkommer inte allt för många karaktärer utöver hur Alfons 

framställs i bild. Alfons pappa förekommer endast i början samt slutet av där han visar 

misstro och skepticism gentemot Alfons när han berättar om sin dröm, detta kan tolkas som 
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att Alfons pappa både är analyserande och rationell då han förstår att Alfons endast drömt det 

han berättar om. Texten fokuserar mycket på hur Alfons framställs, och inte mycket på hur 

hans pappa framställs. I texten framkommer att Alfons pappa tycker att Alfons stöddar sig lite 

väl mycket angående sin dröm och att det endast var en dröm Alfons var med om. Därmed 

framställs Alfons pappa även i text som en rationell och analyserande. På så sätt befäster 

Alfons pappa de traditionella könsnormerna. 

 

Aktiviteter:  

I boken framkommer inte specifika aktiviteter förutom de tillfällen när Alfons väljer att bistå 

sina undersåtar. Därmed kan aktiviteterna i denna bok utifrån ovanstående sammanfattning 

ses som både maskulint och feminint kodade.  

 

Diskurser: 

Litteraturen bidrar till konstruktionen av diskursen av pojkar som kapabla till omsorgsfullhet, 

självuppoffring och beskyddande. 

6.	  Könsroller	  i	  Alfons-‐böckerna	  

Nedan följer en övergripande sammanställning gällande hur karaktärerna framställs, hur deras 

kläder och utseende framställs i bild samt hur detta förmedlar deras könsroller samt de 

diskurser som under analysen framkommit. 

6.1 Hur framställs karaktärers utseende i text och bild 

Nikolajvea (2000) menar att barnböcker ofta förmedlar könsstereotypa bilder genom färger på 

kläder eller leksaker. Alfons framställs under samtliga böcker konsekvent iförd typiskt 

könsstereotypa kläder i form utav mörkbruna shorts, en brun stickad tröja, samt ett par orange 

knytskor. Hans frisyr är snaggad kortklippt. De enda undantagen till denna klädsel är när han i 

Kalas, Alfons Åberg utöver sin vanliga klädsel även har en vit skjorta med tillhörande röd 

slips på sig under tröjan. I Alfons och Soldatpappan har han även en stickad brun tröja, ett par 

bruna kortbyxor samt ett par fotbollsskor, när han är utomhus har han även ett orange jacka 

på. I Alfons och Styrkesäcken har han även en kungakrona på sig. Milla och Viktor, som är de 

enda barnen som utöver Alfons framkommer i fler än en av de böcker jag analyserat klär sig 

även dessa väldigt könsstereotypt. Där båda framkommer i Alfons och Milla samt Kalas, 

Alfons Åberg. Milla klär sig i båda böckerna i en rosa tröja och rosa strumpbyxor och en röd 
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klänning. Hon har röda skor med spännen och ett halsband med ett hjärta på. I Kalas, Alfons 

Åberg har hon även en rosa partyhatt med en blomma på. Viktor klär sig i enighet med Alfons 

också han i en stickad tröja och liknande knytskor. På Alfons kalas är han iförd en skjorta 

med tillhörande slips. Övriga barn klär sig också väldigt könsstereotypt där flickor presenteras 

iförda klänningar och pojkar iförda tröja och byxor. Anna Grettve (2008) menar att kläderna i 

barnlitteratur har en viktig roll, utöver funktionen att representera barnets vardag så blir 

kläderna en del av en ideologisk dimension då deras kläder blir tecken som säger vem, och 

vad barnet är.  

Grettve (2008) menar även att genuskodade klädatteraljer såsom hårspännen ofta används i 

barnboksillustrationer. I detta fall kan därför barnens könskodade hattar ses som en attiralj 

vars syfte är att ytterligare konstruera könsskillnader. Grettve (2008) menar att kläder är en 

viktig del i barnets värld. Där klädsel beskriver barnen i ett socialt och kulturellt rum där 

kläder används för att befästa barnets könstillhörighet. Alfons samt hans pappas 

könsstereotypt kodade klädsel befäster i nästintill samtliga böcker därmed deras 

könstillhörighet. Det enda undantaget blir under Vem Spökar, Alfons Åberg där Alfons pappa 

syns iförd ett blommigt förkläde. Vilket vanligtvis associeras med det feminina. 	  Alfons pappa 

klär sig utöver detta även han väldigt könsstereotypt, iförd en brun, stickad långärmad tröja, 

ett par bruna byxor och ett par tofflor. Han har även samma frisyr med en flint uppe på 

huvudet omgiven av en tunn krans hår. Övriga vuxna i böckerna såsom faster Fiffi och 

Hamdis pappa klär sig väldigt könsstereotypt, där Hamdis pappa i likhet med Alfons har en 

kortklippt frisyr och i övrigt väldigt könsstereotyp klädsel i form av en beige tröja med röda 

prickar, gråa långbyxor och tofflor. Hans könstillhörighet fastställs ytterligare med en 

mustasch i ansiktet. Faster Fiffi syns även hon iförd könsstereotypa kläder där hennes 

könstillhörighet stärks i form av en klänning och en hatt med rosa ros på.	  

6.2 Hur framställs karaktärernas egenskaper och aktiviteter i text och bild 

Alfons framställs i text och bild på flera sätt som könsstereotyp då han framställs som busig, 

busig, olydig och händig gällande handarbeten, han visar även intresse för typiskt manligt 

kodade lekar såsom fotboll och krigslekar eller våldsamma datorspel, och han framställs som 

stark då han kan bära tunga saker själv. Men Alfons framställs även som en skyddande, 

omtänksam och emotionell person då han vid flera tillfällen visat omtanke gentemot andra 

barn i form av hjälp och stöd till sina undersåtar i Alfons och Styrkesäcken, eller 

omtänksamhet och omsorg när han visar intresse för hur Hamdis pappa hade det i ett 
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krigsdrabbat område. Övriga karaktärer såsom Milla framställs som orädd, smart och händig 

då hon kan stå på händer och inte gråter för småsaker. Alfons pappa framställs som en 

omtänksam familjefar med intresse för både Alfons välbefinnande och hushållssysslor, I 

böckerna är det nämligen pappa som lagar mat, städar, diskar, tvättar och bakar. Sysslor som 

vanligtvis associeras med det feminina och kvinnlighet. 

6.3 Hur framställs normer inom text och bild 

Alfons bryter i litteraturen mot traditionella könsroller då han väljer att strunta i vad de andra 

killarna tycker om vad han leker med tjejer i Alfons och Milla, och han visar lydnad då han 

väljer att inte använda sågen i Aja Baja, Alfons Åberg. Övriga karaktärer såsom Milla hjälper 

också till att bryta mot traditionella könsnormer då hon framställs som orädd, smart och 

händig då hon kan stå på händer och inte gråter för småsaker. Milla som karaktär hjälper dock 

samtidigt till att befästa vissa könsroller då övriga tjejer i böckerna gentemot Milla framställs 

som vanliga tjejer, medans Milla då framställs som speciell, eller ett mått för hur tjejer 

egentligen skall vara enligt Alfons. Därmed konstrueras även mallen av att tjejer som beter 

sig på ett typiskt maskulint sätt framstår som ett mer önskvärt beteende än andra. Kristin 

Hallberg (2008) menar att Milla i text inte framställs som en flicka - utan som en kompis, en 

kusin till Viktor, annorlunda, rolig, påhittig men inte en tjej. Milla framkommer som tjej i 

bild, men inte i texten. Alfons pappa bryter även mot kärnfamiljsdiskursen då han är en till 

synes ensamstående familjefar. En djupare mening går att finna vid de tillfällen där Alfons 

pappa utför traditionellt feminina sysslor. Vilket har sin bakgrund i att Alfons pappa lever 

som ensamstående förälder. Bakgrunden till detta framkommer varken i bild eller text utan 

slutsatsen gällande pappans relationsstatus nås då Alfons pappa utför de sysslor som 

traditionellt sätt förknippas med femininet och kvinnoarbete.  På så sätt motarbetas i 

litteraturen även den traditionella kärnfamiljsdiskursen och Alfons pappa framställs som icke 

heteronormativ. Enligt Nikolajeva (2000) kan författaren av litteraturen ange personens kön 

genom olika kläder och stereotypa beteenden. Där detta perforativa genus skapar 

förväntningar om ett visst beteende hos karaktären. Alfons pappa kan därför framstå som en 

stereotypiskt kvinnlig karaktärer som avviker från den normbild som finns av maskulinitet, då 

han lagar mat, städar, arbetar och tvättar vilket vanligtvis associeras med kvinnliga karaktärer. 

Då böckerna om Alfons inte innehåller många återkommande vuxna karaktärer utöver Alfons 

pappa och faster Fiffi är det Alfons pappa som i böckerna står för det största normbrytandet 

gällande de vuxna karaktärerna Den andra framstående vuxna karaktären i Alfons liv är faster 

Fiffi. Som i litteraturen framställs som omtänksam och entusiastisk, men även kontrollerande. 
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6.4 Övergripande sammanfattning av framställning av könsroller 

Sammanfattningsvis konstrueras könsrollerna i Alfonsböckerna väldigt icke-traditionellt, då 

både Alfons och hans far bryter mot flertalet könsnormer och besitter egenskaper som 

vanligtvis kodats och associeras till det motsatta könet. Båda framstår som omtänksamma. 

Alfons pappa har ändå en relativt passiv roll i böckerna, han finns där för att ge Alfons goda 

råd och kloka ord. Både Alfons, Alfons pappa samt karaktärer såsom Milla och Faster Fiffi 

framställs därför rent utseendemässigt inte som gränsöverskridande, utan det är deras 

beteende som det gränsöverskridande i litteraturen.  Hallberg (2008) menar att Faster Fiffi 

som karaktär är näst intill unik. Fiffi framställs enligt Hallberg (2008) som med intensitet 

djärvhet och förhoppningsfullhet fungerar som berättelsens centrum. Enligt Ambjörnssons 

(2006) definition av heteronormativitet som den mest eftersträvansvärda formen av samliv går 

det att efter analys av den litteratur som används se att Alfons-böckerna på många sätt bryter 

mot heteronormen, dels så bor Alfons ensam med bara sin pappa, och dels så har den andra 

stora vuxna förebilden i Alfons liv, faster Fiffi inga egna barn, vilket också kan ses som 

normbrytande. Även Taber och Woloshyns forskningsresultat går att applicera på denna 

studie. I litteraturen ses Alfons ofta som en form av beskyddare och äventyrare, och Milla kan 

ses som en kapabel individ. Dock kan Milla även ses som en del av det Jackson & Gee (2006) 

benämner som en heterosexuell diskurs, där kvinnliga karaktärer som bröt mot könsmönster 

genom att utföra manligt kodade aktiviteter ofta samtidigt fick en rosa klänning eller ett annat 

plagg för att på så sätt markera traditionell femininitet, genom att hon i samtliga böcker syns 

iförd feminint kodade kläder i form av en rödfärgad klänning med tillhörande röda skor. 

6.5 Vilka diskurser framkommer i litteraturen 

Då diskursanalysen som metod går att använda för att i både text och bild synliggöra och 

framhålla språkliga interaktioner och framställandet av normer går det i litteraturen se att 

förhållandet mellan Alfons och hans pappa i Aja Baja Alfons Åberg bidrar till att skapa en 

diskurs där Alfons i egenskap av barn förväntas visa lydnad och tilltro till den maskulina 

fadersfiguren, detta trots att Alfons pappa i litteraturen har en passiv roll. I Aja Baja Alfons 

Åberg skapas även diskursen gällande den maskulina, vuxna pappan som mer intresserad av 

att maskulint kodade aktiviteter såsom att röka pipa, läsa tidningen och se på nyheter än 

barnomsorg. Vilket därmed upprätthåller diskursen gällande intresse av hushållsarbete och 

barnomsorg som kvinnliga attribut. Denna diskurs av pappan som passiv och ointresserad 
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motarbetas dock i böcker såsom Är du feg, Alfons Åberg? Och Vem Spökar, Alfons Åberg 

där pappan istället visar omsorg och förståelse gällande sitt barns normbrytande beteende.  

Litteraturen behandlar och motarbetar även diskursen gällande den negativa femininiteten 

kontra den positiva maskuliniteten där flickor ses som passiva och mindre intresserade av 

fysiska aktiviteter än pojkar. Detta genom att introducera karaktären Milla som fungerar som 

en typ av motpol till dessa uppfattningar, då hon är intresserad av både fysisk aktivitet och 

även besitter andra maskulint kodade egenskaper. Karaktären Milla kan dock dualistiskt även 

ses som en förstärkare av positiva maskuliniteten kontra den negativa femininiteten. Där 

Milla istället får stå för normer om hur riktiga tjejer ska, respektive inte ska vara får stå 

oemotstridda. Genom att Milla inte ses som tjej då hon i Alfons ögon besitter en stor del 

manligt kodade egenskaper. 

Även Alfons som karaktär kan i litteraturen ses både upprätthålla och motarbeta rådande 

diskurser kring maskulinitet och feminitet då han besitter normbrytande egenskaper, och 

aktivt visar prov på normbrytande beteende vid flera tillfällen i litteraturen, såsom hans ovilja 

att slåss i Är du feg, Alfons Åberg och hans självuppoffrande beteende i Alfons med 

Styrkesäcken. 

Ovanstående diskurser visar exempel gällande hur litteraturen vid olika tillfällen både kan 

bidra till att upprätthålla normer gällande maskulinitet och femininitet genom att tolkas och 

läsas på olika sätt. 

7.	  Slutsatser	  gällande	  genuskonstruktion	  och	  framställning	  

I denna del kommer jag diskutera vilka slutsatser jag kan dra efter att ha gjort denna studie i 

relation till de frågeställningar denna studie utgått ifrån, jag kommer även diskutera vilken 

betydelse studien, och det innehåll som framkommer i Alfonsböckerna har på förskolans 

verksamhet. I lpfö 98 står det skrivet att: 

"Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar, liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är manligt och 

kvinnligt. Förskolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjlighet att utveckla och pröva förmågor och 

intressen utifrån begränsande könsstereotyper” (lpfö 98, s 8) 
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Efter analys av det empirimateriel jag under avhandlingens gång samlat på mig kan jag till 

viss del ställa mig bakom den forskning som bland annat Davies och Kåreland presenterat 

gällande hur maskulinitet och femininitet framställs i barnlitteratur. Där manliga karaktärer i 

barnlitteratur enligt både Kåreland och Davies ofta framställs som starka och aktiva, medans 

de kvinnliga karaktärerna i motsats till detta framställs som mer passiva. 

Genom användandet av en kritisk diskursanalys har jag försökt visa hur det typiskt maskulina 

respektive feminina beteendet kodas och konstrueras i Gunilla Bergströms Alfons-böcker. 

7.1 Hur konstrueras pojkar/flickor 

Kåreland (2003) menar att de flickor som agerar huvudpersoner i bilderböcker inte alltid 

skildras som starka, utåtriktade och aktiva. Därmed följer att flickor i större grad än pojkar 

saknar positiva identifikationsobjekt i barnlitteratur. I Alfons-böckerna återfinns dock 

representationen av tjejer som starka, utåtrikade och aktiva som i exempelvis karaktären 

Milla, som vid flera tillfällen bryter mot traditionellt könskodade förväntningar då hon 

framställs som intresserad av samma typ av maskulint kodade intressen som Alfons har. 

Hirdman (2003) menar att kvinnor traditionellt förknippas med känslor och mjukhet medan 

pojkar förknippas med det motsatta. I den undersökta litteraturen återfinns dock Alfons som 

finner rädsla och visar ledsna känslor, samt Milla som snarare framstår som hård och orädd.  

Nikolajeva (2004) menar att det är vanligare att pojkar i barnlitteratur får roller där de växer 

medans flickor oftare får roller där de förminskas samt behöver stöd. I Alfons-böckerna 

framställs dock Alfons både som en stark kompetent ledare i Alfons och Styrkesäcken, han 

framställs även vid flera tillfällen som stark och händig i bland annat Aja Baja, Alfons Åberg. 

Men Alfons framställs även som en rädd och orationell pojke i Vem Spökar, Alfons Åberg? 

Alfons hamnar även i en underlägsen roll i boken Är du feg, Alfons Åberg? Dock framställs 

pojkar och flickor i litteraturen i de flesta fall iförda kläder som befäster antingen maskulina 

eller feminina attribut, något som syns i att både Alfons, Milla och samtliga andra karaktärer 

klär sig i typiskt könskodade klädesplagg såsom Millas röda klänning eller Alfons typiska 

bruna tröja med tillhörande byxor. Att analysmaterialet till stor del även består av litteratur 

innehållande det Nikolajeva (2004) benämner som indaktiv modalitet stärker karaktärernas 

normbrytande då det som framkommer i litteraturen då kan tolkas som något framställs som 

sanning och inte en dröm. 

7.2 Hur konstrueras vuxna 



Albin	  Vestman	   Förskollärarprogrammet	   Grupp	  1	  

43	  
	  

Även fast de vuxna karaktärerna i Alfons-böckerna är få i antal så är samtliga karaktärer som 

förekommer på något sätt normbrytande gällande Nikolajevas (1998) schema gällande 

könsstereotyper. Ekström (2010) menar att Alfons pappa står i en klass för sig när det gäller 

könsöverskridande beteende. Ekström (2010) menar att Gunilla Bergström har visat bilden av 

fadersfiguren som en ensam omvårdande pappa, och att när Alfonsböckerna utgavs i början 

av 1970-talet så ansågs manligheten hotad av en man iförd blommigt förkläde utförandes 

hushållssysslor. I Kalas! Alfons Åberg strävar faster Fiffi efter att ge Alfons det perfekta 

kalaset, där hon trots Alfons vädjan om att enbart bjuda sina bästa vänner väljer att planera ett 

stort kalas fullt med aktiviteter och presenter. Detta framställer Fiffi som bestämd och 

auktoritär då hon inte lyssnar på Alfons vädjan. Jesper Juul & Helle Jensen (2002) menar att 

föräldrar idag strävar efter att deras barn inte ska få den barndom de själva haft. Eftersom det 

klart och tydligt i boken framkommer att Fiffi inte har några egna barn så kan man därmed 

dra en slutsats till att hon istället vill se att Alfons ska få möjligheten att uppleva det idylliska 

kalas hon under sin egen barndom inte haft möjlighet att uppleva. Vilket då får Fiffi att 

framstå som självuppoffrande, omtänksam och aktiv. Till skillnad från barnen i litteraturen 

framställs vuxna i form av Alfons pappa iförd ett klädesplagg som vanligtvis associeras med 

det motsatta könet, då han syns iförd ett blommigt förkläde. Utöver detta så befäster övriga 

karaktärers klädval snarare deras maskulinitet respektive feminitet. Då både Faster Fiffi samt 

Hamdis pappa båda tecknas iförda typiskt könskodade klädesplagg.  

7.3 Relevans för förskolans arbete 

Bronwyn Davies (2003) menar att en social konstruktion skapas och återskapas genom en 

mångfald av diskursiva praktiker som en person tar del i. Genom att positionera sig på olika 

sätt tar barn därmed del av dessa sociala praktiker. Flemming Mouritsen (2002) menar att 

skönlitteratur är en form av barnkultur, där barn själva inte har någon möjlighet att påverka 

eller få inflytande då den görs av vuxna för barn. Därmed kan den typ av könskodad 

maskulinitet och femininitet som framkommer i litteratur såsom Alfons Åberg även påverka 

barns uppfattning gällande hur de själva ska bete sig för att inte bryta mot könsnormerna. 

Genom att då medvetet inte försöka bryta mot dessa normer hjälper de då även till att 

ytterligare förstärka dessa. 

Magdalena Hulth och Hedda Schönbäck (2011) menar att det är viktigt att se hur en bok 

skulle kunna läsas och vilken mening den skulle kunna få, snarare än att ta det skrivna 

innehållet för givet. Genom att med hjälp av den kritiska diskursanalysen se på förskolan som 
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en diskursiv praktik kan man som pedagog vid bland annat högläsning av litteratur hjälpa till 

att dekonstruera och konstruera det som barn kodar som typiskt feminint och maskulint. Hulth 

och Schönbäck (2011) menar ytterligare att vissa saker som man själv inte uppfattar som 

betydelsefulla kan bli det för någon annan, att det lästa får helt olika betydelse för olika läsare. 

De diskurser som framkommer i litteraturen är därmed beroende av pedagogens egen tolkning 

och förmedlande gällande texten och bildernas innehåll där en genusmedveten pedagog kan 

bidra till att skapa diskurser som framhåller maskulina respektive feminina egenskaper, inte 

som något könsbundet, utan som något karaktärsbundet som kan besittas av varje enskild 

individ oavsett könstillhörighet. Ekström (2010) menar att det i samband med högläsning 

finns möjlighet att reflektera över kön och identitetsskapande i den litteratur som behandlas. 

Kåreland (2003) menar att genus är beroende av både den historiska samt den kulturella 

kontexten, där gränserna för vad som är tillåtet och lämpligt för respektive kön ständigt 

ändras. Det är igenom denna samspel mellan individen och dess omvärld som genus 

konstitueras. Lena Kåreland och Agneta Lindh Munther (2005) menar att 

högläsningssituationen ses som ett uttryck för idén att barnen tidigt skall komma i kontakt 

med böcker och utveckla läs- och kulturvanor. Genom att då under högläsning medvetet 

använda litteratur som lyfter fram, och presenterar norm och könsöverskridande beteende ges 

möjligheter för barn att bryta mot traditionella könsmönster. Ekström (2010) menar att 

manlighetsnormen skapar synen på flickor som de andra, de annorlunda, de sämre. Och att det 

kanske är därför Alfons väljer att plocka bort Milla ur flickkategorin i Alfons och Milla. Att 

genom samtal gällande Alfons-böckerna kan man som pedagog därför diskutera frågor såsom 

”Varför kan inte tjejer och killar leka med varandra?” och ”Varför tycker killarna i Alfons och 

Milla att det är fånigt att leka med tjejer?” Eidvald (2009) menar att vår syn på barnet som 

kön även färgar våra attityder och handlingar i mötet med dessa, att då medvetet arbeta med 

att presentera litteratur där både vuxna och barn bryter mot könsnormer kan man därmed 

bidra till att skapa nya möjligheter både för pedagog och barn att i förskolan att se och 

acceptera könsöverskridande beteende som något naturligt. Där avvikande mot den 

heteronormativa kärnfamiljsdiskursen inte längre ses som något fel, utan istället ses som en 

del av ett mångfacetterat samhälle. Forskning såsom den utförd av Sahlström (2006) stärker 

även behovet utav att inom förskolan arbeta med, och lyfta fram alternativ till den 

heteronormativa kärnfamiljsdiskursen.  

7.4 Kritisk reflektion av metodval och resultat 
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Denna studie har utgått från en diskursanalys. Bergström och Boréus (2015) framhåller att 

diskursanalysen har ett speciellt sätt att se på språket och hur detta används. Där språket är 

avgörande och formar verkligheten snarare än att återge den. Detta innebär att jag har en 

förförståelse gällande det analysinnehåll jag använt mig endast förmedlar min tolkning av 

verkligheten och de diskurser gällande maskulinitet, femininitet och heteronormativitet som 

framställs i litteraturen. Jag vill därför påpeka att min läsning och tolkning av det som sker i 

text och bild inte behöver stämma överens med den tolkning en annan läsare gör. Därmed 

skulle en annan läsare möjligtvis kunna nå ett annat resultat vid samma typ av analys och med 

hjälp av samma böcker då tolkningen skett från min egen förståelse. Thomassen (2007) menar 

att de teorier som idag har en stark ställning inom dagens samhällsvetenskap och betecknas 

som socialkonstruktivistiska. Inom det socialkonstruktivistiska synsättet menar Thomassen 

(2007) att verkligheten alltid förmedlas genom språkliga handlingar och tolkningar av dessa. 

Detta faller samman med det diskursanalytiska tänkandet där man som analytiker både är den 

som tolkar och den som producerar, i och med att texten tolkas konstituerar den samtidigt 

verkligheten som den studerade diskursen, men denna gång ur forskarens ögon. Något som 

Bergström & Boréus (2015) anser är ett problem då man som diskursanalytiker ständigt är en 

del av den studie man analyserar och tolkar. Jag anser dock ändå att diskursanalysen är en 

adekvat metod för denna studie då mitt empiriska material består utav en kombination av text 

och bild, eller som Hallberg (1988) beskriver en bilderbok, ett kvalitativt förhållande gällande 

bild/text samt ett informativt förhållande gällande bild/text med avseende på läsupplevelser 

och läslighet, varken deltagande observationer eller någon form av intervju hade gett mig 

frågeställningarna gällande genuskonstruktionen i barnlitteratur. Valet av användningen av en 

diskursanalys framför en textanalys föll på att Bergströms litteratur består av både text och 

bild i ett samspel där bilderna förmedlar en lika stor del av handlingen som själva texten. 

Genom att enbart använda mig av en textanalys hade jag då i egen mening gått miste om en 

stor del gällande hur karaktärerna framställs både ur ett heteronormativt och ur ett 

genusperspektiv. 

 

7.5 Sammanfattande slutdiskussion 

Litteraturen har analyserats både ur text- och bildsynvinkel. Analysen har vid samtliga 

läsningar utgått från samma analyspunkter. Vilka inkluderar karaktärernas utseende, 

egenskaper, känslor samt aktiviteter som framställs i litteraturen Även de diskursen som 

framkommer i litteraturen har redovisats. Resultatet av dessa har sedan sammanställts och 
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jämförts med varandra för att visa en övergripande bild gällande hur karaktärerna i böckerna 

framställs ur ett genusperspektiv.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva hur genusbegreppet konstrueras i 

Gunilla Bergströms Alfons-böcker. Jag har under studien avhandlat hur genus i form av 

maskulinitet och femininitet framställs i sju stycken böcker från tidsperioden 1977-2010. Där 

resultatet visar att både Alfons, hans pappa och Milla på flera sätt avviker från traditionella 

könsroller, men att det över lag visar en ganska stereotyp framställning av maskulinitet och 

femininitet. Jag ser därför en risk i att barn kan påverkas negativt av dessa stereotyper, men 

att man som pedagog inte skall fokusera på de negativa sidor som i litteraturen lyfts fram utan 

istället fokusera på de punkter där litteraturen lyfter fram positivt normbrytande. Genom att då 

diskutera och analysera tillsammans med barnen vid högläsningstillfällen eller vid andra 

tillfällen där litteratur är inblandad finns chansen att på egen hand utveckla och konstruera 

egna identiteter där könsöverskridande beteende och egenskaper uppmuntras.  

 

7.6 Förslag på ytterligare studier 

Det skulle vara intressant att i fortsatt forskning inom genusområdet se på ett bredare plan och 

med hjälp av en intersektionell analys analysera litteraturen med ytterligare faktorer 

beräknade såsom social och ekonomisk status eller etnisk tillhörighet. 
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