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Syftet med denna studie var att analysera vad för normer och värderingar som 
förmedlas i böckerna om Alfons Åberg. Hur klass, sexualitet, etnicitet och genus 
gestaltas i böckerna samt om dessa har förändrats under 40 år med Alfons Åberg. 
Detta skedde genom en kvalitativ text – och bildanalys med en normkritisk metod. 
Resultatet i denna studie visade på att Alfons Åberg böckerna innehåller moraler 
och värderingar. Slutsatsen visade på att för att kunna använda Alfons Åberg i 
förskolans undervisning behövs pedagogisk medvetenhet. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Genus, Etnicitet, Klass, Sexualitet, Normer, Heteronorm, Förskolan, 
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1 Inledning 

Från första stund på jorden möter barn texter i olika former, en stor del utav dessa texter 
är barnlitteratur menar Fast (2011). Gunilla Bergström är efter Astrid Lindgren, Sveriges 
mest utlånade barnboksförfattare på skol- och folkbibliotek enligt Sveriges författarfond 
(SVFF, 2015). Hennes böcker om Alfons Åberg har givits ut sedan 1972 till nutid. 
Litteraturen som förekommer på förskolorna kommer oftast från biblioteken enligt Lindö 
(2009). Alfons Åberg är därför en karaktär som barnen på förskolan sannolikt kommer i 
kontakt med. Lindö (2009) menar att det är viktigt att biblioteken köper in böcker som 
speglar olika perspektiv på genus, etnicitet och funktionshinder. 

Det är viktigt för barns utveckling att de möter varierande litteratur som visar olika 
verkligheter menar Lindö (2009). Läroplanen för förskolan skriver: ”Förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 
oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Skolverket, 2010, s. 8). 
Förskolan har genom läroplanen i uppgift att verka normbrytande (Skolverket, 2010), det 
är därför av största vikt att litteraturen i förskolan ger en varierad bild av verkligheten. 
Litteraturen är enligt Fast (2011) en del av detta arbete och därför är det intressant att 
undersöka vad böckerna handlar om. 

Enligt läroplanen för förskolan: 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och 
hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska 
lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 
genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder (Skolverket, 2010, s. 4). 

De konkreta upplevelserna kan vara litteraturen som finns på förskolorna. Böcker 
innefattar både normer och värden men även hur man är mot varandra i form av hänsyn 
och omsorg. Barn fångas i litteraturen menar Fast (2011) och lever sig in i den. Därför kan 
barn också lära sig av den och ta till sig av innehållet. De kan känna känslorna som 
karaktärerna känner och koppla dessa till sin egen vardag. Det är därför 
förskolepersonalen behöver ha en medvetenhet om vad för litteratur som finns på 
förskolorna. 

Vi har båda bevittnat på vår verksamhetsförlagda utbildning att litteraturen är viktig för 
barn. De lyssnar gärna och ofta på sagor, låtsasläser böcker för sig själva och varandra och 
återkopplar till omtyckta sagor, eller sagor som gjort avtryck. Vi har sett att diskussionerna 
kring böcker bland barn skapar aha-upplevelser om sitt eget tänkande. Därför vill vi med 
denna studie undersöka vad en av Sveriges populäraste barnboksförfattare, Gunilla 
Bergström, och hennes folkkära karaktär Alfons Åberg, förmedlar till barn runt om i 
Sverige. 
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1.1 Syfte  

Böckerna om Alfons Åberg är populärkultur som barn kommer i kontakt med i hemmet 
och i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka vad för normer som förmedlas i 
Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg, då många barn kommer i kontakt med 
Alfons. Därför vill vi genom denna studie undersöka vilka normer barn kan förmodas 
lära sig av dessa böcker, och om de har ändrats under 40 år med Alfons Åberg.  

1.2 Frågeställningar  

1. Vilka normer och värderingar förmedlas i böckerna om Alfons Åberg och har 
dessa förändrats över tid? 

2. Hur gestaltas föreställningar om klass, sexualitet, etnicitet och genus i 
böckerna om Alfons Åberg? 

2 Bakgrund 

I detta kapitelpresenteras Alfons Åberg och hans skapare. Vi kommer därefter att 
presentera de teoretiska begrepp som är viktiga för studien. Avslutningsvis presenteras 
de teoretiska perspektiv som genomsyrar hela arbetet. 

2.1 Alfons Åberg och hans skapare  

Böckerna om Alfons Åberg hade år 2012 sålts i 4,5 miljoner exemplar bara i Sverige (Jofs, 
2012). Alfons tillhör också de mest utlånade böckerna på biblioteken, strax efter böcker 
skrivna av Astrid Lindgren, enligt Sveriges författarfond (SVFF, 2015), Gunilla 
Bergström, som är både författare och illustratör till böckerna om Alfons Åberg, föddes 
1942 i Göteborg. År 1972 kom den första, och mest omtyckta, boken om Alfons Åberg ut: 
God natt, Alfons Åberg (Jofs, 2012). Gunilla Bergström har också debatterat i en artikel 
mot underhållningsvåldet i tv i tidningen Dagens Nyheter år 1994 (Kåreland, 2012). 

Bergström vill att alla barn ska känna igen sig i Alfons böckerna. Hon använder sig av 
vardagsproblem som bråk med kompisar, mobbning, låtsaskompisar etcetera i sina 
böcker, för det är det som är vardag för många barn. Hon bosätter därför Alfons i ett 
höghus för det är så som de flesta barn bor, anser hon. Alfons är en helt vanlig kille i en 
helt vanlig värld (Olsson, 2012). Det som gör Alfons så omtyckt kan vara att han är så 
vardaglig och lagom. Alfons är och leker som vilket barn som helst. Kåreland (2012) 
menar att alla barn oavsett kön kan identifiera sig med Alfons, eftersom han är en lagom 
person som inte beskrivs som varken en macho kille eller jätteblyg. Alfons böckerna 
speglar nutidens barn, händelser och uppfostran. Författaren har valt att inte göra Alfons 
äldre för varje bok utan hans ålder är helt situationsanpassad till bokens innehåll 
(Olsson, 2012). Flera av böckerna har en stämpel på baksidan av boken där läsaren kan 
se om boken är riktad till äldre eller yngre barn, Stor-Alfons eller Lill-Alfons.  

Bergström använder sig av olika sätt och nivåer när hon tecknar illustrationerna i Alfons 
böckerna. Huvudkaraktärerna såsom Alfons, pappan och resten av familj och vänner är 
fulla med färger och konturer. Mindre viktiga föremål tecknas endast med konturer, ofta 
så bakgrunden syns igenom. Hon använder sig också av urklipp, collage, till rekvisitan 
såsom gardiner och golv. Denna skillnad gör att läsaren kan följa med huvudkaraktären 
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men också få lite information om vad som sker runt omkring utan att det tar över. Något 
som kallas för distanseringseffekt (von Bonsdorff, 2012). 

Alfons heter olika i olika länder. Exempelvis Alfie Atkins på engelska, Albert Åberg på 
norska, Alfonso på spanska och Willi Wiberg på tyska för att nämna ett fåtal. Alfons finns 
översatt till ett trettiotal språk (Jofs, 2012). Böckerna har fått anpassas i bland annat de 
arabiska utgåvorna. Bilder fick ändras för att de inte skulle krocka med arabisk kultur. 
Exempelvis fick en kvinnlig nyhetsuppläsare bytas ut till en manlig och Stockholms 
stadshus fick kapas på bilderna då den kunde uppfattas som en katolsk kyrka (Kåreland, 
2012). 

2.2 Likabehandling, normer och värderingar 

Förskolan har ett uppdrag att arbeta aktivt för en miljö fri från trakasserier, 
diskriminering och kränkande behandling (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009). 
Likabehandling handlar om barns mänskliga rättigheter. Att förskolan är en trygg plats 
är en förutsättning för lek, lust och lärande (DO, m.fl., 2009). Enligt skollagen och 
diskrimineringslagen ska förskolan ha en likabehandlingsplan och en plan mot 
kränkande behandling. Dessa förs ofta samman till en gemensam plan (DO, m.fl., 2009). 
Förskolans läroplan framhåller att hänsyn till andra människor, rättvisa och 
jämställdhet, samt medvetenhet om sina egna rättigheter och andras ska synligöras i 
förskolans verksamhet (Skolverket, 2010). Den ökade rörligheten över nationsgränser 
påverkar även förskolan, enligt förskolans läroplan skapar den ”en kulturell mångfald i 
förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje 
människa oavsett bakgrund” (Skolverket, 2010, s. 4). Ett arbete kring likabehandlig blir 
därför av största vikt i förskolan, för genom upplevelser lär sig barn värderingar och 
normer (Skolverket, 2010). De som är verksamma i förskolans verksamhet ska vara 
medvetna om att deras förhållningssätt påverkar barnen (Skolverket, 2010). I förskolan 
används material som förmedlar kunskaper, detta kan till exempel vara 
barnbokslitteratur. Det är dock viktigt att vara medveten om att det material som 
används i förskolan kan innehålla normativa beskrivningar av människor. Bilden som 
presenteras är ofta skev eller så saknas det helt personer som bryter mot normer 
(Jämställt, u.å. a). Enligt Jämställt (u.å. a) påverkas vi om vi ständigt matas med material 
som representerar normen. Det innebär att vår syn blir påverkad kring vad som är 
normalt och avvikande, men det påverkar även vår syn på vilka som förknippas med 
status och makt (Jämställt, u.å. a). 

Henkel och Tomicic (2009) menar att det är viktigt att vara medveten om att barn 
påverkas av sin omvärld. Ska förskolan verka för likabehandling och för att bryta normer, 
behöver det genomsyra hela förskolans verksamhet. Nihlén och Nilsson (2006) menar att 
normer styr vårt samhälle. En norm är det som är det normala i ett samhälle, det kan 
beskrivas som osynliga regler. I samhället ses ofta den vita, heterosexuella mannen som 
norm. Det är viktigt att påminnas om att normer är föränderliga, de varierar mellan olika 
platser och sammanhang (Nihlén & Nilsson, 2006). Ett exempel på hur normer har 
förändrats är att det förr var vanligt med en kärnfamilj bestående av en mamma, en 
pappa och barn. Idag är det inte märkligt med frånskilda föräldrar, ensamstående, eller 
samkönade föräldrar (Nihlén & Nilsson, 2006). Nihlén och Nilsson (2006) anser att de 
flesta positiva förändringarna i vårt samhälle har kommit av människor som vågat bryta 
mot normer.  
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Det lilla barnet kommer i kontakt med världen utanför familjen via exempelvis 
barnlitteratur (Henkel & Tomicic, 2009). Enligt Henkel och Tomicic (2009) har 
litteraturen alltid varit ett sätt att sprida normer och värderingar. Litteraturen blir en 
förebild för barnen, den inspirerar och påverkar. De fann i sina studier att 
barnbokslitteraturen oftast hade killar i huvudrollen och majoriteten av den litteratur 
som de undersökte återspelade traditionella könsnormer (Henkel & Tomicic, 2009). De 
menar att den största genusfällan i sagornas värld, beror på den ojämna 
könsfördelningen, samt att innehållet tydligt visar att tjejer och killar paras ihop med 
olika traditionella egenskaper och roller. Killar är nyfikna och upptäcker gärna 
omvärlden, är starka, tuffa, modiga och aktiva. Medan tjejer befinner sig i 
hemmamiljöer, följer regler, är snälla, passiva, känsliga och söta (Henkel & Tomicic, 
2009). Litteraturen är en stor del i barnens liv, det är där de hittar inspiration till sina 
lekar och finner förebilder. Den påverkar till stor del de normer och värden som barn tar 
till sig (Henkel & Tomicic, 2009). 

2.3 Barnboken och dess betydelse för barn  

Litteratur har funnits i alla tider i olika former (Nikolajeva, 2004) och är en stor del av 
kulturen menar Hellsing (1999). Det var inte förens vid 1700 – 1800-talet som själva 
barnlitteraturen kom till, men barnlitteratur är inte ett självklart begrepp menar 
Nikolajeva (2004). Bara för att texterna handlar om barn eller för att det är barn som 
läser litteratur, är det inte självklart att det benämns som barnlitteratur. Nikolajevas 
(2004) beskrivning av barnlitteratur är att det är litteratur som är skriven, publicerad, 
marknadsförd och sedan behandlad av experter som har barn som sin största publik.  

Barnlitteratur är skriven av vuxna och avsedd för barn. Forskaren Jacqueline Rose menar 
att barnlitteratur är den enda litteraturen som har en så stor och bestämd skillnad på 
författare och läsare (Westin, 1998). Rose menar att barnlitteraturen i grunden är en 
omöjlighet. Barnlitteraturen bygger alltså på en osannolik relation mellan barnet och den 
vuxne. Barn får en sekundär ställning medan vuxna får en primär ställning. Rose 
undersöker därför vad för begär som styr de vuxna och deras krav av barnen genom 
litteraturen. Rose menar att barnlitteratur ofta skrivs för att behaga de vuxna och deras 
föreställningar om barns beteende och barndomen. Detta kan ge ironiska inslag och 
enligt Grandelius, Lindberg och Lindberg (2011) förstår inte barn sig på ironi. På grund 
av detta kan ironi skapa en oförståelse och i och med det otrygghet hos barnet. Westin 
(1998) menar att texten och innerhållet styrs utifrån de behov som författaren antar att 
läsaren, barnen, har. Däremot styrs den också av de krav som vuxna ställer på barn, som 
Rose beskriver som de vuxnas begär att återställa barndomen. Forskaren Zohar Shavits 
menar att barnboken tillhör två olika litterära system, genom sin vuxne författare och 
barnläsare, vuxenlitterärt system och barnlitterärt system. Barnboken riktar sig till två 
läsare, barnet som är den officiella läsaren och den vuxna som blir en genuin läsare. Den 
vuxne realiserar texten och dess olika dimensioner.  

Westin (1998) bearbetar frågorna om vad som gör barnlitteratur annorlunda från 
vuxenlitteratur. Exempelvis när det gäller berättartekniker och estetiken i böckerna. 
Barnlitteraturen är inte sämre eller enklare än annan litteratur, som folk gärna tror. Den 
är endast annorlunda på vissa sätt menar Nikolajeva (2004). 

Barnlitteraturen är inte helt olik vuxenlitteratur, estetiskt, menar Nikolajeva (2004). Med 
estetiskt menar Nikolajeva (2004) som ”en uppsättning konstnärliga drag som 
karaktäriserar ett konstfenomen.” (s.20). Likheterna är att båda litteraturformerna 
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tilltalar våra känslor, förmedlar budskap, avspeglar vår verklighet och kan påverka vår 
fantasi. En skillnad mellan vuxen- och barnlitteratur är att barnlitteraturen inte strävar 
efter att vara nytänkande eller unik. Tvärtom bör det enligt forskaren Perry Nodelman 
vara lika inom barnlitteraturen menar (Westin, 1998). Inom barnlitteraturen arbetar 
man med olika genrer, på samma sätt som vuxenlitteraturen. Exempelvis realistiskt eller 
sagoartat.  

Nikolajeva (2004) beskriver den typiska barnlitteraturens karaktärer som förutbestämda 
och utan egna psykologiska drag. Häxor beskrivs som fula och prinsessor som vackra. 
Karaktärerna har didaktiska syften och läsaren ska lära sig en läxa av karaktärernas 
synder och misstag. Djuren och leksakerna är de mest återkommande levande karaktärer 
i många sagor och de är alltid en förklädnad av barn. De beter sig och har liknande 
problem som barn har. Att skriva på detta sätt är en gammal och stereotypisk syn på barn 
och deras intelligens (Nikolajeva, 2004). Fast (2011) menar att det ofta finns ett budskap 
i sagor, det grundläggande temat som ställer ont mot gott. Barn lever genom sagorna och 
kan se karaktärer som hjältar eller visa känslor över händelserna i sagorna.  

När en författare ger ut en barnbok signaleras det att författaren vänder sig till en 
specifik grupp läsare. Barnböcker är en egen kultur och har särskilda ställen de placeras 
på i affären eller på biblioteket, särskilda förlag och särskilda recensioner. Dock bejakar 
inte författarna alltid sina läsare menar Westin (1998). Det har visat sig att dessa 
barnboksförfattare har tendens att skriva för sig själva och barnet inom sig och 
distanserar sig ifrån barnläsaren (Westin, 1998). Att skriva barnlitteratur kräver därför 
att författaren tar ett visst ansvar för läsaren menar Westin (1998). Texten ska anpassas 
till läsaren och lika så innehållet. Författaren ska ha tänkt ut till vilken grupp barn boken 
riktar sig till, och anpassa den efter mentala och intellektuella förutsättningar. Detta är 
vad som kallas adaptation, eller anpassning. Det var forskaren Malte Dahrendorf som 
utvecklade teoribildningen kring anpassning av litteratur. Han menade att 
barnlitteraturen fastställs utifrån hur texten läses utifrån det behov barnet har. Han 
utgick ifrån att texten anpassas till varje barn av den som läser den. Forskaren Göte 
Klingberg beskriver två olika typer av anpassning. Den första kallar han för den 
didaktiska, vilka moraliska attityder vill texten förmedla. Den andra är den renande, den 
avser utrensning av innehåll som kan klassas som olämpliga, exempelvis våld. De finns 
de böcker som från början inte var avsedd att vara barnlitteratur, som sedan anpassades. 
Exempel på sådana böcker är Robinson Crusoe och Gullivers resor. Litteraturen blir 
didaktisk när den anpassas. Westin (1998) skriver att det är när texten i fråga blir läst 
och konkretiserad som den får en mening. Barnlitteratur kan vara skriven för att sedan 
ändras och skrivas om för barns uppfostran. Hellsing (1999) menar också att 
barnlitteraturen kan ses som en metod för uppfostran. Författare kan ändra sina texter 
för att den ska passa bättre in i nutid och för vilka normer som råder här och nu (Westin, 
1998). 

Barnlitteraturforskningen har kommit långt och Westin (1998) menar att nu mer är 
forskare mer intresserade av hur litteraturens estetik är formad än hur de didaktiska 
dragen är i barnboken. Forskningen förr kan ha varit väldigt normativ, de försökte 
uppfatta de pedagogiska kriterierna som signalerar att det är barnbok som undersöks. 
Westin (1998) drar slutsatsen att forskningen idag är mer diskursiv vilket betyder att det 
är de litterära strategier som kan användas i högläsningen för barnen som studeras.  

Barnlitteratur och bilderböcker har alltid varit viktigt för barn och för förskolan, menar 
Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) och Mantei och Kervin (2014). De menar 
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att det skapar kontakter mellan barn och mellan vuxna och barn, och de skapar personlig 
utveckling och erfarenheter. Det finns flera pedagogiska poänger för barn att höra 
barnlitteratur. En sagobok kan beröra ett barn så att den lever sig in i sagan, leker den 
och fantiserar kring den (Strasser & Seplocha, 2007). Barnlitteraturen ger barn många 
olika egenskaper och erfarenheter. Barn får öva på att vara uppmärksamma och fokusera, 
samt se olikheter i människor och djur som presenteras i böckerna. Barnen utmanas 
mentalt när de får pussla ihop bild med text och fundera över händelser i sagan (Strasser 
& Seplocha, 2007). Barnlitteraturen ger även barnen fonologisk medvetenhet, 
bokstavskännedom, verbalt minne vid läsning och större ordförråd (Krantz, 2011). Barn 
ökar sitt ordförråd omedvetet menar Fast (2011) ,vilket Lindö (2009) även funnit i 
amerikanska studier. Där framkom det att genom läsning hemma utvecklas dessa barns 
läs- och skriv färdigheter, utifrån de specifika samtals- och berättarmönster som 
förekommit under sagostunderna. Fast (2011) menar att barn får det lättare med språket 
och utvecklar sitt sätt att använda språket, om de vistas i miljöer där sagor berättas 
regelbundet, vilket kan vara i hemmet eller på förskolan.  

Mötet med bilderboken är betydelsefull för barnens språkutveckling och det kognitiva 
tänkandet. Bilderboken innehåller mycket bilder som är lika viktiga som texten i sagan. 
Det är kopplingen mellan text och bild som gör en helhet i bilderbokens berättelse 
(Strasser & Seplocha, 2007). Vygotskij menar att när barn integrerar med texter överför 
de alla sina tankar och erfarenheter av sagan till andra och skapar en dialog och en 
diskussion. Barn blir fångade i läsandet och historierna vilket gör att de börjar låtsasläsa 
och komma på egna sagor och slut på befintliga sagor. Det gör att barn ökar sitt kognitiva 
tänkande menar Strasser och Seplocha (2007). När berättaren för en dialog med barnen 
om svåra ord, frågor om handling och så vidare så utmanas barnens språkfärdigheter 
(Strasser & Seplocha, 2007). Barnet är en social individ som vill diskutera och dela med 
sin av sina tankar och idéer, och det är detta som Vygotskij kallar för det kompetenta 
barnet menar Säljö (2011). Barnlitteratur bör vara en del av varje barns vardag under de 
tidigare åren menar Strasser och Seplocha (2007). De menar att det ökar barnens vilja 
och motivation, att en dag själva kunna läsa och skriva. 

2.4 Barnlitteraturen i förskolan 

I läroplanen för förskolan står det att ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell 
miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 
kommunikativa kompetens.” (Skolverket, 2010, s.6). I förskolan används högläsning ofta 
som metod för språkinlärning, och för att barnen ska få ett ökat ordförråd (Bland, 2014). 
Enligt Pramling, m.fl. (1993) fanns barnlitteraturen i förskolan redan innan förskolan 
fick en egen läroplan. I det pedagogiska programmet som socialstyrelsen tog fram för 
förskolan 1987, fanns kultur med som ett viktigt område. Kulturen skulle leda till att barn 
fick förståelse för andras såväl som för sin egen sociala och kulturella miljö (Pramling, 
m.fl., 1993).  

Brooks- Gunn och Markman (2005) poängterar vikten utav högläsning som metod för 
språkinlärning. De menar att barn som får höra godnattsagor av sina föräldrar är mer 
förberedda för skolan än barn som inte får det. Enligt Brooks- Gunn och Markman 
(2005) hör etnicitet och språkanvändning ihop. I deras studie genomförd i USA fann de 
att afroamerikanska och latinamerikanska föräldrar läste mindre för sina barn, effekten 
av detta blev att dessa barn fick det jobbigare i skolan, eftersom de inte var lika 
förberedda. Brooks-Gunn och Markman (2005) menar att detta går att motverka genom 
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att dessa familjer fick språkstöd. När familjerna fick stöd minskade skillnaderna mellan 
familjerna med 25 %. Pramling, m.fl. (1993) menar att högläsningen även kan användas 
som metod för att tala med barnet istället för att prata till barnet. De menar att 
högläsningen öppnar upp för vad vuxna och barn kan samtala om, och att litteraturen 
blir därför ett hjälpmedel att prata om saker som är jobbiga.  

2.5 Teoretiska perspektiv 

2.5.1 Sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet bygger på att människan påverkas av det sociala 
sammanhang, den miljö och den kultur som hon befinner sig i (Säljö, 2011). Lev 
Vygotskij är grundare till perspektivet som till stor del influerat såväl skolan som 
förskolan i Sverige. Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för Vygotskijs 
arbeten om språk, lärande och utveckling menar Säljö (2012). Teorin bygger på social 
psykologin, där man ser till individen i grupp och interaktioner inom gruppen (NE, u.å. 
a). Vygotskij menade att det vi lär oss, lär vi oss genom de sociala sammanhang som vi 
befinner oss i. Det är därför som fokuset i perspektivet ligger på individen i grupp, då 
människor lär sig i samspel med andra (Säljö, 2012). Det som människan kan lära sig 
tillsammans med andra kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 
2012).  
 
Normer och värderingar uppstår i sociala interaktioner. Den grupp och kultur vi växer 
upp i är av största betydelse inom det sociokulturella perspektivet då de formar vilka 
personer vi blir (Säljö, 2012). Säljö (2011) menar att innan barn behärskar språket 
utvecklas barn runt om i världen likadant, men med hjälp utav språket lämnar biologin 
över sitt ansvar för barnets utveckling till kulturen och det sociala sammanhanget. Det 
mest centrala för människans utveckling anses vara språket, det är med hjälp utav 
språket som vi lär oss att förstå vår omvärld. Det är kulturen och det sociala 
sammanhanget som kommer att forma barnet (Säljö, 2011). Språket kan enligt Vygotskij 
ses som länken mellan människor och inom människor. Det vill säga att det är språket 
som är länken mellan samhället och individen (Säljö, 2011). Med hjälp av det 
sociokulturella perspektivet, kan vi se att människor formas av interaktioner och 
därigenom den kulturen vi möter.  
 

2.5.2 Normkritiskt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet har som utgångspunkt i att den kultur och grupp vi växer 
upp i formar oss, genom de värderingar och normer som växer fram inom gruppen 
(Säljö, 2012). Eftersom att samhället styrs av normer är det av största vikt att kritiskt 
granska dessa normer, och hur de ter sig i den kultur vi lever i (Nationella sekretariatet 
för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och 
Landsting & VINNOVA, u.å.). Förskolan ska enligt förskolans läroplan motverka negativa 
normer, se till allas lika värde och inte diskriminera enligt diskrimineringslagen 
(Skolverket, 2010). Störst vikt läggs på att inte göra skillnad på flickor och pojkar att 
förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsnormer.  
 
Det normkritiska perspektivet lägger framförallt fokus på makt. Detta innebär att 
ifrågasätta de normer som påverkar vad som uppfattas normalt, vad är normalt och 
varför? Det som anses vara normalt är också det som oreflekterat uppfattas som det 
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önskvärda (Nationella sekretariatet för genusforskning m.fl. u.å.). Det är viktigt att se till 
olika normer såsom kön, könsuttryck, etnicitet, sexualitet, religion, klass och 
funktionalitet. Genom att ha ett normkritiskt förhållningsätt blir vi mer medvetna om 
vilka normer som råder, samt hur dessa påverkar och skapar maktförhållanden i 
samhället (Jämställt, u.å. b). 
 

2.6 Begreppsförklaringar 

Nedan förklaras de begrepp som är viktiga för studien. Dessa begrepp har valts efter de 
kategorier som ska granskas: klass, sexualitet, etnicitet och genus. Normerna nedan är de 
rådande samhällsnormerna för kategorierna.  

2.6.1 Vithetsnormen  

Vithetsnormen innebär att vithet är idealet. Det är den vita hudfärgen som ses som den 
naturliga och som den mest åtråvärda. De som är vita ges privilegier som bekräftas av de 
icke vita. Eftersom att vithet anses vara idealet, är det de som inte är vita som anses vara 
avvikande (Perry, 2010). 

2.6.2 Klassnormer  

Klassindelning innebär att man tror att det finns olika samhällsklasser, den som haft 
störst betydelse för klassbegreppet är Karl Marx. Marx hävdade att varje samhällsklass 
får sin roll i eller i relation till den materiella produktionen (NE, u.å. b.). Enligt Mattlar 
(2008) definieras klass av den makt som individen har att påverka sin egen situation, 
såsom arbete, konsumtion och boende. Han kopplar ihop klass med konsumtion istället 
för produktion, då han hävdar att samhället gått från ett produktionssamhälle till ett 
konsumtionssamhälle. Enligt Mattlar (2008) kan man tydligt se kopplingen mellan lägre 
klass och lågutbildning. En person med lägre klass har inte samma möjlighet att välja sitt 
boende, sin konsumtion och har heller inte inflytande över den egna arbetssituationen. 
Därför går klass och utbildning hand i hand menar Mattlar (2008). 

2.6.3 Heteronormen 

Heteronormen innebär att alla människor förväntas vara heterosexuella och bli kär i en 
person av det motsatta könet. Normen avgör även vad som anses vara manligt och 
kvinnligt. Då manligt och kvinnligt enligt heteronormen är varandras motsatser 
(Jämställt, u.å. b). Heteronormen är starkt sammankopplad med genus, då etablerade 
föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt är starkt rådande inom 
heteronormen (Olsson & Klett Salmentero, 2010).  

2.6.4 Genus 

Genus handlar om kön, men inte det biologiska könet (Nihlén & Nilsson, 2006). Istället 
för att tala om vad som sitter mellan benen handlar genus om de olika föreställningar, 
idéer, tankar och normer som formas av kön. Begreppet genus används för att försöka 
förstå de kulturella och sociala faktorerna som gör att killar och tjejer förväntas vara på 
ett visst sätt (Josefson, 2005). Genus flyttar kvinnligt och manligt från det biologiska till 
det kulturella (Nihlén & Nilsson, 2006). 
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3 Metod  

I detta kapitel kommer metodvalet inför denna studie att beskrivas. Vi kommer framföra 
hur insamlingen av resultatet har gått till och hur analysprocessen genomförts. Därefter 
belyses urval för att slutligen diskutera studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

3.1 Metodval 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två metodologiska ansatser att använda 
sig utav, en kvalitativ och en kvantitativ (Bryman, 2011). Vilken metod som är bäst 
lämpad för studien avgörs genom vad som ska undersökas menar Bryman (2011). Vi har 
valt att använda oss utav en kvalitativ metod i vår studie. Då en kvalitativ metod är bäst 
lämpad om forskaren försöker bilda sig en uppfattning för någon annans verklighet, 
tankar och idéer. Den kvalitativa metoden används framförallt när man vill undersöka 
egenskaperna hos en karaktär eller ett objekt (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden 
kan besvara frågor som: vad handlar det om? Vad innebär fenomenet? Det är en metod 
som går in på djupet på händelser och besvarar frågor som vad och varför. I vår 
undersökning vill vi ta reda på om Alfons Åberg böckerna förändrats över tid. Hur 
normer och värderingar förmedlas i Alfons Åberg böckerna och hur klass, sexualitet, 
etnicitet och genus uttrycks i böckerna om Alfons Åberg. Vi vill förstå vilka normer som 
förmedlas till barn och förstå fenomenet och grunden bakom det. Därför är en kvalitativ 
metod bäst lämpad för denna studie. Eftersom vi vill undersöka vad vi anser att böckerna 
förmedlar till barn, kommer vi att utgå ifrån ett barnperspektiv. Jonsson och Thulin 
(2013) beskriver barnperspektiv som visad förståelse och insikt över barns bästa och 
villkor, vilket våra frågor i denna studie ger. Vi undersöker normer och värden som vi ser 
kan påverka barn. 

Vi har till vår studie valt att använda oss utav kvalitativ innehållsanalys som metod. 
Bryman (2011) beskriver den som en av de vanligaste metoderna vid kvalitativ analys av 
dokument. Det krävs att det finns bakomliggande teman eller frågor inför analyseringen 
av dokumentet i fråga för att den ska bli kvalitativ, och det är det vi vill i vår studie. För 
att det ska bli en kvalitativ innehållsanalys, krävs det enligt Bryman (2011) att forskaren 
är noga insatt i de dokument som ska analyseras. Det ska finnas en blandning av 
datainsamling, tolkning och analys. Enligt Stukát (2011) är kvalitativ innehållsanalys 
detsamma som textanalys. Då det är bilderböcker som ska undersökas i denna studie har 
vi dock valt att använda oss av en text- och bildanalys. Vi kommer härefter kalla det för 
text- och bildanalys. Hallberg (1984) menar att det är interaktionen mellan bild och text 
som är det väsentliga i en bilderboksanalys, de är inte skilda från varandra. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Utifrån ett normkritiskt synsätt analysera sex stycken böcker av Gunilla Bergström om 
Alfons Åberg för att besvara studiens syfte. Vi undersökte vad böckerna förmedlar för 
normer och värden men även om dessa har förändrats över tid. Normkritik som metod är 
ett sätt att gynna lika rättigheter genom att kritiskt granska bland annat text och bild 
menar Nationella sekretariatet för genusforskning m.fl., (u.å.). När ett normkritiskt 
synsätt används flyttas fokus från att endast undersöka normbrytande faktorer till att 
helt undersöka normer och makter (Nationella sekretariatet för genusforskning m.fl. 
u.å.). Vi har istället för att endast söka det som är ovanligt och går utanför normen, 
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undersökt det som går med normerna. Detta normkritiska perspektiv har genomsyrat 
hela studien men vi undersökte barnlitteraturen ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Eftersom vi har undersökt böckerna om Alfons Åberg utifrån begreppen klass, sexualitet, 
etnicitet och genus, och hur normerna kring dessa förmedlas i böckerna, fann vi fyra 
normbegrepp som är rådande i studien. Vithetsnormen, klassnormen, heteronorm och 
genus är de normer som denna studie utgått ifrån. 

3.3 Urval och avgränsningar 

Vi väljer att analysera Alfons Åberg böcker eftersom författaren Gunilla Bergström är en 
av de mest utlånade författarna 2014, strax efter Astrid Lindgren, enligt Sveriges 
författarfond (SVFF, 2015). Alfons är alltså väldigt populär både på förskolor och i 
hemmet och genom att analysera de utifrån klass, sexualitet, etnicitet och genus får vi se 
vad de förmedlar för värderingar och normer till läsarna, i detta fall barnen. Vi väljer att 
analysera sex Alfons Åberg böcker. På baksidan av varje Alfons Åberg bok finns en 
stämpel där det står ”Stor-Alfons – för de lite större” och ”Lill-Alfons – för de lite 
mindre” Dessa kategorier avgör om böckerna är anpassade för de lite större barnläsarna, 
4 – 5 år, eller de lite mindre, 2 – 4 år (Bok-Makaren AB, u.å.). För att kunna se hur 
Alfons Åberg böckerna har förändrats över tid, har vi valt att ta minst en bok från varje 
årtionde. Av de sex böckerna som vi valt, tar vi tre stycken som tillhör serien Stor-Alfons 
och tre stycken som tillhör Lill-Alfons.  
 
3.4 Genomförande 

 
För att kunna besvara frågeställningarna var det sociokulturella och det normkritiska 
perspektivet självklara för vår studie. Det var självklart eftersom vi valde att analysera 
böckerna utifrån klass, sexualitet, etnicitet och genus och hur dessa gestaltades i 
böckerna med hjälp av begreppen heteronorm, vithetsnormen och klassnormen. Det var 
även självklart att analysera normer och värderingar utifrån dessa begrepp för att se hur 
böckerna har förändrats över tid. 

Under urvalet av böckerna bestämde vi oss för att vi skulle analysera sex stycken böcker, 
för att kunna gå in på djupet. Vi hade annars fått ett för stort resultat om vi hade haft för 
många böcker, eller för litet resultat om vi hade valt för få böcker. Vi tog vi fram en lista 
på alla utgivna böcker om Alfons Åberg och valde att ta minst en bok från varje årtionde. 
Detta var viktigt för att vi skulle kunna se eventuella förändringar som författaren kan ha 
gjort, gällande normer och värderingar, över tid. I urvalet av böckerna valde vi att välja 
tre böcker som har stämpeln Stor-Alfons och tre stycken med stämpeln Lill-Alfons, för 
att få en rättvis fördelning av böckerna. När urvalet av böcker var färdigt lånade vi dessa 
på respektive bibliotek. Vi ville ha så tidig utgåva som möjligt på böckerna, för att kunna 
se hur författaren har ändrat sitt skrivande kring normer och värderingar över tid. Vi ville 
även vara säkra på att inget stort har förändrats i nyutgåvorna. Vi uppmärksammade 
däremot att det var svårare än förväntat, många var nyare upplagor.  

Därefter började vi att var för sig läsa och analysera böckerna utan att prata med 
varandra om dem. Detta var viktigt för att vi inte skulle influeras av varandras tolkningar 
eller tankar kring innehållet i böckerna. När vi analyserade böckerna utifrån klass, 
sexualitet, etnicitet och genus valde vi att använda oss av Jämställts (u.å a) 
analysunderlag för bilderböcker och Nikolajevas (2011) egenskapsschema som beskriver 
de stereotypiska egenskaperna hos flickor och pojkar. Dessa beskrivs närmare i 3.5 
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Analysmetod och Analysprocess. När analyserna var färdiga gick vi tillsammans igenom 
analyserna bok för bok och undersökte vad vi hade tänkt lika om och vad som var olika. 
Sammanfattning av respektive Alfons Åberg bok sammanställdes och blev empirin i 
studien. Analyserna vi åstadkom, utifrån analysunderlaget och egenskapsschemat, 
sammanställdes till studiens analys av resultat. Här har vi samlat våra analyser från 
böckerna, utifrån vad som står i texten och vad som sker på bilderna. Analysen av 
resultatet är kopplat till de teoretiska perspektiv vi valde för studien, sociokulturellt 
perspektiv och normkritiskt perspektiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysmetod och analysprocess 
 
Analysmetoden i studien var text- och bildanalys, och för att få en så tydlig analys som 
möjligt, använde vi oss av Jämställts (u.å. a) underlag för analysering av bilderböcker. 
Jämställt (u.å. a) menar att det är viktigt att synliggöra vilka normer som finns i de 
böcker och material, som exempelvis förskollärare kommer att arbeta med. Det är viktigt 
eftersom människor ständigt matas med nya och samma bilder, information och texter. 
Därför bör material granskas innan användning.  

I analysprocessen valde vi att analysera böckerna i kronologisk ordning utifrån 
utgivningsår, för att på bästa sätt kunna se en förändring i de normer och värderingar 
som skildras i böckerna. Vi utgick ifrån Jämställts (u.å. a) punkter i analysunderlaget och 
valde att använda oss utav: sex, kärlek och familjer, etnicitet och hudfärg, religion och 
kön, genus och könsöverskridande identitet. Analysunderlaget är uppbyggt att under 
varje punkt finns det två eller fler frågor som handlar om respektive kategori. Halva 
delen av frågorna kallas räkna och ställer frågor som: ”Finns det andra sexualiteter, 
familjer eller kärleksrelationer än heterosexuella i materialet?” (Jämställt, u.å. a, s. 2). 
Därefter kommer tre block där analyseraren får kryssa i: Inga gånger, enstaka gånger 
eller väl representativt. Andra halvan av frågorna är analyserande frågor, exempelvis: ”Är 
det stereotypa kvinnliga/manliga roller som förmedlas? Finns det exempel på personer 
vars genus inte följer det förmodade könets?”(Jämställt, u.å. a, s. 4). Under vår 
analysprocess funderade vi på dessa frågor både vid bilderna och vid texten. Vi valde 
däremot att inte räkna antalet flickor/pojkar, ljusa/mörka och så vidare för det skulle 
göra denna studie kvantitativ. Detta skulle inte ha påverkat vår studie något, därför valde 
vi att mer rikta in oss på analysen. Eftersom vi inte endast ville analysera det som var 
normbrytande utan även det som går med normen, valde vi att använda oss utan ett 
egenskapsschema vid analys av genus. Vi utgick ifrån Nikolajevas (2011) 
egenskapsschema (s. 129): 
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Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka  
våldsamma  
känslokalla, hårda  
aggressiva  
tävlande  
rovgiriga  
skyddande  
självständiga  
aktiva  
analyserande  
tänker kvantitativt  
rationella 
gråter inte 
slåss 
tuffa 
modiga 
starka 
aktiva 
 
 

vackra  
agressionshämmade  
emotionella, milda  
lydiga  
självuppoffrande  
omtänksamma, omsorgsfulla  
sårbara 
beroende  
passiva  
syntetiserande 
tänker kvalitativt  
intuitiva 
gråter 
slåss inte 
känsliga 
försiktiga 
svaga 
fåfänga 
söta 

 

För att få tabellen mer användbar och omfångsrik valde vi att föra in fler egenskaper i 
tabellen som är normtypiska för tjejer och killar, från Nihlén och Nilson (2006) och 
Henkel och Tomicic (2009). Under analysprocessen hade vi detta egenskapsschema som 
stöd när författaren presenterade killar och tjejer för att undersöka om text och bild är 
normbrytande eller inte.  

3.5 Etiska överväganden 

Vi har endast analyserat bilderböcker som datainsamlingsmetod, därför har inga 
personer berörts av vår studie.  

3.6 Tillförlitlighet och Trovärdighet 

För att se hur gedigen kvalitén är på den metod som används, undersöks detta genom att 
kontrollera hur trovärdig och tillförlitlig metoden är (Bryman, 2011). Stukát (2011) 
menar att inom kvalitativ forskning kan man prata om trovärdiga och sannolika 
tolkningar, snarare än tillförlitliga, sanna och objektiva resultat. För att kontrollera att 
vår studie är tillförlitlig och att de tolkningar vi har är trovärdiga, undersöker vi nedan 
studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

Validitet menar Stukát (2011) är ”om man mäter det som man avser att mäta” (s.133). 
Med andra ord, undersökte vi det som vi tänkt oss att vi skulle undersöka eller 
undersökte vi någonting annat. Valet av kvalitativ text- och bildanalys (innehållsanalys) 
som metod betyder enligt Bryman (2011) att forskaren söker utifrån befintliga frågor 
eller teman, i detta fall vad Alfons Åberg förmedlar för normer och värderingar samt de 
olika kategorierna, klass, sexualitet, etnicitet och genus, som vi valt. Detta ökar därför 
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validiteten för att studien har det innehåll som avses. Under studiens gång gick vi tillbaka 
till syftet och frågeställningarna för att säkerställa validiteten. För att se till att våra 
frågeställningar blev besvarade valde vi två analysunderlag som passade med våra 
frågeställningar, Jämställts (u.å. a) analysunderlag och Nikolajevas (2011) 
egenskapsschema med tillagda egenskaper från Nihlén och Nilson (2006) och Henkel 
och Tomicic (2009).  

Stukát (2011) beskriver reliabilitet som ”kvaliteten på själva mätinstrumentet” (s.133). 
Det betyder att hur noggranna vi var i våra analyser. Mätinstrumentet i vår studie var vi 
och våra egna tolkningar av resultatet, eftersom vi är två fick vi fler och bredare 
tolkningar vilket gjorde dessa mer tillförlitliga. Vi var tydliga i genomförandet av vår 
studie så att andra forskare skulle kunna göra en likartad studie med nya och egna 
tolkningar av samma urval. Användningen av Nikolajevas (2011) egenskapsschema, med 
tillagda egenskaper från Nihlén och Nilson (2006) och Henkel och Tomicic (2009), var 
ett bra hjälpmedel för våra analyser för att undvika egna tolkningar och värderingar. Vi 
använde oss av böcker istället för en annan kvalitativ metod som intervju, där svaren 
istället blir helt olika. Detta gör att nästa forskare lätt kan hitta samma böcker med 
samma innerhåll. Böcker är till största del konstanta och oföränderliga. Vi valde flera 
källor till vår studie som både talar för och emot vår undersökning. Vad som sänker 
reliabiliteten i analysen är att vi inte kunde få tag på originalutgåvorna i varje bok när vi 
ville besvara frågeställningen: Vilka normer och värderingar förmedlas i böckerna om 
Alfons Åberg och har dessa förändrats över tid? Vi visste inte med säkerhet om någonting 
var förändrat i text och bild, vilket i så fall skulle kunnat ge skillnad i resultatet. Däremot 
är det de nya utgåvorna som barnen kommer i kontakt med och det är de som blir 
aktuella. Därför kan analysen av vad litteraturen förmedlar i nutid ses som trovärdig.  

Generaliserbarhet beskriver Stukát (2011) är ”för vem/vilka gäller resultatet” (s.133). Det 
är viktigt att urvalet är representativt för studien. Vårt val att titta på endast Alfons 
Åberg, gav oss en ökad insyn av författarens bild av Alfons Åberg. Eftersom att Alfons 
Åberg är en av de mest utlånade böckerna på biblioteken blir studien representativ. 
Genom att välja sex böcker, fick vi en bredd och inte en generalisering. Valet att inte 
enbart se till en kategorisering exempelvis genus ökade också bredden på studien. Att 
välja böcker utefter utgivningsår, samt att ha lika många Stor-Alfons som Lill-Alfons, gav 
ett gediget urval.  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat. Först kommer det empiriska 
materialet att presenteras. I analys av resultat kommer det empiriska materialet sedan 
att analyseras, utifrån de teoretiska perspektiven med hjälp utav rådande normer, 
egenskapsschemat och Jämställts (u.å. a) underlag för analysering av bilderböcker. 

4.1 Empiriskt material 

Vem räddar Alfons Åberg? 1976 

Alfons har precis flyttat till ett nytt ställe. Alfons är ensam för han känner inte någon i det 
nya huset, men han har en hemlig kompis vid namn Mållgan som han leker med. 
Mållgan är Alfons hemliga kompis. Mållgan är precis som Alfons en kille, och ställer 
alltid upp på de lekar som Alfons vill, och han låter alltid Alfons bestämma. Alfons kan 
skylla ifrån sig på Mållgan som aldrig blir arg. Mållgan är världens bästa tycker Alfons, 
för han är stor och stark och kan klå alla dumma stora killar. Men Mållgan kommer 
aldrig när Alfons behöver honom. Senare möter Alfons en kille i trappuppgången. Killen i 
trappuppgången gråter, han heter Viktor. Viktor berättar för Alfons att de stora starka 
killarna slåss och att han inte får vara med och leka. Sedan ramlade han och nu är inte 
hans mamma hemma och han blöder. Alfons bjuder in Viktor hem till sig, han glömmer 
bort att han är blyg. Han poängterar för Viktor att han inte är någon stor och stark kille 
som slåss. Alfons tar hand om Viktor och ser till att han får plåster på såret, Alfons och 
Viktor blir vänner. De leker med tåg, bilar och klossar, men efter en tid som vänner 
börjar de slåss och bli osams om vem som ska bestämma vad de ska leka. Men det gör 
inget för de är vänner ändå och när stora läskiga killar slåss då försvarar Viktor Alfons, 
för så gör riktiga kompisar. Alfons glömmer nu bort Mållgan. Sensmoralen i sagan är att 
det är bättre att ha en riktig kompis än en låtsaskompis. Även om en låtsaskompis gör 
som man vill. 
 
Är du feg, Alfons Åberg? 1981 

Alfons sex år gammal tycker inte om att slåss, han helt och hållet avskyr slagsmål. Så han 
går ifrån barnen på gatan som slåss. De tror att han är feg, men Alfons vill bara inte slåss. 
På lekskolan slåss barnen också alla utom Alfons, han går inte undan från slagsmålen, 
men han har kommit på ett knep för att slippa bråka. Han ger sig genom att lägga sig på 
rygg, helt stilla. De andra barnen tror att Alfons är svag i armarna och kan därför inte 
slåss. Men Alfons är stark, nästan starkare än de andra barnen tycker han. För han kan 
bära hem tunga matkassar, bära en hel bricka med porslin och knäcka stora grenar. 
Alfons pappa tycker att det är bra att kunna slåss, man ska kunna försvara sig och ge 
igen. Han säger att Alfons ska sluta larva sig och öva slagsmål med pappan. Alfons har 
ingen lust men känner att han inte ville göra pappa ledsen så han ställer upp. Pappan 
berömmer Alfons när de övar och säger åt honom att klippa till. Alfons besegrar pappan 
men Alfons vet om att pappan gjorde sig svag så Alfons skulle vinna. Alfons farmor tycker 
att det är bra att Alfons inte slåss, hon tycker att Alfons är en snäll pojke. Men Alfons 
tycker inte att han är snällare än andra barn. En dag börjar det tre nya barn på lekskolan 
som direkt börjar bråka och slåss. De nya barnen försöker börja bråka med Alfons varpå 
alla de andra barnen ropar att det inte är någon idé för Alfons slåss inte. Alfons berättar 
för de nya barnen att han inte slåss för att han inte törs, sen går han och börjar bygga på 
sin koja. Barnen vill gärna vara med och de får de för Alfons, om de inte slåss. Boken 
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slutar med att Alfons råkar höra de nya barnen prata inne på toaletten. De säger att 
Alfons var modig att han vågade säga att han inte vågar eller vill slåss. När Alfons 
kommer hem igen frågar han sin pappa om han ofta slogs som liten. Pappa säger att det 
gjorde han faktiskt inte för han egentligen var ganska rädd. Alfons tröstar med att säga 
att det var modigt att pappan vågade berätta det. Sensmoralen i sagan är att stå för det 
man tycker, det är det som är modigt.   

 
Alfons och Milla 1985 

Alfons är här sju år och är ute och leker med Viktor och hans kusin Milla, uppe i deras 
trädkoja. Alfons leker inte med tjejer men Alfons tycker att det är ännu roligare när inte 
Viktor är med när han leker med Milla. Milla är väldigt påhittig och bygger ofta nya saker 
till kojan. Hon fixade nya gardiner, ett bord och ett staket. Hon ska även bygga en 
brevlåda som går att hissa upp och ner från kojan. Pojkarna tycker att man inte kan leka 
med tjejer. Pojkarna skriker och gapar om att tjejer har tjejbaciller, är tramsiga och fega. 
De menar på att tjejer är svaga, viskar, är fåfänga, fjäskar och gråter för små saker. Alfons 
tycker inte att Milla är så som pojkarna beskriver tjejer. Alfons tycker att Milla är rolig att 
vara med, hon gråter inte för små saker och skvallrar aldrig. För Alfons tycker inte alls att 
Milla är en tjej, hon kan så mycket, hoppa från garagetaket, göra fula hemska miner och 
stå på händer. Alfons och Milla leker i trädkojan, de har precis gjort klart brevlådan och 
nu ska de göra en flagga. Den ska vara röd eller gul tycker Alfons. Men en dag när Alfons 
är i skolan får han se någonting på skoltoaletten. Där har pojkarna skrivit ”Alfons leker 
med tjejer” och ”Alfons pluss Milla = Sant”. Alfons blir ledsen när han ser vad som står 
på väggen om honom och Milla. Han vill inte gå till kojan mer eller leka med Milla. Det är 
ledsamt tycker han att inte få leka med sin bästa kompis. Då kommer Milla gåendes med 
plankor och tyg till flaggan. Hon bryr sig inte alls vad de andra säger och nu har 
vaktmästaren städat bort kluddet på väggen. Alfons följer med Milla och leker och 
struntar i killarna. Killarna kommer förbi träder de leker i och säger att ”Alfons leker med 
tjejer” varpå Alfons svarar att Milla inte är någon tjej precis utan Viktors kusin och Alfons 
bästa kompis. Pojkarna slutar retas och ser hur fin kojan är och att de också vill bygga en 
sådan fin koja, helst med en kompis som Milla. Sensmoralen i sagan är att du ska vara 
med den som gör dig glad oavsett vad andra tycker om det. 
 
Kalas, Alfons Åberg! 1986 

Alfons har precis fyllt sex år och ska ha ett kalas. Faster Fifi är där och hjälper till inför 
kalaset, faster Fifi har inga egna barn. Faster Fifi tycker att det ska bli jättekul att fixa 
med kalaset och frågar Alfons vilka han vill bjuda. Alfons svarar att han bara vill ha 
Viktor och Milla där. Då skrattar faster Fifi och säger att de alltid leker tillsammans och 
att det ska vara ett stort kalas med många barn. Alfons förklarar igen att han bara vill ha 
Viktor och Milla på kalaset. Fifi bara skrattar och förklarar att på ett riktigt kalas måste 
det vara många barn, Alfons får bjuda hela lekskolan. Pappa säger stopp och att det 
räcker med barnen på gatan, det blir 10 st. Faster Fifi börjar fixa med kalaset på en gång 
och hon tycker det kommer bli väldigt roligt. Hon bakar tårtor, städar och handlar inför 
det kommande kalaset. Alfons tycker det är onödigt att planera lekar för han menar på 
att de kommer leka ändå, men faster Fifi tycker att lekar och tävlingar är högst 
nödvändigt på ett kalas. Kalasdagen är här och allting är klart och framdukat, Alfons har 
finkläderna på sig. Gästerna kommer och kalaset är igång, Alfons får först öppna 
paketen. Han får många roliga leksaker, bilar, byggmodell, badskum, kritor och en 
blombukett. Sedan ska de sitta ner och äta tårta, en flicka vid namn Lotta vill inte sitta 
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vid Martin för han nyps, hon vill hellre sitta vid Anna. Anna gnäller på Viktor som tog en 
till bit tårta. Barnen börjar bråka mer vid bordet. En tjej tog rosen och en annan pojke 
fick en större bit. Efter tårtan går de raskt över till lekarna. De leker grisknorr, då man 
ska sätta knorren på grisen fast man inget kan se. Då viskar en tjej till en annan att hon 
tror att pojken fuskade. Efter grisknorr är det dags för fiskdamm. Barnen får godispåsar 
med äpple, banan, karameller och klubba. Sedan är det dags för tävlingar och lekar men 
nu börjar kalaset spåra ur. Flickorna låser in sig på toaletten tillsammans och vill inte 
vara med. Sedan är kalaset över och alla går hem, det är Alfons glad över. Nästa dag 
frågar faster om Alfons blev nöjd över kalaset. Alfons svarar att han var jätteglad att 
faster Fifi gjorde så många tårtor för då räckte de till det kalaset han ville ha från början. 
Kalaset med bara Viktor och Milla. Sensmoralen i sagan är att vuxna ska lyssna på barn, 
det var ju trots allt Alfons kalas och inte faster Fifis. 

 

Flyg! Sa Alfons Åberg 1997 

Alfons är fem år gammal, i boken får vi möta pappa Åberg och Alfons, båda har vit 
hudfärg. Han leker hemma och det blir stökigt. Pappa kommer och säger, måste du vara 
så barnslig? Sedan säger pappa: nu får du bums röja upp här och uppföra dig lite vuxet. 
Alfons pappa är jämt vuxen, han tar motorcykeln till besiktning, passar måltipset på 
radion, postar brev, köar och läser svåra papper. Pratar allvarliga samtal i telefon, skriver 
listor och gör andra viktiga vuxensaker. Alfons vill vara som sin pappa, vuxen och 
allvarsam. Men han glömmer av sig, han balanserar på staket. Han har spagettikrig, leker 
att handduken är ett koppel och att han har en hund. När pappa ser det säger han 
barnsligheter måste du vara så barnslig. Pappa Åberg är frustrerad. Han ska skriva en 
kom ihåg lista men har glömt vad han ska skriva. Alfons frågar pappa om han verkligen 
måste vara så VUX-lig. Men pappa han svarar inte, Alfons fortsätter istället att städa upp. 
Finns det något sätt som han kan göra pappa glad på? Alfons kommer på en idé, han 
hämtar massa gardiner som han lägger på pappa Åberg . Han säger pappa vi kan leka du 
behöver inte vara så VUX-lig. Men pappa leker inte, han fortsätter att grubbla på vad det 
var han glömde. Alfons hämtar fler saker, julprydnader och en kedja. Han säger åt pappa 
att sluta vara så VUX-lig. Han ber pappa ta på sig sakerna han hittat. Alfons säger, kom 
igen pappa det blir kul du kommer se ut som en tant, och ger pappa en spegel. Pappa 
Åberg tittar sig i spegel och börjar skratta. Alfons och pappa börjar leka. Pappa ber Alfons 
hämta faster Fiffis läppstift som hon har glömt. Pappa Åberg och Alfons fortsätter att 
leka, Alfons klär ut sig till spöke. Pappa sätter på sig läppstift och gör gardinen till en 
klänning. Alfons och pappa fortsätter leka. De leker olika lekar och har jättekul. Tills 
pappa kommer på, att det var glödlampor som ha skulle köpa. Både pappa och Alfons är 
glada. Sensmoralen i sagan är att föräldrar ska ta sig tig att leka med sina barn och inte 
alltid vara så vuxna.  
 
Alfons och soldatpappan 2006 

Alfons är sex år gammal, han har en vän som heter Hamdi som är lika gammal. Hamdis 
pappa är härlig, han har startat ett fotbollslag och alla får vara med. Hamdi, hans pappa 
och Alfons bygger ett fotbollsmål. Hamdis pappa har varit soldat i ett krig, ett riktigt krig. 
Alfons är väldigt nyfiken och frågar om kriget. Men Hamdis pappa säger bara att det är 
ruskigt.  Alfons och Hamdi är väldigt intresserade utav krig. De tittar mycket på 
krigsfilmer, Alfons pappa frågar om de verkligen måste se sådana ruskigheter. Hamid 
och Alfons leker krig, med laserpistoler. När batterierna tar slut leker de istället 
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snigelkrig. De tittar i leksakskataloger och prickar för de allra senaste, coolaste grejerna 
men som man ändå aldrig får. Hemma hos Hamid är det roligt tycker Alfons för han har 
alltid massa släktingar hemma. Många mattor och fina gardiner. En parabol så man kan 
se utländska tv program. Hamid har flera syskon också, en lillebror och två lillasystrar.  
Alfons frågar Hamdis pappa om kriget, han är nyfiken. Hamdis pappa berättar att krig 
inte är som på tv, där det finns onda och goda, och de goda alltid vinner. Det är mest 
oreda och kaos. Alfons förstår att det är allvarligt och frågar inte mer. Hamdis pappa 
säger att han gärna vill berätta något. Han berättar om sitt land och om när han var 
soldat. Han berättar om hur rädd han var och att han hade stött på en myra, som 
stannade till av allt bombande.  I den myran så såg han hoppet, för när bomberna hade 
tystnat tog den upp sin last och knatade vidare. Alfons och Hamdi vill veta mer, men 
Hamdis pappa säger att det var myran han ville berätta om. Alfons och Hamdi förstår 
inte riktigt berättelsen. Alfons stannar över på middag, i Hamdis familj ber de Alltings 
stora Gudamakt att välsigna maten. Det är nytt för Alfons, så gör inte han och pappa.  
Efter att de välsignat maten mumsar alla i sig, medan de äter upptäcker dem det hemska. 
Någon har förstört fotbollsmålet som de hade byggt. Efter maten vill de genast gå ut. 
Hamdis pappa hämtar verktygslådan, pojkarna säger va? Ska vi bygga? Det är väl klart, 
säger Hamids pappa, man är väl inte sämre än en myra. Sensmoralen i sagan är att alltid 
bygga upp det som andra bryter ner. 
 

4.2 Analys av resultat 

4.2.1 Normer, värderingar och sensmoral 

Böckerna om Alfons Åberg följer de normer och värderingar som är centralt för 
samhället, under de årtionden då de skrevs. I våra analyser har vi kunnat se att Alfons 
Åberg följer tiden, i Alfons och Milla finns ABBA och Carola skrivet på väggarna, 
populärkulturen är därmed central i Alfons böckerna. Gunilla Bergström går från att ta 
upp hemmaproblem, såsom utanförskap, ensamhet, när man gjort något fel, till ämnen 
som världsproblem såsom krig. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det ses som att 
kulturen, i det här fallet barnlitteratur speglas av samhället vi lever i, kulturen är högst 
levande och i ständigt förändring. Bergström gör det lätt för barn att fokusera på 
huvudkaraktärerna i sagan, då de alltid är målade medan birollerna är illustrerade vita. 
Alfons böckerna har alltid en sensmoral även om den ibland kan vara svår att förstå. En 
del av moralerna tycks vara mer riktade till den vuxna läsaren, snarare än till barnet. 
Exempelvis att författaren vill förmedla till föräldrar i boken Flyg! Sa Alfons Åberg att de 
ska sluta vara så vuxna och ta sig tid till att leka med sina barn.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar man att människan påverkas av det sociala 
sammanhang och den kultur hon befinner sig i. Kulturen i samhället påverkas av normer 
och värderingar. I analysen om Alfons Åberg kan olika budskap skönjas, men vad 
förmedlar dessa budskap till barn utifrån ett sociokulturellt och ett normkritiskt 
perspektiv? I Vem räddar Alfons Åberg? har Alfons en låtsaskompis vid namn Mållgan 
som aldrig blir arg, och som alltid låter Alfons bestämma. I boken lär Alfons känna en 
riktig pojke, Viktor. Alfons och Viktor blir bästa vänner men de bråkar och slåss ibland. 
Budskapet i boken är att det är bättre med en riktigt kompis istället för en låtsaskompis, 
även om en låtsaskompis gör som man vill. Böcker i sig kan vara skrivna med budskap 
och moraler, vilket Alfons Åberg böckerna är. Utifrån ett barnperspektiv finns det dock 
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svårigheter i att dessa tycks vara riktade till den vuxna läsaren, hur uppfattar barn dessa 
moraler? 

Författaren hjälper i Alfons Åberg böckerna ofta läsaren genom att fetmarkera vissa 
budskap. Exempelvis ”Så svag är han inte. Men han tycker inte om att slåss.” i Är du 
feg, Alfons Åberg? Författaren tar därför ett författaransvar för läsaren. Författaren 
försöker också stärka barn genom att hjälpa dem med vad som för barn kan vara en stor 
rädsla. I Vem räddar Alfons Åberg? gör Viktor illa sig men hans mamma är inte hemma. 
Det kan tyckas märkligt även om läsaren inte får veta åldern på Alfons eller Viktor i 
denna bok, men att vara ensam hemma kan vara många barns verklighet. Bergström 
kanske vill belysa denna verklighet och ge barn tips och råd på vad man kan göra i en 
sådan situation. Viktor får hjälp av Alfons, trots att Alfons inte känner Viktor sedan 
tidigare. Att hjälpa någon som behöver hjälp är en viktig moral att lära ut till barn.  

Författaren använder sig ofta utav ironi. I Flyg! Sa Alfons Åberg vill pappa Åberg att 
Alfons, som bara är fem år gammal ska uppföra sig vuxet. Det kan tolkas som att 
författaren med ironi försöker få fram att vuxna gärna vill att barn ska växa upp. Bokens 
moral verkar mer vara riktad till föräldrar som hjälp i deras uppfostran. Denna ironi som 
kan vara självklar för vuxna kanske inte blir självklar för barn.  

I Är du feg Alfons Åberg? tar författaren upp ett ständigt aktuellt ämne för barn, 
nämligen att slåss. Alfons tycker inte om att slåss, så han slåss inte alls. Men hans pappa 
uppmuntrar honom till att slåss. Alfons pappa tycker att de ska slåss och gör sig svag för 
att Alfons ska vinna. Alfons han vet att pappan gjorde sig svag. Pappan kanske gjorde sig 
svag för att Alfons skulle få bättre självförtroende. Författaren tar även upp att vuxna 
säger åt barn att inte slåss men tittar själva på slagsmål på tv:n. Det är en pik riktad till 
vuxna och deras dubbelmoral. Sagan slutar med att Alfons frågar sin pappa om han slogs 
när han var liten. Alfons pappa säger att han inte gjorde det för att han faktiskt var 
ganska rädd. Alfons tröstar pappan med att det var modigt att berätta det. Men om nu 
pappan var rädd, varför skulle han då lära Alfons att slåss? Förmodligen för att 
författaren gärna låter Alfons vara den förståndiga och kloka. Det är han som är 
huvudkaraktären, och i många fall kan barn lära sina föräldrar ett och annat.  

Att Alfons är den förståndiga och kloka jämfört med de vuxna karaktärerna i böckerna, är 
återkommande i sagorna. I Kalas, Alfons Åberg! är det faster Fifi som inte lyssnar på 
Alfons. Alfons vill ha ett kalas med bara Viktor och Milla. Faster Fifi struntar i Alfons 
önskan, och gör ett barnkalas som hon vill ha det. Signalerna blir att barn inte får 
bestämma själva, inte ens när de blir tillfrågade, de vuxna bara bestämmer och tar över. 
Faster Fifis kalas blir kaos, och dagen efter har Alfons sitt eget kalas med tårtorna som 
blev över. På Alfons kalas blir det som han ville ha det från början, ett kalas med endast 
Viktor och Milla. Det blir därför återigen Alfons som får lära de vuxna någonting. I Flyg! 
Sa Alfons Åberg är det Alfons som får pappa att leka och ha kul, när sagan inledningsvis 
handlar om att pappa Åberg vill att Alfons ska vara vuxen. Alfons Åberg blir därför en 
symbol för det demokratiska barnet.  

4.2.2 Klass 

Utifrån rådande klassnormer kan vi anta att Alfons och hans familj inte tillhör en högre 
klass. Alfons bor i ett höghus och bär lagade kläder. Det kan bero på att han inte kommer 
ifrån en välbärgad familj eller för det på 70-80 talet var mer vanligt att laga kläder. 
Alfons farmor lagar gamla kläder, och när Alfons har sitt kalas har han finkläder på sig, 
skjorta och slips och på bilderna kan vi se att de är hela och rena. I Flyg! Sa Alfons Åberg 
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leker Alfons och pappa Åberg med saker som de gör om till annat. Det kan tyda på att 
Alfons inte har ett överflöd av leksaker. I Alfons och soldatpappan tittar Alfons och 
Hamdi i leksakskataloger och prickar för de coolaste sakerna, men som man ändå aldrig 
får.  
 
Den samlade bilden av Alfons Åberg som vi fått genom våra analyser är därför att Alfons 
bor i ett höghus. På bilderna får vi se ett flertal höghus och en stor gård. Det kan tolkas 
som att det är ett av miljonprogrammen någonstans i Sverige. Vi tolkar att Alfons och 
hans familj tillhör den lägre klassen. Vi tolkar det så eftersom vi inte får veta om pappa 
Åberg har ett jobb, de lagar kläder, de äger inte de coolaste grejerna och använder sig 
utav andra saker när de leker, ett lakan får bli ett spöke i Flyg! Sa Alfons Åberg. Enligt 
rådande klassnormer tyder den samlade bilden av detta på en familj av lägre klass.  

4.2.3 Sexualitet/ Familjekonstellationer 

I böckerna om Alfons Åberg får vi möta pappa Åberg, farmor, och faster Fifi. I två av 
böckerna får vi inte möta några vuxna alls. Vi vet inte om Alfons har någon mamma eller 
var i så fall mamman är. Det tycks inte som att någon bor tillsammans med Alfons och 
pappa. Kanske finns det någon annan vuxen i hemmet, och att böckerna är skrivna ur 
denna förälders ögon? Om det skulle vara så kan det tyckas märkligt att det bara är 
pappa Åbergs släktingar som skildras i böckerna. Vi får aldrig möta någon 
mormor/morfar eller moster/morbror. Utifrån heteronormen kan det därför tolkas som 
att pappa Åberg är ensamstående. I Kalas, Alfons Åberg! är det faster Fifi som står för 
kalaset, inte pappa Åberg och inte heller någon mamma. Faster Fifi har inga egna barn, 
det är därför som hon är så angelägen om att få hålla i Alfons kalas. Vi får inte veta varför 
hon inte har några egna barn, om hon inte vill/kan, om hon inte har någon man eller vad 
hon har för sexuell läggning. Förutom Alfons familj får vi möta Hamdis familj. Hamdi 
har en mamma, en pappa och syskon. Alfons säger, i boken Alfons och soldatpappan, att 
hos Alfons är det bara han och pappa.  

Utifrån heteronormen, kan vi tolka att Alfons pappa är ensamstående. Vi vet ingenting 
om hans sexuella läggning, farmors eller faster Fifis. Det blir därför upp till betraktaren 
att skapa sig en egen bild utav Alfons och hans familj. När en familjekonstellation blir 
synlig i Alfons Åberg böckerna, såsom Hamdis familj, är det en familj utav klassisk 
heteronorm som presenteras. Alltså en familj bestående av en mamma och en pappa, 
samt barn.  

4.2.4 Etnicitet/Religion 

I böckerna om Alfons Åberg får vi möta barn och vuxna. Alfons kompis Viktor är vit och 
vi kan anta att han är svensk eftersom att det står Andersson på hans dörr. På Alfons 
kalas finns det svenska flaggor framtagna på bordet och alla kompisar är vita. I fem av de 
sex böckerna om Alfons Åberg som analyserats finns inga andra etniciteter, sett utifrån 
hudfärg representerade, utan alla är vita. Utifrån vithetsnormen blir det tydligt att det är 
det normala. Men i Alfons och soldatpappan ändras det hela. Alfons har fått en ny 
kompis som heter Hamdi och han är inte vit. Det framkommer inte från vilket land 
Hamdi och hans familj kommer ifrån. Men vi får veta att de kommer ifrån ett 
krigsdrabbat land. Hamdi och hans familj framställs som avvikande vithetsnormen, 
eftersom de har saker och gör saker som Alfons och hans pappa inte gör. De har en 
parabol, många mattor och gardiner, samt att Hamdi har flera syskon. I Hamdis familj 
ber de bordsbön, det framkommer inte vilken religion Hamdis familj har, det 
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framkommer endast att i Alfons familj gör man inte så. Det kan förstås som att Hamdis 
familj avviker från normen. Författaren betonar sedan att när de välsignat maten 
mumsar alla i sig. Det kan ses som att författaren vill belysa att Hamdis familj är precis 
som vilken familj som helst trots att de välsignar maten.  

Utifrån ett normkritiskt perspektiv, kan vi därför fråga oss varför inte olika etniciteter är 
mer centralt i Alfons Åberg böckerna. Vithetsnormen kan i Alfons Åberg böckerna ses 
som stark, då de enda som avviker från vithetsnormen, i det här fallet Hamdis familj, 
tycks ha en stark kultur och en etnicitet. Detta tycks ingen av de andra karaktärerna i 
Alfons Åberg ha. Detta betonas starkt genom att författaren presenterar Hamdis kultur 
och genom Alfons betoning att så gör inte han och pappa.  

4.2.5 Genus 

I Vem räddar Alfons Åberg? är heteronormen stark. Killar målas upp som stora och 
starka. Alfons låtsaskompis Mållgan är världens bästa för att han är stor, stark och kan 
klå upp alla dumma stora killar. Det är den stereotypiska bilden för killar. Det är killarna 
som är elaka, stora, starka och slåss. Alfons kompis Viktor presenteras först i boken 
gråtandes, vilket bryter mot heteronormen. Dock avslutas boken med att Viktor räddar 
Alfons från de stora, läskiga killarna genom att slåss. Heteronormen är även stark i Är du 
feg Alfons Åberg? Tjejerna är illustrerade med klänningar och långt hår, medan killarna 
är illustrerade med kort hår och byxor. Flickan som presenteras i boken tycks vara blyg 
och vågar inte riktigt heja, det är den stereotypa bilden för flickor som målas upp. Alfons 
går dock emot normen, för han tycker inte om att slåss. Alfons pappa tycker att det är bra 
att kunna slåss, så man kan försvara sig och ge igen. Han säger att Alfons ska sluta larva 
sig och öva slagsmål med pappan. Alfons har ingen lust men känner att han inte ville 
göra pappa ledsen så han ställer upp. Pappan berömmer Alfons när de övar och säger åt 
honom att klippa till. Alfons pappa spär på heteronormen, att killar ska ha muskler och 
slåss. Alfons farmor tycker dock att det är bra att Alfons inte slåss. Enligt heteronormen 
kan vi tolka det som att farmor är mer ”förnuftig” när det gäller inställningen av att slåss, 
för att hon är kvinna. I Alfons och Milla, är heteronormen synlig eftersom Alfons inte 
leker med tjejer, men Milla går bra, för Alfons tycker inte att Milla är som andra tjejer. 
Pojkarna i boken retar Alfons för att han leker med Milla. De menar att tjejer har 
tjejbaciller, är tramsiga, fega, svaga, fåfänga, fjäskar, viskar och gråter för små saker. Alla 
dess egenskaper är enligt heteronormen starkt förknippade med tjejer. I Kalas, Alfons 
Åberg! är heteronormen också stark. Det är faster Fifi som fixar kalaset, inte pappa 
Åberg. Det kan ses normativt att en kvinna ska baka och fixa. Tjejerna på kalaset bär 
klänning och pojkarna har slips och skjorta. Det ses som stereotypiskt för båda könen. På 
kalaset är det killarna som slåss, spänner sig och retas. Tjejerna framställs att de viskar, 
gnäller, låser in sig på toa, gråter och är tjatiga. Dessa egenskaper kan ses som typiska 
utifrån heteronormen. I Flyg! Sa Alfons Åberg presenteras pappa Åberg och hans 
vuxensysslor. Besiktning, brev, måltips, svåra papper, allvarliga samtal och listor. De 
vuxensysslor som nämns kan ses som normtypiska för män enligt heteronormen. 
Handling, disk, laga mat, och städning presenteras inte. Då pappa Åberg tycks vara 
ensamstående borde det vara pappa Åberg som gör dessa saker. Så varför väljer 
författaren att inte belysa dessa? Det kan vara för att heteronormen är en av de starkaste 
normerna som finns i samhället, kanske gör författaren inte det här medvetet. Eller vill 
hon hålla en öppning för att det finns en mamma, bara det att vi inte får se henne? Men 
om så är fallet blir det märkligt, för när Alfons och pappa ska klä ut sig ber pappa Alfons 
att hämta faster Fifis läppstift, som hon har glömt. Författaren väljer här att betona att 
det är faster Fifis läppstift.  
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Utifrån ett normkritiskt perspektiv lämnar Alfons Åberg mer att önska när det gäller 
genus. När Milla presenteras så presenteras hon som att hon inte riktigt är en tjej för att 
hon går emot normerna. Istället för att presenteras som en vanlig tjej, presenteras hon 
som en tjej som inte är som alla andra tjejer för hon gråter inte och skvallrar inte. Alfons 
vill inte se Milla som en tjej för hon är Viktors kusin och kan så mycket. I boken Alfons 
och Milla kan vi tolka att författaren försöker göra ironi av könsrollerna, men frågan är 
om barn uppfattar det, och om det inte hade varit bättre att presentera den som är 
normbrytande som ”normal”. Ibland går författaren mot heteronormen och låter 
exempelvis killar gråta. Men oftast är heteronormen rådande, och bekräftas av 
författaren exempelvis faster Fifis läppstift. Författaren gör även tydlig skillnad på när 
tjejer presenteras i böckerna, de har ofta hjärtan som accessoarer, en tjej har en klänning 
på sig där det står Lisa i ett hjärta, Milla har ett hjärthalsband och bär klänning. Alla 
tjejer som presenteras i böckerna målas upp stereotypiskt så det inte går att missta 
könstillhörighet.  

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vår metod och vårt resultat och koppla den 
samman med tidigare forskning. Vi kommer slutligen att presentera slutsatser och idéer 
för vidare forskning samt hur vi kan använda oss av resultatet i vår framtida yrkesroll. 

5.1 Metoddiskussion 

Valet att använda en kvalitativ text- och bildanalys, lämpade sig väl för vår studie. 
Avsikten var att få svar på specifika frågor utifrån ett underliggande tema som Bryman 
(2011) menar är huvudsaken i en kvalitativ text- och bildanalys (kvalitativ 
innehållsanalys). Vi anser att genom att ha ett underliggande tema, i detta fall klass, 
sexualitet, etnicitet och genus, blev resultatet det vi avsåg att undersöka, hur normer och 
värderingar skildras kring detta tema i böckerna. Det svåra i en text- och bildanalys är att 
svaren inte alltid är konkreta. Eftersom en text- och bildanalys bygger på egna 
tolkningar, hjälpte kategorierna som valdes ut hjälpte att få mer konkreta svar. En text- 
och bildanalys kan därför väcka nya tankar hos forskaren och vara grund för fortsatt 
forskning.  

En kvalitativ text- och bilanalys kan tillämpas brett och användas med fler olika 
utgångspunkter eller teman, vilket gör den väldigt användbar. Vi valde att använda oss 
utav Jämställts (u.å. a) analysunderlag och vår modifiering av Nikolajevas (2011) 
egenskapsschema, för att våra tolkningar och värderingar inte skulle påverka analyserna 
av Alfons Åberg böckerna. Analysunderlaget passade bra för de begrepp vi valde att 
undersöka böckerna ifrån, klass, sexualitet, etnicitet och genus. Egenskapsschemat var 
till hjälp när vi undersökte pojkar och flickors egenskaper, för att våra värderingar inte 
skulle styra analyserna. Vi ser inte att någon annan metod hade lämpat sig bättre för vår 
analys. Studien hade däremot fått andra utgångspunkter inom den kvalitativa text- och 
bildanalysen, om vi hade valt att undersöka andra teman. Alfons Åberg böckerna är 
bilderböcker, eftersom att det både är bild och text i böcker. Därför var en text- och 
bildanalys självklar för denna studie för att få ut en så trovärdig studie som möjligt. Hade 
vi bara analyserat text eller bara bild hade vi tappat stora delar av vårt resultat vilket 
hade ändrat vår slutsats totalt. Det metodvalet var aldrig något alternativ.  
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Eftersom studiens frågeställningar riktar in sig på normer, värderingar och hur dessa 
presenteras i böckerna utifrån klass, sexualitet, etnicitet och genus, ansågs ett 
normkritiskt analysmetodval bäst lämpad för att analysera de valda böckerna. Att 
använda normkritik som både teoretiskt perspektiv och analysmetod gjorde studien 
enhetlig. Vi hade endast kunnat analysera ett enskilt begrepp eller utan normkritiska 
ögon, men eftersom vi vill veta vad böckerna om Alfons Åberg förmedlar var det 
självklart att undersöka normerna inom de valda kategorierna, för att få en helhet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Vilka normer och värderingar förmedlas i böckerna om Alfons Åberg och har dessa 
förändrats över tid? 

Nikolajeva (2004) menar att det är typiskt för barnlitteraturen att de har didaktiska 
syften och vill förmedla något. Även Fast (2011) menar att sagor ofta har ett 
underliggande tema. Detta kunde vi tydligt se i vår studie att alla Alfons Åberg böcker 
hade, exempelvis att man inte ska slåss, stå för det man tycker och vara med dem som 
gör dig glad. Däremot kunde vi se att vissa av böckerna, speciellt de senare, riktar sig mer 
åt de vuxna läsarna. Vissa moraler är att vuxna ska lyssna på sina barn och vad de har att 
säga och ta sig tid att leka med sina barn. Westin (1998) menar att det händer ofta att 
barnlitteraturförfattare skriver för sig själva eller sina egna föreställningar om 
barndomen utan att bejaka barnläsaren. Detta var ett problem som Westin (1998) 
beskrev att forskaren Jacqueline Rose arbetade med. Även om författaren beskriver bra 
moraler kan dessa missuppfattas av barnen. Vi tolkar att författaren använder sig av ironi 
i flera av böckerna, exempelvis hur hon målar upp tjejers egenskaper eller när Alfons 
pappa ber Alfons att sluta vara så barnslig. Vår fundering blev då hur barn hanterar 
denna ironi. Enligt Grandelius m.fl.(2011) förstår inte barn ironi, det kan skapa otrygghet 
och oförståelse. Westin (1998) menar att det krävs ett ansvar för läsaren och att 
litteraturens innehåll måste anpassas efter barnens intellektuella förutsättningar, barn 
kan uppfatta och ta fasta på olika saker ifrån texten. Westin (1998) menar att det behövs 
en anpassning av barnlitteratur och specifikt en didaktisk anpassning. Barnlitteraturen, 
och arbetet kring litteraturen, ska anpassas till barnläsarens utveckling och ålder. Westin 
(1998) menar att barnlitteratur blir didaktisk bara den anpassas men räcker verkligen 
det? Strasser och Seplocha (2007) menar att det är samarbetet mellan text och bild som 
skapar en helhet i sagan, och det är diskussioner kring de som ger utveckling och 
förståelse både när det gäller språkligt men också kognitivt. Vad vi kan se krävs det alltså 
att läsaren är insatt i böckerna och har en didaktisk mening med dem innan läsning.  

I vår studie fann vi att Alfons pappa med största sannolikhet är ensamstående. Det är 
han som får utföra alla sysslor och ha hela ansvaret för Alfons välmående. Detta går emot 
heteronormen eftersom det inte är det ”normala” (Nationella sekretariatet för 
genusforskning m.fl. u.å.). Genom att Bergström har bosatt Alfons med endast hans 
pappa gör att barn i liknande situationer kan känna igen sig. När vi är normkritiska 
genom att belysa i detta fall normbrytande aspekter, skapar vi förståelse och kunskap för 
situationen i fråga (Jämställt, u.å. b). Vi fann i vår studie att det är Alfons som målas upp 
som den kloka, mogna och moralrätta. När pappan vill slåss förstår Alfons att man inte 
ska slåss, exempelvis. Detta visar på det kompetenta barnet som Säljö (2011) beskriver ur 
Vygotskijs syn. Barnet är en social individ med egna tankar och idéer. Detta är ett viktigt 
synsätt för förskolan, och det är viktigt att det behandlas eftersom förskolan vilar på en 
demokratisk grund och ska arbeta för allas egenvärde (Skolverket, 2010). Eftersom 
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böcker är en stor del av kulturen enligt Hellsing (1999) kan Alfons användas för att visa 
på det demokratiska barnet i förskolan, och läroplanen för förskolan talar för att 
förskolan ska vara en kulturell plats där barnet kan utvecklas på ett socialt och 
intellektuellt plan (Skolverket, 2010). Genom högläsning och diskussioner som Strasser 
och Seplocha (2007) förespråkar kan Alfons värderingar bearbetas och användas som 
innehåll i förskolan. 

I studien fann vi att de tidigare böckerna går från beskrivningar av problem som ligger 
mycket nära barnen själva, som bråk med kompisen och dumma killar som retas, till att 
belysa världsproblem i Alfons och Soldatpappan som är en av de nyare böckerna. Westin 
(1998) menar att författare kan ändra och anpassa sina texter efter vad som är aktuellt 
för den tiden. Bergström har gjort detta i och med att hon pratar om krig, som är aktuellt 
just nu, och boken speglar också en mer mångkulturell värld, något som inte har 
synliggjorts i de tidigare böckerna. Forskaren Perry Nodelman, som Westin (1998) 
beskriver, menade att barnlitteratur inte bör vara nytänkande eller ändras särskilt 
mycket men borde det verkligen vara så? Författaren tar upp ämnen som är viktiga att 
belysa och även läroplanen för förskolan beskriver att förskolan ska arbeta för att barnen 
skapar empati för andra människor i andra situationer och att värderingar och normer 
kan skapas genom konkreta upplevelser, exempelvis böcker (Skolverket, 2010). Vi ser 
därför att det är viktigt att barnlitteratur ändras och anpassas för den tid vi lever i nu. 
Som Hellsing (1999) menar så kan litteratur användas i uppfostringssyfte och i detta fall 
att lära sig om vad som sker världen över och hur man ska bemöta varandra. För att 
tydliggöra innehållet är högläsning en bra metod och som Pramling m.fl. (1993) menar 
kan högläsning vara en ingång till att prata om känsliga eller svåra ämnen. Pramling m.fl. 
(1993) menar att kulturen, i detta fall böcker, kan leda till att barn får förståelse för sin 
och andras kulturer vilket läroplanen för förskolan beskriver är en viktig, speciellt under 
en allt växande rörlighet över gränserna (Skolverket, 2010). Därför är det viktigt att vi 
behandlar detta med största tydlighet under högläsningen. 

Hur gestaltas föreställningar om klass, sexualitet, etnicitet och genus i böckerna om 
Alfons Åberg? 

I studien fann vi att föreställningarna inom de kategorier som vi valt, följde normen. 
Normer och värden är en viktig del i förskolans uppdrag, förskolans läroplan betonar att 
förskolan ska vara normbrytande (Skolverket, 2010). Barn påverkas av det samhälle och 
den kultur de växer upp i enligt det sociokulturella perspektivet. Henkel och Tomicic 
(2009) belyser även att det är viktigt att vara medveten om att barn påverkas av sin 
omvärld. Barnlitteraturen är en stor del av kulturen menar Hellsing (1999). Vad Alfons 
Åberg böckerna förmedlar spelar därför stor roll eftersom att Alfons Åberg böckerna är 
de näst mest utlånade böckerna på biblioteken (SVFF, 2015), vilket innebär att många 
barn är bekanta med dem.  

Vi fann i vår studie att Alfons och hans familj sannolikt inte tillhör en hög socialklass, 
eftersom att Alfons bor i ett höghus, har lagade kläder samt tycks bo i en förort. Dessa är 
attribut som vanligtvis inte har förknippats med ekonomisk rikedom. Normerna speglar 
det som är det normala för ett samhälle (Nihlén & Nilsson, 2006). Alfons blir en vanlig 
kille som inte får allt han pekar på, han måste önska sig. Han har förståelse för att dessa 
är dyra samt att han inte kan få allt i leksakskatalogen. Detta tyder på att författaren 
använder sig av Alfons för att lära ut någonting till barn, precis som Hellsing (1999) 
menar, att barnlitteratur ofta används för uppfostran.  Ekonomi kan vara svårt att tala 



24 

 

 

med barn om, men enligt Pramling, m.fl. (1993) kan högläsningen bli en metod för att 
tala om saker som är svåra att förstå.  
 
Alfons Åberg bor med sin pappa. I Alfons och soldatpappan betonar Alfons att hos 
honom finns bara han och pappa. I vår studie fann vi inte att några relationer mellan 
vuxna presenteras, med undantag från Hamdis familj. Hamdi bor med sin mamma och 
pappa och syskon. Vilket innebär att när sexualitet presenteras i Alfons är det endast den 
heteronoma. Alfons och pappa Åbergs familjekonstellation bryter mot heteronormen. 
Men enligt Nihlén och Nilsson (2006) är det inte idag inte märkligt med ensamstående 
föräldrar. De betonar att det är viktigt att komma ihåg att normer är i ständig förändring 
och det som är går mot normen idag kanske inte gör det i framtiden. I framtiden kanske 
det därför blir viktigare för författare att spegla olika familjekonstellationer och 
sexualiteter som går emot heteronormen. Eftersom att barnlitteraturen är en förebild för 
barn enligt Henkel och Tomicic (2009), är det viktigt att författare belyser olikheter 
istället för att undvika dem. Om vi ständigt möter litteratur som representerar normen 
påverkar det vår bild av vad som är normalt och avvikande enligt Jämställt (u.å. a).  

I vår studie fann vi att vithetsnormen är starkt rådande i Alfons böckerna. Alla personer i 
böckerna är vita med undantag för Hamdis familj. Hamdis familj presenteras som 
avvikande vithetsnormen. De har saker som Alfons inte har, gör saker Alfons familj inte 
gör. Det blir påtagligt att Alfons kultur är den normala, medan Hamids kultur ses som 
stark och presenteras som avvikande Alfons kultur. Att presentera andra kulturer och 
etniciteter som avvikande, ger en skev bild menar Jämställt (u.å. a). Ur ett normkritiskt 
perspektiv blir det svårt att förstå att etnicitet inte förrän nu varit på aktuellt i Alfons 
böckerna.  

Pramling, m.fl. (1993) skriver att barnlitteraturen medför att barn får förståelse för 
andras såväl som för sin egen sociala och kulturella miljö. Utifrån detta resonemang kan 
det ses som viktigt att författaren väljer att belysa ett så stort världsproblem som krig och 
flykt på barnsnivå. Sverige är ett mångkulturellt land med många etniciteter och kulturer 
representerade, och flykt från krig och förtryck är en verklighet för många barn. Det 
medför även att många barn kan se sig själva i Alfons och soldatpappan. Men det är även 
viktigt för att barn som inte har samma bakgrund som Hamdi får förståelse för dessa 
barn och vad de varit med om. Att litteraturen tar upp olika verkligheter är viktigt för att 
kunna arbeta med den i förskolan, eftersom läroplanen betonar att ”Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av 
social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Skolverket, 2010, s. 8). 

Genus är väldigt tydligt i Alfons Åberg böckerna, vi fann i vår studie att de stereotypiska 
kriterierna för hur tjejer ska vara och hur killar ska vara (se egenskapsschemat i 3.5 
Analysmetod och Analysprocess) fanns med i böckerna. Milla presenteras som en 
normbrytande tjej istället för att presenteras som tjej. Författaren väljer att betona vad 
som gör Milla annorlunda mot den normala tjejen som följer heteronormen. Vi upplevde 
i vår analys av Alfons och Milla att författaren förstärkte dessa könsnormer, och överdrev 
dessa, vilket kan upplevas som ett ironiskt inslag. Denna kan vara inriktad till den vuxna 
läsaren, men eftersom att barn enligt Grandelius m.fl.(2011) inte förstår ironi blir det ur 
ett barnperspektiv fel med ironiska inslag i barnlitteratur. Eftersom att den stereotypiska 
bilden som målas upp av tjejer och killar i Alfons värld, påverkar de som läser böckerna. 
Henkel och Tomicic (2009) menar att barnlitteratur påverkar de normer och värden som 
barn tar till sig, och att den största genusfällan är att könsfördelningen är ojämn samt de 
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stereotypiska egenskaperna som tilldelas tjejer och killar. Barn kommer i kontakt med 
världen utanför sin hemmiljö genom litteraturen menar Henkel och Tomicic (2009). För 
att arbeta utefter likabehandling i förskolan måste samarbete ske mellan förskolan och 
biblioteken menar Lindö (2009) så att biblioteken köper in litteratur som ger en bred 
bild av verkligheten.  

5.3 Slutsatser 

Alfons Åberg är bra litteratur om pedagoger vill arbeta med moral i förskolan, eftersom 
att Alfons tar upp problem som är centrala för barn, till exempel att inte slåss. Alfons blir 
i den bemärkelsen en uppfostrande barnbokskaraktär. Författaren gör Alfons Åberg till 
ett demokratiskt och kompetent barn eftersom det är Alfons som lär pappa och inte 
tvärtom, likt det Säljö (2011) förespråkar. Vilket även är ett viktigt synsätt för förskolan, 
eftersom att böcker är en stor del av kulturen enligt Hellsing (1999). Alfons kan därför 
användas för att visa på det demokratiska barnet i förskolan, likt läroplanens intentioner 
eftersom att förskolan enligt läroplanen ska vara en kulturell plats där barnet kan 
utvecklas på ett socialt och intellektuellt plan (Skolverket, 2010). Genom högläsning och 
diskussioner som Strasser och Seplocha (2007) förespråkar kan Alfons värderingar 
bearbetas och användas som undervisning i förskolan. Dock fann vi inslag av ironi i 
böckerna, vilket kan vara svårt för barn att uppfatta. Därför kan en didaktisk plan med 
fördel användas då förskolepersonal arbetar med Alfons Åberg i förskolan, så att barnen 
blir inkluderade och innehållet problematiseras.  

Böckerna om Alfons Åberg innehåller alla stereotypiska normer, vad det gäller 
heteronormen, vithetsnormen, och klassnormer. Detta medför att den som läser Alfons 
för barn behöver vara medveten om dessa. Är man medveten om de normer som finns i 
Alfons kan man uppmärksamma barn på detta och föra diskussioner kring det. Utan 
dessa diskussioner bör inte förskolan använda Alfons Åberg, eftersom att vi omedvetet 
tar till oss av de normer som vi ständigt matas med (Jämställt, u.å. a). Eftersom att vi i 
vår studie fann att Alfons Åberg följer samhällets utveckling, och på så vis är tidstypisk, 
är det möjligt att Alfons Åberg böckerna kommer präglas av mer normkritiska inslag 
framöver.  

5.4 Vidare forskning 

För vidare forskning på vad Alfons Åberg förmedlar, kan forskare studera samtliga 
böcker för att få en bredare bild av de normer och värderingar om Alfons böckerna 
förmedlar. För att kunna få förståelse för hur barn tolkar dessa normer och värderingar 
kan man gå från ett barnperspektiv, till ett barns perspektiv. Genom att inkludera barnen 
i arbetet med sagan, och diskutera hur barnen upplevt sagan för att få fram hur barnen 
upplever moraler, normer och värderingar, i böckerna. Då genus var den kategorin som 
innehållet i böckerna tydligast kunde relatera till, hade det varit intressant att genomföra 
en djupare studie som enbart hade fokus på genus i samtliga Alfons Åberg böcker. 

5.5 Framtida yrkesroll 

Som blivande förskollärare har denna studie gett oss en djupare förståelse för normer 
och värderingar. Det är viktigt i vår yrkesroll att verka normbrytande, men för att göra 
detta utifrån innehållet i böckerna om Alfons Åberg krävs att den vuxna läser boken som 
ska arbetas med innan och att en didaktisk planering görs. Det är även viktigt att 
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förskolepersonal ser till att förskolan har blandad litteratur, vilket kan uppnås om 
förskolan har ett gott samarbete med biblioteket.  



 

 

 

6 Referenslista 

Bergsten, S. (1998). (Red.). Litteraturvetenskap: en inledning. Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, G. (2006). Alfons och soldatpappan. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, G. (1997). Flyg! Sa Alfons Åberg. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, G. (1986). Kalas, Alfons Åberg! (3:e uppl.). Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, G. (1976). Vem räddar Alfons Åberg? (4:e uppl.). Stockholm: Rabén & 
Sjögren. 

Bergström, G. (1981). Är du feg, Alfons Åberg? (3:e uppl.). Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bergström, G. (1985). Alfons och Milla. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bland, C. M. (2014). A case study of general education teacher use of picture books to 
support inclusive practice in the primary grades of an inclusive elementary school. 
Doktorsavhandling, The University of North Carolina at Greensboro. 

Bok-Makaren AB. (u.å.) Vem är Alfons Åberg?. Hämtad: 2016-06-08, från 
http://www.alfons.se/alfons/fakta/ 

Brooks-Gunn, J., & Markman, L. (2005). School Readiness: Closing Racial and Ethnic 
Gaps. The Future Of Children, 15, 139-168. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

DO., BEO., & Skolinspektionen. (2009). Förebygga diskriminering och kränkande 
behandling: Främja likabehandling. Hämtad:2016-05-15, från 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskol
bok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1809.pdf%3Fk%3D1809 

Fast, C. (2011). Att läsa och skriva i förskolan. Lund: Studentlitteratur.  

Forssell, A. (2011). (Red.), Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. 

Grandelius, B., Lindberg, T., & Lindberg, I. (2011). Barnets utveckling 6-7 år. Hämtad: 
2016-05-13, från http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-
utvecklas/barnets-utveckling-10-12-ar/Barnets-utveckling-6-7-ar/ 

Hallberg, Kristin (1982). Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen. Tidskrift för 
litteraturvetenskap, vol. 11, nos. 3-4, s. 163-168. 

Hellsing, L. (1999). Tankar om barnlitteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Henkel, K., & Tomicic, M. (2009). Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2: om 
genusfällor och genuskrux i vardagen. Linköping: Olika förlag AB. 

Jofs, S. (2012). (Red.), 40 år med Alfons Åberg och hans skapare Gunilla Bergström. 
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Jonsson, A., & Thulin, S. (2013). Att göra bruk av barns perspektiv. I I, Pramling 
Samuelsson, & I, Tallberg Broman. (Red.), Barndom, lärande och ämnesdidaktik (s. 
43- 58). Lund: Studentlitteratur. 

Josefson, H. (2005). Genus: hur påverkar det dig?. Stockholm: Natur och Kultur. 



 

 

 

Jämställt. (u.å. a). Vem läser vi om?. Hämtad 2016-04-04, från 
http://jamstallt.se/docs/vem_laser_vi_om_forskola.pdf 

Jämställt. (u.å. b). Normkritik, vad är det?. Hämtad 2016-05-03, från 
http://jamstallt.se/docs/nyttmaterial/normkritik.pdf 

Krantz, H. (2011). Barns tidiga läsutveckling: En studie av tidiga språkliga och 
kognitiva förmågor och senare läsutveckling. Licentiatavhandling, Stockholm 
universitet, Institutionen för nordiska språk. 

Kåreland, L. (2012). Alfons Åberg och samtiden. I S. Jofs (Red.), 40 år med Alfons Åberg 
och hans skapare Gunilla Bergström (s.56 -77). Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Lindö, R. (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur. 

Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (2012). (Red.), Lärande skola bildning - 
Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Mantei, J., & Kervin, L. (2014). Interpreting the Images in a Picture Book: Students Make 
Connections to Themselves, Their Lives and Experiences. English Teaching: Practice 
And Critique, 13(2), 76-92. 

Mattlar, J. (2008). Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som 
andraspråk (1995-2005). Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Faculty of 
Educational Sciences, Department of Curriculum Studies. 

Nationalencyklopedin. (u.å. a) Lev Vygotskij, Hämtad: 2016-04-28, från 
http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lev-
vygotskij   

Nationalencyklopedin. (u.å. b) Karl Marx, Hämtad: 2016-05-02, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karl-marx   

Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges 
Kommuner och Landsting & VINNOVA. (u.å.). Normkritik. Hämtad: 2016-05-03, 
från http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik/ 

Nihlén, J., & Nilsson, S. (2006). Genusboken. Stockholm: Liber. 

Nikolajeva, M. (2004). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 

Olsson, F., & Klett Salmentero, B. (2010) Osköna normer: metodhandbok för 
normkritiska samtal med fokus på kön, sexualitet och könsöverskridande. 
[Elektronisk version]. Stockholm: Rädda barnens ungdomsförbund. 

Olsson, L. (2012).”En dag ska jag banne mig rita själen!”. I S. Jofs (Red.), 40 år med 
Alfons Åberg och hans skapare Gunilla Bergström (s.16-33). Stockholm: Rabén & 
Sjögren. 

Perry, P. (2001). White means never having to say you’re ethnic. Journal Of 
Contemporary Ethnography, 30(1), 56. 

Pramling Samuelsson, I., Asplund Carlsson, M. & Klerfelt, A. (1993). Lära av sagan. 
Lund: Studentlitteratur. 

Pramling Samuelsson, I., & Tallberg Broman, I. (2013). (Red.), Barndom, lärande och 
ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2010). Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (reviderad 2010). Stockholm: 
Fritzes. 



 

 

 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar. 
Stockholm: Norstedts. 

Strasser, J., & Seplocha, H. (2007) Using Picture Books to Support Young Children's 
Literacy, Childhood Education, 83:4, 219-224, DOI: 
10.1080/00094056.2007.10522916 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Sveriges författarfond. (2015). De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 
2014. Hämtad: 2016-04-11, från http://www.svff.se/pdf/Topp2014.pdf 

Säljö, R. (2011). L. S. Vygotskij - forskare, pedagog och visionär. I A. Forssell (Red.), 
Boken om pedagogerna (s. 153 - 177). Stockholm: Liber.  

Säljö, R. (2012). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I U.P. Lundgren., R. 
Säljö. & C. Liberg (Red.), Lärande skola bildning - Grundbok för lärare (s. 139 - 
197). Stockholm: Natur & Kultur. 

Westin, B. (1998). Vad är barnlitteraturforskning? I S. Bergsten (Red.), 
Litteraturvetenskap – en inledning (s.125-137). Lund: Studentlitteratur. 

von Bonsdorff, J. (2012). Den smala linjens kraft. I S. Jofs (Red.), 40 år med Alfons 
Åberg och hans skapare Gunilla Bergström (s.38-51). Stockholm: Rabén & Sjögren. 

 


