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Sammanfattning  

I detta arbete har åtta bilderböcker analyserats via en visuell textanalys. Arbetet har tagit sin 

teoretiska utgångspunkt i ett intersektionellt förhållningssätt och ett normkritiskt perspektiv. De 

sociala kategorier som legat till grund för den intersektionella ansatsen är 

diskrimineringsgrunderna som de benämns i läroplanen för förskolan; genus, klass, etnicitet, 

religion, funktionsförmåga samt sexualitet. Syftet med detta arbete var att göra en intersektionell 

analys av åtta populära bilderböcker ur ett normkritiskt perspektiv samt undersöka hur karaktärer 

konstrueras i text och bild utifrån nämnda sociala kategorier. Syftet var även att utifrån 

förekomsten av dessa kategorier analysera vilka normer och värderingar som förmedlas genom 

bilderboken. Det analyserade materialet utgörs av de åtta mest utlånade bilderböckerna i Uppsala 

kommun under år 2012. Den genomförda studiens resultat visar på en relativt homogen 

karaktärsskildring dock har författarna en viss medvetenhet kring genus och dess framställning. 

Det lämnas stort tolkningsutrymme till läsaren gällande klass, sexualitet och kognitiv 

funktionsförmåga. Böckerna reproducerar bilden av ett sekulariserat samhälle med individer som 

innehar liknande etnisk tillhörighet och hög fysisk funktionsförmåga. Genom detta arbete 

förordas ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt hos pedagoger i förskolan då 

bilderböcker till verksamheten ska väljas. Detta för att minska risken för diskriminering av 

barnen. 
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1. Inledning 

Som lärare kommer vi under åren som yrkesverksamma att möta ett stort antal barn och unga via 

vårt arbete. Vi kommer via skolan som institution att påverka och forma många unga människor 

inför deras kommande liv på en mängd olika sätt. En viktig del i vårt omfattande läraruppdrag är 

att det inte får förekomma någon form av diskriminering av barnen/eleverna och att vi till de 

unga ska förmedla alla människors lika värde. Vi har under utbildningens gång, via 

verksamhetsförlagd utbildning och extrajobb kommit i kontakt med många högläsningsstunder 

ur bilderböcker för barn och yngre elever. Under dessa stunder har vi läst både böcker som vi 

själva fick lästa för oss under vår egen barndom samt nya böcker. Vår intention med detta arbete 

är att betona vikten av att vi som lärare behöver vara normmedvetna i de val vi gör i vår 

undervisning/verksamhet då vi ständigt formar och påverkar barn och unga. Vårt examensarbete 

handlar om att visa hur normer kan förmedlas via något så trivialt som en bilderbok riktat mot de 

yngre barnen genom anta ett intersektionellt förhållningssätt. 

 En människa kan vara en mängd olika identiteter samtidigt. Hen kan vara en fotbollsälskande, 

surdegsbakande, heterosexuell, cp-skadad kvinna, som samtidigt även är medelklass, somalisk, 

sekulariserad tvåbarnsförälder som lyssnar på dansband. Allt detta på en och samma gång. Då 

sociala kategorier kombineras på detta sätt tänker vi intersektionellt. Vi utgår alltså inte från en av 

dessa kategorier och säger att just den kategorin alltid, mer än någon annan definierar en 

människa i en viss situation eller vid en viss tidpunkt. Då det är fotbollsmatch är kategorin 

”fotbollsälskande supporter” mer framträdande än till exempel ”surdegsbagare” och på ett 

föräldramöte på förskolan är kategorin ”tvåbarnsförälder” mer central och identitetsdefinierande 

än till exempel ”kvinna”. Svaret på frågan ”vem är du?” är alltså ”det beror på…” I olika 

situationer är vi alltså mer eller mindre identifierade med olika delar av vår sammansatta identitet. 

Vilken kategori vi känner mest tillhörighet till vid en specifik tidpunkt eller situation bestämmer 

vi själva, men ibland händer det att andra göra det åt oss och då ofta baserat på stereotyper och 

fördomar. Ett exempel som illustrerar detta är en diskussion förevigad via ett filmklipp med en 

grupp riksdagspolitiker, en kvinna och en komiker. Filmen utspelar sig en tidig morgon på en gata 

i Stockholm. Riksdagspolitikerna menar att komikern inte är svensk medan komikern själv hävdar 

att han visst är svensk. Vad baserar dessa riksdagspolitiker sin svenskhetsdefinition på? Vilka 

normer ska människor uppfylla för att vara ”accepterade” i den samhällsstruktur som råder idag? 

Och hur reproduceras dessa normer inom sociala kategorier via olika uttrycksformer som 

massmedia, populärkultur etcetera? Kan en oskyldig bilderbok för små barn bidra till denna 

reproduktion av variationslöshet inom de sociala kategorierna? Vilka personer är det som får 

utrymme i bild och text i de mest utlånade bilderböckerna idag? 

Vi vill slutligen tacka vår handledare Maria Törnqvist för de ovärderliga tips och råd du gett 

oss under arbetets gång! 
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2. Bakgrund 

En vanligt återkommande aktivitet inom förskoleverksamheten är högläsning för barn ur 

bilderböcker. Valet av dessa bilderböcker kan grunda sig i en rådande litterär kanon vilket innebär 

att det är en viss grupp av böcker som ständigt återkommer. Inom förskolan utgörs dessa verk av 

Astrid Lindgren och Gunilla Bergström som skriver om Pippi, Emil, Lotta samt Alfons. 

Böckerna verkar ibland vara av en obligatorisk karaktär. (Asplund Carlsson, 1993, s.2) Genom 

högläsningen förmedlas, med olika grad av medvetenhet, en mängd perspektiv och normer till 

barnen om hur världen ser ut och hur man ska vara som samhällsdeltagare och medmänniska. De 

normer och värderingar som förmedlas via bilderböckerna som läses för barnen i förskolan blir 

då viktiga att analysera. Värderingar är något som omger oss ständigt. Olika normerande 

värderingar bildar tillsammans ett system som formar oss både när vi är medvetna och 

omedvetna om det. Med norm menas 

det "normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Ett normsystem 

anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. (…) De är i 

allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd 

som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem.” (www.ne.se, 2013-04-19)  

De normerande värderingarna kan vara svåra att uppfatta, dock kan de enkelt observeras då man 

bryter mot dem på något sätt och blir onormal och avvikande. Eller som Nordenmark & Rosén 

uttrycker det, ”makt är mest synlig för den som lider brist på den. Den syns bäst underifrån.” 

(2008, s.60) Att synliggöra och ifrågasätta de normerande strukturerna är den centrala tanken 

inom ett normkritiskt perspektiv. Formandet av vad som är normalt och eftersträvansvärt börjar 

redan då vi föds via vår uppväxtmiljö och fortsätter sedan under resten av våra liv i relationer 

tillsammans med andra människor. Förskolan är en av samhällets institutioner där detta formande 

sker i stor utsträckning, framförallt då många barn under sin tidiga uppväxt spenderar en stor del 

av sin vakna tid just på förskolan. (Björkman, 2010, s.155) I förskolan skapar sig barnen en bild 

utav verkligheten och det samhälle de befinner sig i. Pedagogerna har där makt och möjlighet att 

påverka verksamheten med dess innehåll samt barnens personliga utveckling. (Olsson, 2004, s.11) 

En normmedveten verksamhet kräver att pedagogen, som har makt att påverka verksamheten i 

olika riktningar, faktiskt medvetet granskar och reflekterar över det material man använder sig av. 

Ett exempel på material är en bilderbok vilken definieras som ”en bok av begränsat omfång som i 

skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av text och bilder, så att det 

förekommer minst en bild per uppslag.” (Rhedin, 2001, s.17) Utifrån detta, vilka böcker är det 

som läses vid högläsning, vilka är huvudkaraktärerna, och hur porträtteras de? Följdfrågan blir då 

också, vilka är det som inte får synas i texterna? (Nordenmark & Rosén, 2008, s.91) Även 

Tomicic (2008) betonar vikten av böckernas betydelse i barns livsformande och skriver i en 

debattartikel på DN:s hemsida att 

http://www.ne.se/
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Böcker har stor betydelse i formandet av våra barns värderingar, identitetsbyggande och världsbild. 

Forskning om bilderböcker visar att flickor och pojkar, män och kvinnor fortfarande porträtteras 

på könsstereotypa sätt. Vårt mångkulturella samhälle och samtida familjeformer speglas sällan. Vad 

händer med de barn som aldrig känner igen sig? 

Förskoleverksamheten ska enligt gällande styrdokument förmedla värderingar förenliga med 

en god samhällssyn samt genomsyras av en respekt och förståelse för alla människors lika värde 

oavsett bakgrund, personliga och sociala förutsättningar. Detta förmedlingsarbete fastslås genom 

den rådande läroplanen: 

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) 

I förskolan ska inget barn heller utsättas för diskriminering ”på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” (Skolverket, 2010, s.4) Förskolan 

och skolan är idag relativt medvetna om detta via aktuella debatter och forskning, vilket resulterat 

i att både förskolor och skolor arbetar till exempel genusmedvetet sedan några år tillbaka. Det 

diskuteras också en hel del kring vikten av att respektera olika sorters etniciteter och kulturer då 

det svenska samhället blir allt mer mångkulturellt. Det är även viktigt att det inte förekommer 

någon diskriminering av barn med funktionsnedsättningar. Ett begrepp som vuxit fram under 

2000-talet som betonar vikten av att se individers handlingsutrymme utifrån samspelet mellan 

dessa olika sociala kategorier, det vill säga de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna, är 

intersektionalitet vilket ligger till grund för denna uppsats. 

Denna uppsats syftar inte till att analysera hur bilderböcker läses på förskolor. Den handlar 

istället om att via en visuell textanalys observera och analysera de symboliska framställningarna av 

de sex utvalda sociala kategorierna (genus, klass, etnicitet, religion, funktionsförmåga och 

sexualitet) i populära bilderböcker ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Analysen är 

även till för att uppmärksamma de föreställningar och värderingar som kan finnas i text och bild 

och hur dessa normförmedlingar bidrar till att reproducera eller ifrågasätta vissa attityder, 

stereotyper och fördomar. 
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3. Litteraturöversikt 

I denna del av arbetet presenteras tidigare vetenskapliga studier som behandlar liknande frågor 

som detta arbete och de teoretiska förklaringsmodeller som ligger till grund för studien. 

3.1 Tidigare forskning 

Nedan följer en tematiskt ordnad översikt över tidigare forskning gällande bilderboksanalyser 

som därmed är relevant för detta arbete. 

3.1.1 Karaktärskonstruktioner 

Österlund (2008, s.107f) diskuterar hur karaktärer i bilderböcker tenderar att antingen porträtteras 

som könsstereotypa baserat på det dikotomiska förhållandet mellan flickor och pojkar, eller som 

tillhörande en genusidentitet men då med egenskaper som traditionellt sett tillskrivs det motsatta 

könet. Hon menar att ”flickor som görs starka förlorar därför ofta sin femininitet.” (Ibid., s.107f) 

Karaktärerna i litteraturen tillskrivs sociala och kulturella identiteter, till exempel utifrån genus, 

vilket synliggörs genom yttre attribut i form av klädkoder. Kvinnliga karaktärer porträtteras ofta 

med klänning för att befästa deras genustillhörighet. Detta menar även Grettve (2008, s.27, 38) 

som har analyserat två barnböcker från olika århundraden med syfte att belysa hur genus- samt 

klasstillhörighet i dessa texter markeras utifrån de kläder i vilka textens karaktärer porträtteras. 

Även Nikolajeva (2000) menar att klädkoder och frisyrer hos karaktärer i bilderböcker förstärker 

deras genustillhörighet. Detta blir än mer centralt om karaktären gestaltas som ett djur istället för 

människa. Genom att porträttera bilderbokskaraktärer som djur kan författaren undgå att 

tillskriva individerna egenskaper som bidrar till att läsaren kan kategorisera individerna utifrån till 

exempel social status, ålder eller kön. Genustillhörighet eller en till de yttre attributen könsneutral 

karaktär kan enligt Nikolajeva också definieras genom språket i form av personliga pronomen 

som ”hon” eller ”han” (ibid., s.55, 143). 

3.1.2 Värderingar i text och bild 

I sin avhandling behandlar Angerd Eilard (2008, s.23f) hur samhällssynen, som den framställs 

genom rådande läroplaner, har avspeglats i läseböcker för den svenska grundskolan mellan åren 

1962 – 2007 med fokus på genus, etnicitet och generation. Eilard använder vid sin analys ett 

intersektionellt förhållningssätt för att på så sätt kunna synliggöra maktstrukturers betydelse för 

en individs sociala position. (Ibid., s.32, 52f) Genom bland annat massmediala uttryck och 

populärkultur skapar människor en förståelse av världen och vad som uppfattas som det 

eftersträvansvärda och normativa i samhället. Att Eilard valt läroböcker som studieobjekt är för 
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att dessa förmedlar ett språk varigenom människor lär sig att kommunicera samt utveckla sin 

förståelse för såväl omvärlden som den egna identiteten. Hennes filosofiska utgångspunkt i 

avhandlingen är att förespråka mångfald som samhällelig norm då variation och skillnader 

människor emellan anses vara en styrka. (Ibid., s.20, 23, 32) Eilard kommer i sin studie fram till 

att läseböckerna ur ett genusperspektiv har gjort ett försök att synliggöra den ökande 

jämställdheten mellan kvinnor och män genom att porträttera kvinnor som starka och 

självständiga individer och männen som något mjukare. Detta leder enligt henne till att kvinnor 

fortfarande positioneras som partner till den överordnade manligheten, detta sker dock numera 

inte endast inom det traditionella hemmet utan också inom andra sociala arenor. Etnicitet har 

också tillskrivits ett ökat utrymme i läseböckerna under 2000-talet även om det ofta sker som en 

reproduktion av den stereotypa bilden av något etniskt avvikande från den ”svenska” normen. 

(Ibid., s.415, 418f, 422) 

Slutligen har ett antal forskare har på uppdrag av Skolverket (2006) gett ut en rapport som 

heter ”I enlighet med skolans värdegrund?” där de granskat ett urval av läroböcker med fokus på 

hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs. Rapportens 

resultat poängterar bland annat att funktionshinder ytterst sällan, nästintill aldrig framkommer i 

text och bild och att heterosexualitet framställs som det normala och icke ifrågasatta. Att 

personer med funktionsnedsättning eller personer med en icke heterosexuell läggning inte 

tilldelas utrymme i böckerna förstärker bilden av att det normala i samhället är att vara 

heterosexuell samt inneha en hög funktionsförmåga. En person som ”avviker” från det i 

samhället normativa definieras därmed endast utifrån den avvikande kategorin, vilket enligt 

rapporten innebär en avvikande sexuell läggning och funktionsförmåga. Variationerna inom dessa 

två grupper samt människorna i dessa kategorier förblir osynliggjorda. Personer som inte tillhör 

den normativa föreställningen kan i och med detta uppleva böckerna som diskriminerande och 

kränkande. (s.42f) 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en definition av de teoretiska perspektiv med tillhörande begrepp som denna analys 

baseras på. 

3.2.1 Normkritiskt perspektiv 

Ett normkritiskt perspektiv fokuserar på normskapandeprocesser och ifrågasätter det normala 

och förgivettagna. Perspektivet vill åskådliggöra de begränsade strukturer som skapas både kring 

normer och för de som avviker från dessa normer. Perspektivet fokuserar på att synliggöra de 

normer som berättar om vad som är normalt och önskvärt. För att kunna skapa en norm krävs 

det att ”vi” definieras utifrån ”de Andra”, där ”vi” är de normala och ”de Andra” är avvikande då 

de hamnar utanför normen. Att vara normkritisk kan innebära att man ifrågasätter vad ett barn 
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”är” eller var en kvinna ”är”. Denna process är rörlig, (trög)flytande och kontextbunden. Vad 

som till exempel anses vara normalt i Uppsala idag behöver inte ha ansetts vara normalt på 1400-

talet, och det behöver inte heller vara normalt i Bolivia eller Piteå idag. En central uppgift inom 

normkritiskt perspektiv är att uppmärksamma att ”de normala individerna” är privilegierade, ofta 

med förgivettagna förmåner med många möjligheter medan de Andra är missgynnade och 

begränsade. (Nordenmark & Rosén, 2008, s.59f; Sörensdotter, 2010, s.136-139) 

Begreppet definitionsmakt innebär att en överordnad grupp i samhället tillskrivs makten att 

konstruera en allmängiltig verklighet som får stå som referensram för hur alla andra mäts som 

avvikande eller tillhörande. Det är de överordnades berättelser som får höras och synas 

upprepade gånger och det är de som får möjlighet att beskriva hur verkligheten ser ut. Den grupp 

i samhället som utgör en majoritetskultur är den grupp som får mest talutrymme och 

definitionsmakt. Denna grupp har historiskt sett utgjorts av vita, medelklass heterosexuella män 

med hög funktionsförmåga. Att ge utrymme åt andra berättelser med alternativa personer och 

händelser skapar en större variation inför hur världen kan se ut. (Mattsson, 2010, s.35f)  

Motsatsen till ett normkritiskt perspektiv är att inneha ett toleransperspektiv. Detta perspektiv 

innebär att den normativa gruppen ska tolerera de Andra som avviker, och att de Andra bör 

anpassa sig till det normala. Toleransperspektivet har varit ett vanligt förkommande 

förhållningssätt under de senaste åren i samband med till exempel mobbningsarbete, och har 

skapats i all välmening med syftet att hjälpa de Andra. (Bromseth, 2010, s.35f) Normkritiskt 

perspektiv vill alltså inte resonera kring hur de Andra ska anpassa sig till normen, utan istället 

synliggöra och problematisera de olika förgivettagna maktstrukturerna i samhället. 

Målsättningen är inte att leva i ett normlöst samhälle då detta är en omöjlighet, det handlar 

snarare om att inte ta de olika maktstrukturer som ständigt omger oss för givet. Normkritiskt 

perspektiv förordar reflektion kring val för att undvika att ta dem för givet och återskapa normer 

omedvetet. Människor kategoriserar ständigt allt och varandra för att skapa struktur i vardagen. 

Problem uppstår då kategorierna kombineras med värderingar eller då människor av andra blir 

inplacerade i en kategori som de inte själva anser sig tillhöra. (Nordenmark & Rosén, 2008, s.58). 

Att normer ständigt reproduceras är oundvikligt, de är dock föränderliga även om de är 

trögrörliga och sega då krafter verkar för att bevara de rådande normer som finns. (Nordenmark 

& Rosén, 2008, s.56) Centralt är även vetskapen om att normer samverkar tillsammans med 

varandra och bildar då ett komplext nätverk. Det finns till exempel normer för hur flickor ska 

bete sig, vilka i sin tur samspelar med andra normer gällande bland annat klasstillhörighet eller 

etnisk tillhörighet. Samspelet mellan normer inom olika sociala kategorier påverkar en individs 

handlingsutrymme och kallas för intersektionalitet. 
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3.2.2 Intersektionalitet 

Att inneha ett intersektionellt förhållningssätt innebär att synliggöra och problematisera att 

individer befinner sig i en mängd olika sociala kategorier som samspelar med varandra (till 

exempel genus, klass, etnicitet och funktionsförmåga). Dessa kategorier påverkar gruppers och 

individers maktskapande i relation till varandra. Makt kan definieras som en individs eller grupps 

handlingsutrymme och auktoritet att få andra att göra som man själv vill. Detta gäller inte endast i 

negativ bemärkelse, som hot om våld eller frihetsinskränkningar utan kan även handla om mer 

subtila styrningar till exempel belöningssystem. En individs handlingsutrymme utgörs av både 

symboliska och praktiska situationsberoende (makt)resurser, till exempel kan en nyckel vara en 

resurs i en viss situation men vara helt ovidkommande i en annan. Dessa maktstrukturer är inte 

alltid synliga eller medvetna men ständigt närvarande och föränderliga. Ett intersektionellt 

förhållningssätt innebär, i likhet med ett normkritiskt perspektiv att inte ta för givet den sociala 

ordningen i samhället vari vi befinner oss. (Ahrne, Roman & Franzén, 1996, s.23ff; de los Reyes 

& Mulinari, 2005, s.23f). Ett intersektionellt förhållningssätt innebär att kombinera de olika 

kategorier människor befinner sig i och förespråka en helhetssyn för att kunna undersöka 

svårdefinierade maktstrukturer. De olika sociala kategorierna kan aldrig anses vara separerade och 

isolerade från varandra utan växelverkar ständigt. (Fahlgren & Sawyer, 2005, s.96) 

Intersektionalitet kan förklaras som ett ömsesidigt korsande av flera olika kategorilinjer, som i sin 

tur konstituerar varandra genom att förstärka eller försvaga varandra. Kategorilinjerna utgörs av 

hur väl en individ uppfyller den för kategorin eftersträvansvärda normen. Det handlar därför inte 

enbart om en individ till exempel antingen är man eller kvinna, utan också om hur väl en kvinna 

uppfyller den kvinnliga normen bland annat gällande klädkoder, utseende, egenskaper och 

beteende. Centralt är att de olika kategorierna inte läggs till varandra på ett additivt sätt och att 

maktrelationen inte är generell utan kontextbunden i både tid och rum. (Nordenmark & Rosén, 

2008, s.60) Enligt Söder & Grönvik (2008, s.13) går det att finna två varianter på 

intersektionalitet, dock utan en tydlig gräns dem emellan. Den ena av dessa är mer fokuserad på 

de maktordningar som samhället vilar på, medan den andra fokuserar på hur kategoritillhörighet 

påverkar formandet av individers identiteter. 

En metafor som kan användas för att förklara ett intersektionellt förhållningssätt är att likna 

det vid ett prisma. Innan en ljusstråle går igenom prismat uppfattas den som vit. När den vita 

ljusstrålen sedan bryter genom prismat ses ljuset bestå av många olika frekvenser som kan 

observeras som olika färger beroende på hur prismat förflyttas. I denna metafor kan ljusstrålen 

sägas representera en individ, prismat ett intersektionellt perspektiv, prismats slipade ytor är olika 

sociala kategorier och de färger som kommer ut genom prismat är de olika faktorer som 

samverkar och tillsammans skapar en individs förutsättningar. (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 

2007, s.14) 
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Fördelar med ett intersektionalitetsperspektiv är att det inte särskiljer de olika 

normkategorierna, då vissa kategorier inte framhävs på bekostnad av någon annan. I förskola och 

skola är det stort fokus på genusarbete vilket får till följd att till exempel funktionshinder eller 

religion hamnar i skymundan. En annan risk med att behandla normer åtskilda är att det kan 

skapas konkurrens mellan grupperna om till exempel ekonomi och utrymme. (Nordenmark & 

Rosén, 2008, s.61) Fahlgren och Sawyer (2005, s.101f) menar att det som ett intersektionellt 

perspektiv bidrar med inom genusforskningen, är en övergripande förståelse för hur 

maktstrukturer och hierarkier konstitueras både mellan och inom könen i samverkan med 

faktorerna etnicitet, klass och sexualitet. Detta skulle i sin tur enligt Fahlgren och Sawyer påverka 

den generella förståelsen för individers olikheter och särdrag i en positiv riktning. Syftet är alltså 

att utgå från de olika kategorierna och se hur en individs maktutövande i dennes 

handlingsutrymme påverkas då kategorierna samverkar med varandra. Svaren på maktfrågorna 

kommer snarare bli både/och än antingen/eller. (de los Reyes & Mulinari, 2005, s.25ff) 

En motpol till ett intersektionellt förhållningssätt är att se individer på ett stereotypt sätt. Detta 

innebär att en grupp eller individ personifieras utifrån endast en förenklad egenskap som sedan 

överskuggar alla andra variationer som kan finnas i en grupp eller hos en individ. 

Stereotypifieringen medför fasta förväntningar på en grupp eller individs handlande till exempel 

”alla vet väl hur invandrare är…” eller ”homosexuella har jättemycket sex, det vet ju alla…” 

Detta kan innebära att om en framgångsrik VD samtidigt är homosexuell och invandrare så kan 

de två sistnämnda sociala kategorierna komma att definiera och osynliggöra företagsledarrollen. 

(Mattsson, 2010, s.41f) En individs sammansatta identitet utgörs alltså av en mängd olika sociala 

kategorier som tillsammans påverkar dennes handlingsutrymme och position i en maktstruktur. 

För att i detta arbete behålla en tydlig förbindelse till förskolan har läroplanens nämnda 

diskrimineringsgrunder utgjort urvalet av de nedan nämnda sociala kategorierna. (Skolverket, 

2010, s.4) 

3.2.3 Sociala kategorier 

En kategori är en socialt konstruerad grupp där gruppdeltagarna har en specifik egenskap eller 

något gemensamt. Människans förståelse av sin omvärld grundar sig på en ständig kategorisering 

där likheter och skillnader sorteras i grupper. Inom dessa grupper kan ytterligare kategoriseringar 

göras med undergrupper som resultat. (Mattsson, 2010, s.37) 

3.2.3.1 Genus 

Det biologiska könet ligger till grund för det socialt konstruerade genus som är uppbyggt av djupt 

rotade normer om hur kvinnor/flickor och män/pojkar ska vara som aldrig kan förbises. Redan 

vid födelsen socialiseras barn in i detta system. (Hirdman, 1988, s.52) Föreställningen om vad 

som är manligt respektive kvinnligt är statiskt och på förhand givet i en kulturell och tidenlig 

kontext. Män och kvinnor konstrueras som olika i många kulturer och deras egenskaper bör 



 
11 

 

aldrig blandas utan ska ständigt hållas isär, vilket kallas för en dikotomi. Att en person genomför 

vissa handlingar eller val på ett specifikt sätt och på en specifik plats, kategoriserar denne till 

antingen kvinna eller man. Till denna dikotomi tillhör en värderande hierarki där mannen anses 

vara norm och det som kvinnan ständigt jämförs med. (Hirdman, 1988, s.51f) Genussystemet 

med tillhörande kontrakt beskriver detaljerat hur kvinnor och män ska bete sig enskilt men också 

i relation till varandra. Det gäller bland annat arbetsfördelning, egenskapstilldelning, klädkoder, 

frisyrer och språkbruk. (Hirdman, 1988, s.54) Enligt Nikolajevas (2004, s.129) egenskapsschema 

kan vissa specifika egenskaper betecknas som genustypiska. (Se bilaga) Att bete sig på ett visst 

sätt kan därmed förstärka eller försvaga en individs tillskrivna genustillhörighet. 

3.2.3.2 Klass 

Tidigare har samhällsklasser baserats på individers disponibla inkomst och tillgångar där 

klasstillhörigheten har förkroppsligats via levnadsmönster, normer och värderingar. Idag ser 

samhället annorlunda ut, då man till exempel kan tillhöra en yrkeskategori som tjänar bra men att 

detta inte per automatik innebär att man tillhör en övre klass. Klasstillhörighet handlar istället om 

levnadsmönster, normer och värderingar där uppväxtmiljön och utbildningsnivån påverkar mer 

än den ekonomiska faktorn. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Eriksson- Zetterquist & 

Styhre, 2007, s.105) Bourdieus begrepp habitus är tänkt att förklara människors förhållningssätt 

och levnadsvanor som grundläggs i vår uppväxtmiljö och därefter kan förändras något över tid 

via nya erfarenheter. Habitus kan vara till hjälp då en individ träder in i en ny situation som liknar 

något hen tidigare upplevt. Det är en sammanvägning av bland annat kulturellt och ekonomiskt 

kapital, som både ger maktinflytande, där kulturellt kapital kan utgöras av till exempel 

utbildningsnivå, konst, klädval och attityder. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 

1999, s.16f) Klasstillhörighet kan ibland diskuteras i termer av smak, där ”smaken kommer till 

uttryck i olika preferenser, när det gäller konst, musik, mat och heminredning.” (Furseth & 

Repstad, 2005, s.85) Klasstillhörighet kräver ”ett ständigt markerande, kroppsligt, verbalt och 

institutionellt, för att klass ska framstå som grundläggande. Lönesättningar, bostadssegregationer 

och kläder är pågående åtskiljande materialiseringar.” (Martinsson, 2005, s.38) 

3.2.3.3 Etnisk tillhörighet 

Begreppet etnicitet saknar en universell och absolut definition. Enligt en av de definitioner som 

förekommer kan etnicitet syfta på en social gemenskap mellan individer via språk, 

nationstillhörighet med dess tillhörande historia samt kultur. Med kultur menas aspekter som är 

socialt konstruerade och därmed föränderliga samt att de är mer eller mindre valbara för 

individen, till exempel traditioner och seder bestående av bland annat livsstil, kläder och 

matvanor. Det är av vikt att medvetandegöra att även majoritetsgrupper är etniska, etnicitet är 

alltså inte något som ska tillskrivas endast minoritetsgrupper i samhället. (Furseth & Repstad, 

2005, s.224, 228) Utöver de ovan nämnda faktorerna på vad som kan konstruera en etnisk 
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tillhörighet har utseende lagts till i denna studie, med motiveringen att utseende i bilderböckernas 

illustrationer kan fungera som en visuell markör för etnisk tillhörighet. 

3.2.3.4 Religion 

Religionsbegreppet är svårdefinierat och de definitioner som finns tenderar att inneha en 

västerländsk utgångspunkt, vilket resulterar i att kulturer som inte överensstämmer med denna 

definition klassas som något annat än religion. (Rydving, 2008, s.13) Att finna en allmängiltig 

definition av begreppet religion är problematiskt. Olika teoretiker har gjort försök till att skriva 

ner en slutgiltig och auktoritär definition men ännu har ingen har kommit fram till någon som 

generellt sett accepterats. ”Man kan ändå säga något explicit och så precist som möjligt om vad 

man är intresserad av, och vad man vill forska om.”(Furseth & Repstad, 2005, s.39) Två 

förklaringsmodeller som återkommer gällande definieringen av religionsbegreppet är antingen att 

se religion ”som något som hjälper människan att klara av det mänskliga livets problem och som 

gör livet meningsfullt” eller religion som ”samspel med väsen som uppfattas som starkare än 

människan, till exempel gudar, förfäder eller andar.” (Rydving, 2008, s.15) Inom en religion kan 

riter och symboler vara centrala. Enligt Furseth och Repstad (2005) är riter 

”standardiserade interaktionsmönster med symboliskt innehåll, som genomförs i bestämda 

situationer. Riter har ofta som funktion att skapa ordning och upprätthålla mening och tillhörighet. 

(…) En symbol är något som står för eller representerar något annat. Förhållandet mellan symbol 

och realitet är ofta mycket mångtydigt.” (s.173) 

3.2.3.5 Funktionsförmåga 

Att vara funktionshindrad är en viktig aspekt att ta upp i framställningen av hur individer och 

maktrelationer konstitueras, även om alla inte har ett funktionshinder på samma sätt som de har 

en etnicitet, klasstillhörighet eller ålder. För att underlätta möjligheten för begreppet 

funktionshindrad att bli en del av det intersektionella perspektivet använder Söder & Grönvik 

begreppet funktionsförmåga. Anledningen till detta är att funktionsförmåga är något som alla 

människor har, till skillnad från ett funktionshinder som generellt sett inte finns hos samtliga 

individer. Individers funktionsförmågor kan vara olika höga i olika situationer. (Söder & Grönvik, 

2008, s.9) I denna studie anges funktionsförmåga i termer av hög respektive låg fysisk och 

kognitiv förmåga. 

3.2.3.6 Sexualitet 

Sexualitet kan ses som ett tudelat begrepp som grundar sig på biologi och som sedan utvecklas 

vidare till en social konstruktion. Den biologiska förmågan handlar om de fysiska förutsättningar 

en människokropp har för fortplantning, till exempel möjligheten att få orgasm. Dessa fysiska 

förutsättningar är medfödda och i sig värdeneutrala. Den sociala konstruktionen av sexualitet 

grundar sig på de biologiska förmågorna, konstruktionerna är dock föränderliga i tid och rum och 

påverkas av normer och ideal. Sexualitet kan komma till uttryck genom blickar, beröring, känslor 
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tankar och åtrå. Sexualitet är därmed betydligt mer än biologisk fortplantning, det kan bland 

annat handla om sexuell njutning, behovstillfredsställning och relationsbyggande av det intima 

slaget. (Helmius, 2004, s.106; Dahlöf, www.ne.se, 2013-05-06) Heteronormativitet innebär att 

heterosexualitet ständigt reproduceras och ses som den naturliga förväntade sexuella läggningen i 

samhället. Det eftersträvansvärda gäller endast vissa sorters heterosexualitet, där någorlunda 

jämnåriga monogama par i tidiga medelåldern är sexuellt aktiva för att få barn. En kvinna i 80-

årsåldern som betalar 18-åriga killar för att bli sexuellt tillfredställd är heterosexuell men inte 

heteronormativ. Heteronormen innebär att andra sexuella läggningar anses vara avvikande och 

onaturliga. (Ambjörnsson, 2004, s.15; Kulick, 2004, s.27) 

http://www.ne.se/
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att göra intersektionella analyser av åtta populära bilderböcker ur ett 

normkritiskt perspektiv. Den intersektionella analysen baseras på hur de sociala kategorierna 

genus, klass, etnicitet, religion, funktionsförmåga och sexualitet framställs samt samverkar i text 

och bild i bilderböcker för barn. Syftet är att utifrån förekomsten av dessa kategorier analysera 

vilka normer och värderingar som förmedlas genom bilderboken utifrån en textanalys. 

4.2 Frågeställningar 

 Hur skildras karaktärerna i bilderböckerna i text och bild utifrån de sociala kategorierna 

genus, klass, etnicitet, religion, funktionsförmåga och sexualitet? 

 Hur samverkar de olika kategorierna med varandra i bilderböckerna? 

 Vilka normer och värderingar förmedlas genom bilderböckerna? 
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5. Metod 

I detta arbete genomfördes en intersektionell analys av bilderböcker utifrån ett normkritiskt 

perspektiv varför en kvalitativ textanalys var ett lämpligt val av metod för datainsamlingen. 

Genom att tillämpa en kvalitativ textanalys vid textläsning är målet att försöka finna textens 

helhet och ofta outtalade andemening samt vilka värden och centrala delar som författaren vill 

förmedla med texten men inte uttrycker konkret genom det skrivna ordet. För att undersöka 

texternas innehåll mer djupgående läses de koncentrerat och grundligt ett flertal gånger. Fokus är 

på de delar som texterna består av, dess helhet och innehåll samt det sammanhang vari de 

aktuella texterna ingår. (Esaiasson, m.fl., 2012, s. 210) Utifrån den övergripande kvalitativa 

textanalysen kan mer specifika riktningar urskiljas, där en av dessa riktningar är den diskursiva 

analysen. Diskursanalysen har under det senaste decenniet fått en stark utbredning och fäste inom 

det samhällsvetenskapliga fältet. Fokus i denna metod är på de språkliga uttryck och tecken som 

förekommer i samt bidrar till formandet av diskursiva praktiker och sociala relationer i samhället. 

Dessa diskursiva praktiker och relationer bör dock alltid betraktas i den kontext vari de ingår, då 

förståelsen av fenomenen i annat fall tenderar att bli lösryckta och svårbegripliga. Det kan handla 

om att studera maktstrukturer, vanor, identitetsskapande eller handlingsmönster i de 

sammanhang där dessa sociala fenomen förekommer. (Bergström & Boréus, 2012, s.353f, 356) 

Inom diskursanalysen finns ytterligare en mängd inriktningar varav en av dessa är den kritiska 

lingvistiken där texter och dess språkliga struktur analyseras i förhållande till den kontext vari de 

ingår, för att utifrån detta kunna betrakta textens ideologiska perspektiv. (Bergström & Boréus, 

2012, s.279f) Till viss del utgör den kritiska lingvistiken i sin tur en grund för den visuella 

textanalysen (Björkvall, 2012, s.311) vilken vi har för avsikt att tillämpa i detta arbete. 

Vi har valt att arbeta tillsammans under hela arbetets gång, med undantag för analysdelen då vi 

enligt universitetets riktlinjer delade upp arbetet mellan oss. Linda analyserade de fyra första 

böckerna på listan, och Therese de fyra efterföljande. Efter analysernas genomförande satt vi 

återigen tillsammans med analyserna för att få en enhetlig språklig form genom hela arbetet. 

5.1 Urval 

För att kunna genomföra den avsedda studien och ta reda på vilka normer som förmedlas via 

populära bilderböcker till barn i dagens samhälle, behövde vi få fram vilka dessa populära 

bilderböcker var. För att få tillgång till statistik över de mest utlånade bilderböckerna besökte vi 

Uppsala Stadsbiblioteks barnavdelning och bad bibliotekarien om utlåningsstatistik för år 2012 i 

Uppsala kommun. Bibliotekarien skickade över en lista med de 20 mest utlånade böckerna till oss 

via e-post. Av de 20 böckerna på listan valdes de åtta mest utlånade böckerna som analysobjekt 

för vårt arbete då det är texter som många barn kommer i kontakt med. Att analysera åtta 
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bilderböcker ansåg vi vara realistiskt genomförbart inom den angivna tidsram vi hade att förhålla 

oss till. I detta sammanhang bör dock tas i beaktande att det på biblioteket finns olika stora 

uppsättningar av olika böcker, det kan till exempel finnas 20 stycken ”Aja Baja Alfons Åberg” 

medan det endast finns två stycken av en annan bok. Ytterligare en aspekt som man bör ha i 

åtanke är det faktum att bibliotekens lånestatistik inte nödvändigtvis kan ses som något som 

avspeglar samhällets generella val av bilderböcker då köpta böcker inte är en del av statistiken. 

Det är möjligt att gruppen ”låntagare” kan skilja sig från gruppen ”bokköpare” vad det gäller 

vilka böcker som läses. En faktor som kan skilja dessa två grupper åt är ekonomiska tillgångar, 

men denna eventuella skillnad har vi valt att i detta arbete lämna därhän. Detta kan dock vara 

föremål för ett kommande studie. 

5.2 Material 

Samtliga böcker är skrivna av författare med svenskt ursprung. De är skrivna under olika 

årtionden (1970-, 1990- samt 2000-tal) vilket innebär att de är skrivna i olika tidsrelaterade 

kontexter. Något som var aktuellt vid en viss tid kan ha en annan betydelse vid en annan 

tidpunkt. Detta innebär också att när vi nu läser dessa böcker år 2013 så gör vi det utifrån en 

kontext som råder i dagens samhälle. Böckerna lämpar sig för såväl små barn som för barn i de 

tidiga skolåren. De tre böckerna ”Vem är borta?”, ”Bu och Bä på sjön” samt ”Bu och Bä får 

besök” kan dock utifrån deras disposition anses lämpa sig bra för de yngsta barnen. 

5.2.1 Vem är borta? 

”Vem är borta?” av Stina Wirsén (2008) är en bok med beskrivande illustrationer i kombination 

med en liten mängd skriven text per sida (två till fyra korta meningar). Den handlar om Lilla och 

Stora som är i mataffären tillsammans för att handla, men kommer ifrån varandra. Man får följa 

Lilla i hennes sökande efter Stora, med de känslor som kan uppstå då man är liten och ensam i en 

stor affär. 

5.2.2 Pippi hittar en spunk 

Denna bok är skriven av Astrid Lindgren (1948/2008) och illustrerad av Ingrid Vang Nyman. 

Den handlar om Pippi som har kommit på ett nytt ord och tillsammans med Tommy och Annika 

ger sig ut i staden för att försöka ta reda på vad ordet kan tänkas betyda. Boken utgörs i huvudsak 

av skriven text men kombineras på samtliga sidor med en illustration. Bild och text 

överensstämmer dock inte alltid i boken. Detta kan bero på att bilderna är hämtade från fem 

olika böcker om Pippi och inte är gjorda enkom till denna bok. 
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5.2.3 Aja baja Alfons Åberg 

I denna bok av Gunilla Bergström (1973) får Alfons låna sin pappas verktygslåda då pappa vill 

läsa tidningen istället för att leka med Alfons. Alfons hamrar och bygger, men han får inte 

använda sågen. I boken återfinns skriven text i form av korta och långa meningar samt 

illustrationer. Text och bild kan antingen läsas som en samspelande helhet eller som separerade 

var för sig då de förmedlar samma handling. 

5.2.4 Bu och Bä på sjön 

Bu och Bä av Olof Landström & Lena Landström (1996) ska i denna bok göra en utflykt och ro 

ut till en ö. Plötsligt fastnar de med båten på ett grund och man får följa dem i deras väntan på att 

kunna komma loss. Boken utgörs till stor del av illustrationer tillsammans med en liten mängd 

skriven text i form av en kort mening per sida. 

5.2.5 Kalas, Alfons Åberg! 

I ”Kalas, Alfons Åberg” av Gunilla Bergström (1997) ska Alfons ha ett eget kalas som Faster Fiffi 

hjälper till att anordna. På kalaset öppnas det presenter, fikas och leks lekar, men det förekommer 

i varje moment tråkiga meningsskiljaktigheter barnen emellan. I boken återfinns beskrivande 

illustrationer samt skriven text med en variation av både långa och korta meningar. 

5.2.6 Alfons och soldatpappan 

Boken som är skriven av Gunilla Bergström (2006) handlar om Alfons och hans kompis Hamdi 

som båda är intresserade av krig i olika former. Hamdis pappa har varit soldat i sitt förra land och 

en dag berättar han för Alfons och Hamdi om ett minne från kriget. Boken innehåller längre 

textavsnitt med en blandning av både långa och korta meningar. Bokens illustrationer är 

beskrivande och samverkar med den skrivna texten. 

5.2.7 Bu och Bä får besök 

I ”Bu och Bä får besök” av Lena Landström & Olof Landström (2006) upptäcker Bu och Bä en 

katt som sitter i ett träd när de krattar bort löv som fallit ned. Tillsammans kommer de på och 

prövar olika lösningar för hur de kan hjälpa katten att komma ned. Boken utgörs av beskrivande 

illustrationer samt skriven text med en till tre korta meningar per sida. 
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5.2.8 Listigt Alfons Åberg 

I denna bok skriven av Gunilla Bergström (1977) är Alfons på besök hemma hos farmor 

tillsammans med storkusinerna. Han får inte vara med när kusinerna och farmor ska spela kort 

för han är för liten, men detta är något som han nu tänker ändra på. Meningarnas längd varierar i 

boken, som förutom den skrivna texten också utgörs av målande illustrationer. 

5.3 Databearbetning och analysmetod 

Då vi i detta arbete har haft för avsikt att analysera åtta bilderböcker ansåg vi att en visuell 

textanalys var ett lämpligt val av metod för ändamålet. Med begreppet text åsyftas traditionellt 

sett den skrivna texten som består av ord och meningar. Björkvall (2012, s.310) uttrycker dock att 

denna förståelseram i många fall kan uppfattas som alltför snäv då textflödet i dagens samhälle 

ofta också innefattar bilder, illustrationer och språkliga uttryck, vars eventuella budskap riskerar 

att förbises om kategorierna inte inkluderas i analysen. Även den skrivna texten kan dock 

betraktas som visuell och fortfarande vara i fokus för textanalyser. Då text och bild förekommer 

tillsammans med ett gemensamt syfte bör de analyseras som en helhet istället för var för sig som 

skriven text respektive bild. Då skriven text, bild och/eller illustrationer samverkar i en kontext 

definieras det som ett utvidgat eller multimodalt textbegrepp. Det multimodala textbegreppet kan 

ses som synonymt med det visuella textbegreppet. (Ibid.) Den visuella textanalysen som metod 

tillhandahåller perspektiv genom vilka texten kan betraktas och analyseras. Ett av dessa är den 

symboliska interaktionen. Med detta menas den ömsesidiga påverkan som återfinns i relationen 

mellan de karaktärer som förekommer i den visuella texten och den som betraktar texten ifråga. 

Denna relation påverkas av ett maktperspektiv genom den kommunikation som uppstår mellan 

textens karaktärer och betraktaren och vem av dessa som tilldelas makten beror på ur vilket 

perspektiv texten framställs. (Ibid., s.314f) Ett annat perspektiv som analyseras i den visuella 

textanalysen är textens komposition, det vill säga hur den skrivna texten respektive bilder och 

illustrationer är placerade i förhållande till varandra, vad som synliggörs samt hur de utifrån detta 

tillskrivs samband och olika innebörder. (Ibid., s.334f) Det finns även ett tredje perspektiv inom 

den visuella textanalysen, vilket är det perspektiv som fokuseras på i detta arbete, nämligen det 

faktum att visuella texter möjliggör skapande av versioner av världen. Genom texten skapas olika 

sätt att se på världen och det är genom dess språkliga och bildliga uttryck som olika uppfattningar 

om världen förmedlas genom olika texter. I en visuell textanalys är det därför den uppfattning av 

världen som texten förmedlar som är i fokus för analysen och inte hur verkligheten utanför 

texten ser ut. Hur karaktärer framställs, som aktiva eller passiva aktörer i en handling, kan säga 

något om karaktärernas relation till varandra men också säga något om en karaktärs tillskrivna 

egenskaper ur ett ideologiskt perspektiv. Karaktärerna i den visuella texten kan ses som bärare av 

olika attribut som befäster de respektive karaktärernas identiteter och vilka de framställs att vara. 

(Ibid., s.323f, 328f) Att en karaktär beskrivs som bärare av olika attribut innebär inte 
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nödvändigtvis att dessa uttryckligen är en del av bäraren. Attributen kan återfinnas i en direkt 

närhet till en karaktär men ändå tillskrivas denne. (Ibid., s.331) Genom den visuella textanalysen 

presenteras begreppet klassificerande processer vilket åsyftar ett särskiljande av över- respektive 

underordning när det gäller maktförhållanden. (Ibid., s.331) Detta är dock något som ter sig 

motsägelsefullt i relation till det för arbetet valda intersektionella perspektivet som förespråkar 

synen på makt som något betydligt mer mångfacetterat och svårdefinierat. Av denna anledning 

har vi valt att inte vidare beskriva den visuella textanalysens syn på maktförhållanden då den inte 

är aktuell för detta arbete. Den visuella textanalysen och dess olika perspektiv bidrar till att 

synliggöra texters olika betydelser som vidare kan möjliggöra analys och diskussion kring texters 

budskap i ett samhällsperspektiv, till exempel hur olika sociala kategorier porträtteras och 

positioneras i text. Det ska dock poängteras att dessa positioneringar inte är slumpmässigt 

tillskrivna texten utan aktivt valda av textförfattaren och samtidigt speglade av dennes kultur och 

kontext. En text tillskrivs alltid en mängd betydelsepotentialer, det vill säga ”varje text innehåller 

ett antal potentiella betydelser som läsaren uppfattar eller inte, väljer bort eller utnyttjar för 

tolkningen” (Björkvall, 2012, s.312) 

Med utgångspunkt i de tidigare beskrivningarna av de sociala kategorierna har vi utformat 

analysfrågor för att skapa en systematik i vårt studium av bilderböckerna. Dessa är: 

- Hur presenteras och skapas den sociala kategorin genus utifrån klädval, hår, egenskaper och 

handlingar? 

- Hur presenteras och skapas den sociala kategorin klass utifrån klädval, professioner, 

utbildning, värderingar, matvanor och hemmiljöer? 

- Hur presenteras och skapas den sociala kategorin etnicitet utifrån historisk bakgrund, språk, 

utseende, traditioner, livsstil, klädval och matvanor? 

- Hur presenteras och skapas den sociala kategorin religion utifrån riter och symboler? 

- Hur presenteras och skapas den sociala kategorin funktionsförmåga utifrån fysiska och 

kognitiva förmågor? 

- Hur presenteras och skapas den sociala kategorin sexualitet utifrån relationer, känslor, åtrå, 

tankar, blickar och beröring? 

5.4 Reflektion över metoden 

Det har under arbetets gång dykt upp många situationer där vi har ifrågasatt och reflekterat kring 

de val vi har gjort. En text- och bildanalys som denna kan ej genomföras helt fritt från 

värderingar och normer då vår utgångspunkt och referensram grundar sig i den kontext som 

ständigt omger oss gällande de aktuella sociala kategorierna, till exempel ett sekulariserat 

perspektiv med en rådande heteronorm här i Sverige. Vi kan därför ej garantera att analyserna har 

skett opåverkat av våra tidigare erfarenheter och värderingar. 
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Vi skulle så här i efterhand kunna ha gjort en annan form av urval av bilderböcker då några av 

dem har väldigt sparsamma personskildringar och utskrivna egenskaper, vilket försvårar en 

intersektionell analys med de samverkande sociala kategorierna. Vi skulle kunna ha avhjälpt detta 

problem genom att själva aktivt ha valt ut böcker från listan. Dock hade bilderboksurvalet då 

blivit mer subjektivt och slumpmässigt, vilket också skulle kunna ha ifrågasatts. 

Vissa av de sociala kategorierna är svåra att definiera, till exempel etnicitet och klass. Och 

somliga av de i analysfrågorna angivna markörerna går att tillskriva olika kategorier till exempel 

matvanor, vilket är en del av tanken bakom det intersektionella perspektivet. De utskrivna 

kategorimarkörerna kan inte ses som heltäckande vilket kan medverka till att vi missar annan 

uppenbar information i boken då vi letar efter specifika uppgifter. Detta innebär i sin tur att vi 

därför inte gör en korrekt analys av bilderböckerna exempelvis gällande klasstillhörighet och 

religionsutövning. 

Den viktigaste diskussionen för oss är att vi inte vill bidra till att upprätthålla och befästa redan 

rådande stereotyper och normförmedlingar via vårt arbete. För oss har det därför varit centralt att 

inneha ett normkritiskt perspektiv och inte ett toleransperspektiv, utan istället poängtera hur 

normerande grupper framställs. För oss är det därför av högsta relevans att vi har ett genomtänkt 

ordval i våra formuleringar. 

5.4.1 Validitet 

Inom samhällsvetenskaplig forskning uppkommer ofta ett ”översättningsproblem” då teoretiska 

frågor och problem ska lösas via praktiska undersökningar på operationell nivå. Hur vällöst detta 

problem är resulterar i något som kallas validitet. Det finns två olika sorters validitet. 

Begreppsvaliditet är måttet på hur väl de teoretiska perspektiven översätts till konkreta indikatorer i 

undersökningen. Om översättningen är felaktig leder detta till systematiska fel genom studien 

vilket då innebär en låg begreppsvaliditet. (Esaiasson m.fl., 2012, s.57f) Då detta arbete innehåller 

en mängd komplicerade, omfattande och abstrakta begrepp som till exempel makt och 

intersektionalitet är begreppsvaliditeten ett påtagligt problem för oss då arbetet kräver omfattande 

översättningar av teorier och begrepp. Risken är alltså stor att vi har översatt begreppen på ett 

felaktigt sätt. Detta har vi försökt avhjälpa genom att ta stöd i relevant forskningslitteratur kring 

de olika begreppen. Ett annat alternativ är att vi skulle kunna ha valt färre omfattande begrepp i 

vårt arbete för att minska antalet möjliga felöversättningar. Vi gjorde dock bedömningen att de 

valda begreppen var så pass centrala i läroplanens diskrimineringsgrunder att detta bortval inte 

var ett alternativ. Vi skulle även kunna ha valt andra kategorier som till exempel ålder, men av 

samma anledning som ovan valde vi att inte göra det, då vi har utgått ifrån 

diskrimineringsgrunderna i förskolans läroplan för att ha en koherens arbetet igenom. Vi skulle i 

vårt arbete även kunna ha valt en kritisk diskursanalys istället för en visuell textanalys då tidigare 

liknande arbeten använt sig av denna metod. Vi gjorde dock bedömningen att den metoden med 
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tillhörande teori var för omfattande. Det kan självklart finnas ytterligare bättre lämpade metoder 

för detta arbete som vi inte har stött på ännu. 

Resultatvaliditet är måttet på hur väl vi mäter det vi angett att vi ska mäta. Resultatvaliditeten 

består av två delkomponenter; den ovan nämnda begreppsvaliditeten som måste vara god och 

reliabiliteten, alltså de slumpmässiga felen som måste vara låga. (Esaiasson m.fl., 2012, s.63f) Vi 

har försökt att skapa hög reliabilitet genom de fastslagna analysfrågorna och noggrannhet i vår 

analys, dock kan vi omedvetet ha missat viktiga faktorer vid sidan av analysfrågorna. Detta 

innebär att vi har en relativ reliabilitet. I kombination med den ovan beskrivna relativa 

begreppsvaliditeten innebär detta att vår resultatvaliditet även den är relativ. En möjlig förklaring 

till den låga resultatvaliditeten i vårt arbete är att en central tanke inom intersektionella analyser är 

att man har som ambition att analysera ett fenomen via de olika maktaxlarna. Det är dock inte 

möjligt att alltid få med allt innehåll, och detta är inte heller målsättningen. 

För att bedöma reliabiliteten i en studie kan man granska intersubjektiviteten som innebär ”att ett 

material ska kunna bearbetas med samma typ av analysverktyg av olika forskare och deras resultat 

bli det samma.” (Bergström & Boréus, 2012, s.42) Inom samhällsvetenskap är dock kravet på 

fullständig intersubjektivitet inte rimlig. Man kan istället använda sig av en genomskinlighet i sin 

argumentation med stöd av citat, referat och detaljerade bildbeskrivningar. (Ibid., s.42f) 

Intersubjektiviteten i vår studie kan via urvalsprocessen av litteratur och sociala kategorier, och de 

angivna analysfrågorna antas ge relativt samstämmiga resultat, men det är svårt att sia om. 

5.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har inom ämnesramen för humaniora och samhällsvetenskap upprättat ett antal 

forskningsetiska principer och regler som av forskare bör tas i beaktning inför, under och efter 

studiens datainsamling. Dessa forskningsetiska aspekter berör informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. (Vetenskapsrådet, 2002, s.6) För detta arbete är ingen av 

dessa principer en avgörande faktor för datainsamlingens genomförande då den kvalitativa 

textanalytiska metod som har valts inte omfattar någon uppgiftslämnare eller undersöknings- 

deltagare. Om metodvalet varit annorlunda och det genom arbetet istället varit avsett att 

genomföra en intervju, enkät, observation eller liknande, hade de etiska aspekterna och 

reflektionerna kring dessa varit av större betydelse för utformning av och information kring 

studien än vad som nu var fallet. Även om detta inte är en direkt uttryckt aspekt av de ovan 

nämnda forskningsetiska principerna, så kan i detta avsnitt ändå påpekas vikten av att som 

forskare ta ansvar för att den litteratur och de källor som används refereras till på rätt sätt med 

respekt gentemot grundkällan och dess författare. 
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6. Resultat och analys 

Detta avsnitt i arbetet är uppdelat i åtta underrubriker, en för varje analyserad bilderbok. 

Strukturen under varje bilderboksrubrik är en inledande sammanfattning av bokens handling, 

följt av hur de sociala kategorierna (genus, klass, etnicitet, religion, funktionsförmåga och 

sexualitet) skildras i boken. Därefter följer ett avsnitt som behandlar hur de sociala kategorierna 

intersektionellt samverkar med varandra. Slutligen återfinns ett stycke om vilka normer 

bilderboken förmedlar. 

6.1 Vem är borta? 

En liten och en stor nalle är och handlar mat. Stora och lilla nallen handlar inledningsvis 

tillsammans inne i affären. Efter en stund kommer de ifrån varandra och Lilla börjar leta efter 

Stora. En fågel försöker hjälpa Lilla att hitta Stora, men Lilla avböjer och väljer att leta på egen 

hand bland hyllorna i affären och ute på parkeringen. Ute på parkeringen kommer fågeln tillbaka, 

Lilla biter då denne i vingen. I tumultet kommer Stora ut på parkeringen och efter en känslosam 

återförening går de åter in i affären tillsammans. (Wirsén, 2008) 

Stora och Lilla porträtteras genom illustrationerna som könsneutrala, i texten står det dock att 

Lilla är en ”hon”. Samtliga karaktärer i boken illustreras som djur av olika slag, till exempel en 

fågel, en katt och en nalle. Karaktärerna porträtteras genomgående utan kläder, dock har några av 

dem skor med klack. Att bokens karaktärer porträtteras som djur innebär att författaren inte 

behöver ange individernas genus. (Nikolajeva, 2000, s.55, 143) Lilla porträtteras inledningsvis 

som lydig då hon gör som Stora säger, hon väljer till exempel bananer på inrådan och hon ställer 

tillbaka ett oönskat paket med flingor. Att vara lydig är enligt Nikolajevas egenskapsschema 

(2004, s.129) ett feminint karaktärsdrag och Lillas feminina genustillhörighet förstärks därmed. 

Dock tilldelas Lilla även traditionellt maskulina karaktärsdrag utifrån egenskapsschemat då hon 

står och väljer bananer, och på egen hand resonerar kring vilka som är bäst. Lilla är även 

självständig då hon avböjer fågelns hjälp vid sökandet efter Stora. Då sökandet efter Stora inte 

ger några resultat blir Lilla rädd och sårbar och när fågeln ute på parkeringen återigen kommer 

ikapp Lilla, biter hon denne i vingen vilket kan ses som ett aggressivt beteende även om det kan 

härledas från en känsla av rädsla. Lilla besitter därmed både traditionellt kvinnliga och manliga 

egenskaper utifrån egenskapsschemat (Nikolajeva, 2004, s.129). Stora är genom boken utan ett 

personligt pronomen, dock heter hen ”Stora” och inte ”Store” vilket i en grammatisk aspekt 

skulle kunna tolkas som ett feminint epitet. 

Stora och Lillas konsumtionsmönster i boken visar att de väljer att handla biodynamiskt 

odlade ekologiska bananer och att Stora inte vill inhandla ”superflingor” som Lilla kommer 

bärandes på, i övrigt handlar de mjölk i gröna förpackningar, jäst och tomater. Lilla och Stora har 
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en varsin kundvagn inne i affären och Lilla är aktiv under handlingsrundan, hon fyller sin vagn 

med de varor som Stora ber om. Att det på en av bokens illustrationer finns en bananlåda med 

biodynamiska ekologiska bananer kan ses som en klassmarkering med hänvisning till utbildning, 

medvetenhet och ställningstaganden kring ekologi och miljömedvetenhet, något som kan anses 

tidsenligt år 2013. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Eriksson- Zetterquist & Styhre, 2007, 

s.105) 

Individerna i boken illustreras som olika djur, men där Lilla och Stora är av samma sort då de 

båda är nallar. Illustrationen visar att Stora har ljusbeige päls och att Lilla har mörkbeige päls. 

Fågeln, som förutom Stora är den ende karaktären i boken som pratar, talar samma språk som 

Lilla (Furseth & Repstad, 2005, s.224, 228). Ingen karaktär i boken bär några symboler eller 

utövar några ritualer som skulle kunna tyda på en religionstillhörighet och kan därmed ses som 

sekulariserade. Lilla och Stora har en inbördes relation och de verkar känna varandra väl då de tyr 

sig till varandra. När de återfinner varandra igen ute på parkeringen förekommer det fysisk 

beröring, det verkar dock inte vara av sexuell karaktär då det inte förekommer några uttryckta 

blickar, känslor eller tankar mellan Stora och Lilla i övrigt. (Helmius, 2004, s.106; Dahlöf, 

www.ne.se, 2013-05-06) En karaktär i bakgrunden på en illustration har ett par glasögon på 

näsan, vilket är det enda uttrycket för någon form av funktionsnedsättning. Bokens karaktärer 

porträtteras alltså genomgående med en hög fysisk funktionsförmåga. (Söder & Grönvik, 2008, 

s.9) Då karaktärerna i boken porträtteras som djur behöver dock författaren inte ta ställning till 

vilken etnisk tillhörighet eller religiös övertygelse denne har. (Nikolajeva, 2000, s.55) 

De andra karaktärerna i boken tilldelas inte någon uppenbar genustillhörighet och vi kan inte 

heller utläsa vad de lägger i sina kundvagnar, det blir därför svårt att jämföra Lillas positioner med 

de andra karaktärernas utifrån ett klass- och genusperspektiv. Då karaktärerna i boken framställs 

som djur möjliggör detta en friskrivning från genus- och klasstillhörighet. Lilla och Stora verkar 

vara av ”samma sort/familj” i kontrast till de andra karaktärerna som porträtteras som diverse 

djur med varierande färger på pälsen. De talar även samma språk som fågeln. (Furseth & 

Repstad, 2005, s.224, 228) Lilla porträtteras som sekulariserad med hög fysisk funktionsförmåga, 

vilket även de andra karaktärerna gör, hon är därmed normativ och inte avvikande vilket ger 

henne ett visst handlingsutrymme. Dock lämnar boken stort utrymme för läsaren att fylla i 

eventuella luckor och egenskaper vad gäller till exempel kognitiva funktionsnedsättningar. Det 

faktum att det i boken inte förekommer några systematiska grupper eller personbeskrivningar av 

de andra karaktärerna omöjliggör en jämförelse av de inbördes maktrelationerna och 

handlingsutrymmen ur ett intersektionellt perspektiv. 

I och med Lillas både kvinnliga och manliga egenskaper och att hon och Stora i bild 

porträtteras som genusneutrala kan man förmoda att både pojkar och flickor kan känna igen sig i 

henne. Klart är att bokens författare verkar ha en medvetenhet kring klass och genus, då 

framställningen av bokens karaktärer lämnar stort tolkningsutrymme till läsaren och då det inte 

finns några stereotyper. Boken befäster den rådande föreställningen om att vara sekulariserad och 
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ha en hög funktionsförmåga som finns i samhället idag, då det inte förekommer några ytterligare 

framträdande sociala kategorier. 

6.2 Pippi hittar en spunk 

Pippi har kommit på ett nytt ord; spunk. Men hon vet inte vad det betyder, det enda hon vet är 

att det inte är en dammsugare. Tillsammans med Tommy och Annika beger de sig ner till staden 

för att besöka olika butiker, en läkare samt klättrar upp till en lägenhet där två damer sitter och 

pratar över en kopp kaffe/te. Ingen av dem har hört talas om en spunk tidigare. Då Pippi, 

Tommy och Annika ger upp sökandet och kommer hem till Villa Villekulla hittar de en skalbagge 

på sandgången som de inte kan namnet på varpå Pippi bestämt hävdar att det är en spunk. 

(Lindgren, 2008) 

Pippi skildras i både text och bild som en flicka genom det personliga pronomenet ”hon” och 

då hon har långt oranget hår uppsatt i två flätor med gröna hårsnoddar. Pippi är klädd i en blå t-

shirt med en röd lapp i nederkant och ett par gröna korta shorts. På den blå t-shirten finns det en 

knäppning i kragen, den är ibland vänd framåt och ibland vänd bakåt. Hon har två knästrumpor, 

en svart och en gul med svarta ränder, och på fötterna har hon ett par något för stora svarta 

knytskor. På några av illustrationerna har Pippi ett rött förklädesliknande plagg med en 

hängselknäppning och en säkerhetsnål i ryggen. De vita strumpebandshållarna och det röda 

förklädet är traditionellt kvinnliga kläder. Att Pippi går klädd i stora svarta skor, t-shirt och shorts 

är idag inte uppseendeväckande men kontexten såg annorlunda ut på 1950talet då boken skrevs. 

Detta blir framförallt tydligt då vi jämför Pippi med de andra kvinnorna/flickorna (till exempel 

Annika) som beskrivs i boken, att Pippis klädval inte är normativt för en flicka i bokens kontext. 

I texten framställs Pippi som fysiskt stark då hon kan lyfta en hel häst, men även mentalt 

handlingskraftig och aktiv då hon inte låter nederlag eller vuxna hindra henne i hennes sökande 

efter en spunk. Alla dessa egenskaper är traditionellt egenskaper som män/pojkar besitter enligt 

Nikolajeva (2004, s.129). Pippi framställs även som orädd då hon klättrar upp för stuprännan på 

ett trevåningshus och ”när hon kommit i jämnhöjd med fönstret kastade hon sig handlöst ut i 

luften och fick tag i fönsterblecket. Hon hävde sig upp på armarna och stack in huvudet.” 

(Lindgren, 2008) Men Pippi har även den feminina egenskapen att hon är omtänksam och 

omsorgsfull gentemot skalbaggen på sandgången, Herr Nilsson och då hon hjälper till med att 

lyfta ner Tommy och Annika från hästen. (Nikolajeva, 2004, s.129)  

Tommy har en röd t-shirt med en blåvit scarf, ett par blå korta shorts, blå knästrumpor och ett 

par svarta skor. Han har ett brunt skärp i midjan med en kniv i bältet och svart vattenkammat 

hår. Annika har en blå rosett i sitt blonda/gula hår, en röd klänning med svart rutmönster, ett vitt 

förkläde, blå knästrumpor och svarta skor. Under klänningen har hon ett par gula underbyxor. 

Då Pippi, Tommy och Annika lämnar doktorn inne i staden niger Pippi och Annika, och Tommy 

bockar. Att de niger och bockar kan ses som traditionellt genusbundna praktiker som särskiljer 
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könen åt. Tommy och Annika karaktäriseras genom klädval och egenskaper som variationslösa 

stereotyper. (Mattsson, 2010, s.41f) Förutom detta kan inga andra egenskaper särskilja Tommy 

och Annika från varandra i denna bok, då de inte uttrycker några intressen eller personliga 

egenskaper. Tommy och Annika nämns oftast som ett sammanhörande duo och de har fler 

liknande egenskaper dem emellan, jämfört med vad de båda har till Pippi. 

Kvinnan som arbetar bakom disken inne på konditoriet har epitetet ”söta fröken”. Hon har en 

blå långärmad klänning med ett vitt skärp i midjan, en svart rosett i halsen, ett par fina örhängen 

och svart kortklippt alternativt uppsatt hår. Illustrationen visar att kvinnan har ett näpet ansikte 

med tydligt markerade läppar och ögonlock, hon porträtteras med en smal kvinnokropp med 

bröst. Hon rodnar ”vackert” när hon blir påkommen med en lögn om att konditoriet tyvärr har 

slut på spunk för dagen. Att kvinnan illustreras och beskrivs som söt och vacker är traditionellt 

kvinnliga egenskaper enligt Nikolajevas egenskapsschema (2004, s.129), hennes genustillhörighet 

är därmed väldigt tydlig och stereotyp (Mattsson, 2010, s.41f; Hirdman, 1988, s.54). Kvinnans 

profession och klädval markerar någon form av medelklass då hon verkar inneha ett visst 

ekonomiskt kapital och då hon går klädd i en fin klänning och örhängen och arbetar i butik, hon 

genomför alltså inget tungt kroppsarbete. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 1999, 

s.16f) 

Den manliga expediten i järnaffären är enligt illustrationerna rundlagd och klädd i en vit rock 

med en vit skjorta under och en svart slips. Hans ansikte är runt med breda käkben och en större 

näsa, han har tunt hår och mustasch. Järnaffärsexpediten besitter några liknande visuella 

egenskaper med doktorn som även har är rundlagd och klädd i en vit rock och då de båda 

karaktäriseras som stereotypa vuxna män. (Mattsson, 2010, s.41f) Doktorn har dock under den 

vita rocken en grön kavaj med tillhörande grön väst, samt en vit skjorta och en gul slips. Han har 

vitt hår på sidan av huvudet men är i övrigt skallig. Han illustreras med en vit mustasch, glasögon 

i pannan och en stor näsa. (Hirdman, 1988, s.54; Mattsson, 2010, s.41f) Doktorns gröna ekipering 

under den vita rocken samt glasögonen i pannan och hans kulturella kapital i och med hans 

professionstillhörighet visualiserar en högre klasstillhörighet i jämförelse med järnaffärsexpediten 

som i sin tur tillhör medelklass. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 1999, s.16f) 

Järnaffärsexpeditens och doktorns respektive yrkestillhörigheter och deras genustillhörigheter 

förstärker varandra. Deras manliga genus förstärker legitimiteten i deras respektive 

yrkesverksamhet men på olika sätt, till exempel genom järnaffärsexpeditens kontakt med 

instrument för kroppsarbete samt materialanvändning respektive doktorns intellektuella förmåga. 

Samtliga karaktärer i boken har en hög fysisk funktionsförmåga. Den enda som visuellt visar på 

en nedsatt funktionsförmåga är doktorn som har glasögon, men dessa kan samtidigt vara en 

intellektuell markör. Dock framgår inte deras psykiska förmågor i text och bild något som därför 

inte kan analyseras närmare. 

De två damerna på tredje våningen skildras som kvinnor genom att ha varsin långärmad 

klänning, matchande skor med klack, hatt med fjäder i, gula örhängen, vitt axellångt hår 
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respektive hår uppsatt i knut. En av dem har en vit päls på stolen bakom sig. I texten får de 

egenskaper som förskräckta, rädda och att ”de två damerna klamrade sig fast vid varandra.” 

(Lindgren, 2008) Damerna sitter på varsin tygbeklädd stol med svängda ben och pratar över en 

kopp kaffe/te. Bordet mellan dem har en vit duk och en blå servis. I fönstret står 

prydnadsföremål och under en av stolarna ligger en brun liten hund. Det sammanhang som text 

och bild skildrar är olika fysiska attribut och sociala koder som tillsammans markerar en 

klasstillhörighet till det övre skiktet. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 1999, s.16f) 

De två damerna på tredje våningen är de enda som interagerar med varandra på ett sådant sätt att 

det skulle kunna tolkas sexuellt. Varken i text eller bild framkommer det vad de har för relation, 

vilket gör att det lämnas stort tolkningsutrymme. Klart är dock att de ”klamrar sig fast vid 

varandra” då de blir rädda för Pippis spunk. (Helmius, 2004, s.106; Dahlöf, www.ne.se, 2013-05-

06) 

Genom fönstret på tredje våningen hos damerna skymtas en flagga i bakgrunden med ljust 

kors på mörk botten. Illustrationerna bidrar inte med några detaljerade beskrivningar om var 

historien utspelar sig rent geografiskt men utifrån flaggan minskar antalet möjliga länder. I boken 

framkommer dock ingen av karaktärernas etniskt historiska bakgrund, traditioner, matvanor eller 

livsstilar. Karaktärerna i boken talar dock alla samma språk. (Furseth & Repstad, 2005, s.224, 228) 

Som en kommentar till den etniska aspekten kan dock tilläggas att samtliga karaktärer 

genomgående porträtteras med samma rosa/beige hudton. 

Tommy har traditionellt pojkaktigt och välvårdat utseende med kort hår, shorts och kniv i 

skärpet men är förhållandevis passiv jämfört Pippi, vilket anses vara en kvinnlig egenskap. Annika 

har traditionellt flickaktigt och välvårdat utseende med klänning och hår uppsatt med rosett. 

Annika är precis som Tommy relativt passiv. Pippi konstrueras som en fysiskt väldigt stark flicka 

med många pojkaktiga mentala egenskaper. Tommy och Annika verkar tillhöra en medelklass i 

och med deras välskötta kläder och välkammade frisyrer. De sitter inne på kunskaper om 

skalbaggsnamn vilket kan indikera på en högre utbildningsnivå än Pippi, och i och med detta ett 

kulturellt kapital. Pippi har stort ekonomiskt kapital i form av en markatta som heter Herr 

Nilsson, en prickig häst, en egen villa samt en kappsäck full med guldpengar. Hon har dock inget 

tydligt kulturellt kapital som i sin tur förstärks i och med hennes ovårdade yttre. 

Fröken i konditoriet kan sägas tillhöra samma professionsområde som järnaffärsexpediten, 

vilket därför positioner dem likvärdigt inom en viss klasstillhörighet. Då klassaspekten samverkar 

med deras respektive genustillhörigheter så förändras deras positionering gentemot varandra och 

kvinnan underordnas mannen till följd av ett strukturellt samhälleligt system. De två damerna på 

tredje våningen och doktorn porträtteras som tillhörande en högre klass än fröken i konditoriet 

och järnaffärsexpediten. Detta manifesteras genom de två damernas klädval och medvetenhet 

kring sociala koder samt genom doktorns yrkestillhörighet och ekipering, vilket tyder på ett högt 

kulturellt och ekonomiskt kapital. Då genuskategorin tillförs denna intersektionella ansats 

positioneras doktorn som överordnad i förhållande till de två damerna. Det faktum att doktorn 
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har en funktionsnedsättning i form av synfel kan detta förändra hans position i relation till de två 

damerna, om inte detta ses som en markör för utbildningsnivå. Doktorns grad av synfel påverkar 

dock hans positionering, det faktum att han skulle vara nästintill blind får större konsekvenser för 

hans positionering än om han vore något närsynt. På samma sätt kan damernas eventuella 

sexuella relation till varandra försätta dem i en ytterligare lägre position i förhållande till doktorn 

då en sexuell läggning som avviker från det heteronormativa synsättet inte ses som något 

eftersträvansvärt. 

Fröken i konditoriet och de två damerna har samma genustillhörighet men skiljer sig åt vad 

det gäller klass. Damernas eventuellt sexuella relation till varandra kan göra att de ur ett 

maktperspektiv positioneras närmare fröken i konditoriet än om de endast umgås på vänskaplig 

basis. Det faktum att de två damerna skulle ha en sexuell relation till varandra påverkar deras 

positionering ur ett maktperspektiv i relation till järnaffärsexpediten såtillvida att de närmar sig 

varandra. Oavsett grad av synnedsättning kommer doktorn troligen inte ha en likvärdig alternativt 

lägre maktrelation än till järnaffärsexpediten. För att detta skulle bli möjligt krävs det att doktorn 

tillskrivs till exempel en bisexualitet eller en kognitiv funktionsnedsättning. 

Denna bok förmedlar att man som flicka kan inneha traditionellt manliga mentala egenskaper, 

till exempel handlingskraftighet, självsäkerhet och styrka. Boken lämnar tolkningsutrymme 

gällande de sociala kategorierna etnicitet och religionstillhörighet samt eventuellt också gällande 

funktionsförmåga och sexualitet. Dessa sociala identiteter beskrivs inte explicit i text och bild, 

och lämnar därför mycket ansvar åt läsaren. Dock förmedlas en bild av att människor är 

sekulariserade, asexuella samt innehar en hög fysisk funktionsförmåga. Då bokens samtliga 

karaktärer porträtteras med liknande hudton skulle en rimlig förklaring till denna homogenitet 

kunna vara att det under 1950-talet inte diskuterades mångfald på samma sätt som idag. Boken 

befäster och utmanar klass- och genusmönster på samma gång då Pippi har liknande kläder som 

pojkar gällande shorts och t-shirt samt att hon även har pojkaktiga egenskaper. Jämfört med 

Tommy är hon dock inte lika välvårdad och detta skulle kunna vara en klassmarkering. Hon må 

ha pengar i sin kappsäck, men det påverkar inte det faktum att hennes kulturella kapital är lägre 

än Tommy och Annikas. Utifrån detta kan det tolkas som att Astrid Lindgren i denna bok var 

medveten om genus- respektive klassaspekten då det är dessa sociala kategorier som utmärker 

karaktären Pippi. 

6.3 Aja baja Alfons Åberg 

Alfons måste ibland leka på egen hand när hans pappa vill vara ifred. Han tycker att 

verktygslådan är spännande, och vill bygga något. Pappa säger att det går bra, så länge Alfons 

låter bli sågen. Alfons bygger en helikopter och flyger iväg på en tur över djungeln för att titta på 

spännande djur. Efter en stund när han vill komma ut ur helikoptern märker han att han sitter 

fast, och blir rädd, och ber pappa att komma med sågen. Pappa kommer då och leker, något som 
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Alfons uppskattar väldigt mycket. De flyger länge, tills nyheterna börjar på TV och pappa går för 

att hämta sågen så att Alfons kan komma ut. Men då kliver Alfons ut ur helikoptern och säger att 

han bara satt fast på låtsas. (Bergström, 1973)   

Alfons betecknas med det personliga pronomenet ”han” och konstrueras i text och bild som 

en pojke med en grön långärmad stickad tröja, ett par gröna knickersbyxor med lagning på 

vänster knä, och ett par bruna knytskor. Alfons har en kortklippt frisyr som illustreras med korta 

svarta streck och han är intresserad av traditionellt manliga aktiviteter som att leka med 

verktygslådan och snickra. Han bär tunga saker och porträtteras då som stark, aktiv och 

självständig när han leker på egen hand, vilket överensstämmer med de manliga egenskaper som 

Nikolajeva (2004, s.129) anger i sitt egenskapsschema. Alfons är i denna bok både beroende 

(kvinnlig egenskap) och självständig (manlig egenskap) på samma gång. Han visar ett beroende 

gentemot sin pappa då han helst av allt vill leka med honom, det är det roligaste han vet. Men 

han är också självständig då han leker på egen hand då pappa vill ha egentid. Alfons är även lydig 

som låter bli sågen på pappas inrådan och han uppvisar även en emotionell sida då han slår sig på 

tummen med hammaren och får ont, vilket enligt Nikolajeva (2004, s.129) är kvinnliga 

egenskaper. Dock påtalar han inte sin smärta för pappa, vilket skulle kunna ses som en markering 

av manlig genustillhörighet. Alfons påvisar dock sin rädsla öppet då han flyger till djungeln och 

ett lejon kommer emot honom. Han ropar på hjälp då han vill att pappa ska komma och bistå 

honom med sågen så att han kan komma ut. Han påvisar en handlingskraftighet då han på egen 

hand kan ta sig ur helikoptern innan pappa hinner komma med sågen.  

Alfons pappa portsätteras med en ljusbrun stickad långärmad tröja, under den en vit krage, ett 

par mörkbruna långbyxor och ett par gröna tofflor. Han är tunnhårig på huvudet. Alfons pappa 

röker pipa inomhus. Enligt illustrationerna har han alltid pipan närvarande antingen i munnen 

eller i handen, förutom på en bild då den inte syns. Genom att tilldela Alfons pappa det 

personliga pronomenet ”han” samt titeln ”pappa” markeras en manlig genustillhörighet. I text 

och bild konstrueras Alfons pappa till en början som passiv då han läser tidningen och ser på TV, 

samtidigt som han röker pipa och dricker en brun kolsyrad alternativt jäst dryck ur ett ölglas. Att 

vara passiv kan tolkas som uttryck för kvinnliga egenskaper. (Nikolajeva, 2004, s.129) Han låter 

Alfons leka på egen hand med verktygslådan, då han själv vill vara alldeles ifred. Han är dock 

ständigt närvarande i text och bild då han illustreras i sin fåtölj bakom tidningen då han påminner 

Alfons om att inte använda sågen. Alfons pappa blir dock förskräckt, aktiv och skyddande, vilket 

kan tolkas som manliga egenskaper (Nikolajeva, 2004, s.129), då Alfons ropar på hjälp för att han 

sitter fast i sin helikopter. Alfons pappa träder då in i leken tillsammans med Alfons. 

Illustrationen som visar hur de tillsammans flyger med helikoptern åskådliggör vatten med höga 

berg i horisonten, en stadsbild samt ögrupper med växtlighet, små hus och djur. På vägen åker 

bilar, i vattnet åker båtar och i luften flyger ett flygplan och en måsliknande fågel. I texten 

poängteras dock endast att de ser ”båtar och bilar och flygplan och moln” trots att bilden 

förmedlar betydligt mer observerbara ting. (Bergström, 1973) Idag utmärker sig Alfons pappa 
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inte på något anmärkningsvärt sätt, men ur en kontext på 1970-talet då boken skrevs kan han ha 

uppfattas annorlunda och kontroversiell. Detta då han inte uppfyller en traditionellt manlig roll 

utan tillskrivs feminina egenskaper. 

I text och bild finns det få uttryck som kan härledas till en klasstillhörighet. Några tecken på 

att Alfons och hans pappa verkar ha relativt lågt ekonomiskt kapital är att Alfons byxor är 

lappade. De har dock en katt och Alfons pappa verkar även ha råd med tobak, dagstidning och 

kolsyrad alternativt jäst dryck. Markeringar av kulturellt kapital påvisas genom att Alfons pappa 

sitter och läser en dagstidning samt vill titta på TV-nyheterna. Det framkommer varken i text eller 

bild om Alfons pappa förvärvsarbetar eller ej, vilket gör det svårt att dra några slutsatser kring 

deras ekonomiska situation och därmed klasstillhörighet. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; 

Bourdieu, 1999, s.16f) 

Vad gäller deras bostadssituation ges ingen vägledning kring var någonstans deras boende är 

geografiskt lokaliserat, eller vad det är för boendeform, på grund av illustrationernas sparsamma 

utformning. Alfons och hans pappa talar samma språk då de förstår varandra. I övrigt ges inga 

synliga uttryck för en etnisk tillhörighet genom till exempel matvanor eller kläder. Dock 

porträtteras Alfons och hans pappa med en rosa/beige hudton. (Furseth & Resptad, 2005, s.224, 

228) I text och bild ges inga konkreta uttryck för någon religionstillhörighet eller 

funktionsnedsättning. Alfons och hans pappa ger därmed intrycket av att vara sekulariserade och 

inneha en hög funktionsförmåga. Dock kan Alfons pappas konsumtionsmönster av tobak och 

kolsyrad alternativt jäst dryck väcka frågor kring någon form av eventuell missbruksproblematik. 

Relationen mellan karaktärerna i boken är tydligt uttryckta i bild och text, de har tydligt en 

förälder – barn- relation då Alfons pappa kallas just för pappa. Det framkommer dock inte om de 

har biologiska band till varandra. Tydligt är att de inte har en heteronormativ familjebildning då 

Alfons mamma aldrig nämns, och Alfons pappa inte heller har någon annan synlig partner. 

(Helmius, 2004, s.106; Dahlöf, www.ne.se, 2013-05-06) 

Alfons framställs som sekulariserad pojke med vissa feminina egenskaper samt med hög fysisk 

funktionsförmåga men utan en tydligt definierad klass- eller etnisk tillhörighet. Alfons pappa har 

ingen känd yrkestillhörighet vilket gör att han utifrån detta inte kan positioneras ur ett 

klassperspektiv. I övrigt positioneras han på samma sätt som Alfons utifrån kategorierna genus, 

etnicitet, religion och funktionsförmåga. Alfons och hans pappa konstrueras dock som avvikande 

från den heteronormativa ordningen då en modersgestalt lyser med sin frånvaro i familjebilden. 

Då det i boken inte förekommer några ytterligare karaktärer ges ingen möjlighet till vidare 

intersektionella analyser av maktpositionering och därmed även en begränsad variation av de 

sociala kategorierna då de endast är två karaktärer som dessutom framställs som släkt med 

varandra.  

I boken framställs karaktärerna som sekulariserade med hög fysisk funktionsförmåga vilket 

reproducerar det normativa systemet över hur människor ska se ut och vara. Genustillhörigheten 

både reproduceras och ifrågasätts då boken förmedlar normen att pojkar/män får vara starka, 
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aktiva och självständiga men även visa rädsla öppet och reagera emotionellt men dock under 

kontrollerade former. Ur ett heteronormativt perspektiv förmedlas genom boken attityden att 

alternativa familjebildningar ses som naturliga då intrycket ges att Alfons pappa lever som 

ensamstående förälder. Gunilla Bergström verkar ha en medvetenhet kring de sociala 

kategorierna genus, klass och sexualitet då hon bidrar till att reproducera men också ifrågasätta de 

normativt manliga egenskaperna samt lämnar ett stort tolkningsutrymme vad det gäller klass och 

sexualitet. Även de sociala kategorierna etnicitet och till viss del funktionsförmåga lämnas stort 

tolkningsutrymme då karaktärernas kognitiva funktionsförmåga inte framgår på ett medvetet sätt. 

6.4 Bu och Bä på sjön 

Bu och Bä ska göra en båtutflykt till en ö ute i vattnet. De hjälps åt att ro ekan framåt, tills de 

plötsligt fastnar på ett grund och inte kan komma loss. Medan de väntar äter de upp sin 

medhavda matsäck. De har väntat länge när en motorbåt passerar dem utan att stanna, och 

svallvågorna från motorbåten knuffar dem av grundet. Därefter bestämmer de sig för att ro hem 

igen istället för ut till ön. (Landström & Landström, 1996) 

Bu har blå knälånga byxor och en orange flytväst. Hen har vit ull på kroppen och en grå frisyr 

uppe på huvudet. Bä har en rosa kjol och en orange flytväst. Hen har vit ull på kroppen, och en 

grå frisyr på huvudet med en rosa rosett. Det faktum att Bä porträtteras med en rosa kjol kan 

tyda på att denna karaktär kan tillskrivas en kvinnlig genustillhörighet. (Grettve, 2008, s.27, 35-38; 

Hirdman, 1988, s.54) I den skriva texten tillskrivs karaktärerna inga personliga pronomen eller 

definierade egenskaper. Enligt illustrationerna blir det synligt att de tillsammans hjälps åt med de 

sysslor som behöver göras, till exempel att bära matsäckskorgen och att ro ekan. Detta kan tolkas 

som att de är någorlunda jämställda och inte kan särskiljas utifrån personliga egenskaper ur ett 

genusperspektiv. (Nikolajeva, 2004, s.129) 

Bu och Bä har tillgång till en båt som de ska ro ut till ön med. Om ekan är lånad eller deras 

egen framgår inte i text eller bild, vilket i detta avseende omöjliggör någon vidare analys kring 

deras klasstillhörighet utifrån ekonomisk eller kulturellt kapital. (Bourdieu, 1999, s.16f) Bu och Bä 

tillskrivs inte någon etnisk tillhörighet utifrån klädval, uttryck för traditioner eller historisk 

bakgrund. Däremot talar de samma språk då de kommunicerar med och förstår varandra. 

(Furseth & Repstad, 2005, s.224, 228) Bu och Bä har till synes liknande utseende som de tre 

individerna i motorbåten vilka också är får med vit ullbeklädnad med tröjor ovanpå. Det 

förekommer inga religiösa symboler eller uttryck för ritualer i text eller bild, inte heller några 

uttryck för sexualitet i form av blickar, känslor eller beröring. Vilken relation Bu och Bä har till 

varandra framgår inte i text eller bild. Både Bu och Bä har en hög fysisk funktionsförmåga, vilket 

illustreras då de båda tar sig i och ur ekan som ligger förtöjd invid en hög brygga samt att de båda 

ror en varsin åra under båtfärden (Söder & Grönvik, 2008, s.9). Då karaktärerna portsätteras som 
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två får behöver författarna inte tillskriva karaktärerna någon till exempel etnisk tillhörighet. 

(Nikolajeva, 2000, s.55) 

Bu och Bä positioneras endast i förhållande till varandra då det i boken inte förekommer några 

ytterligare karaktärer att relatera till. De uppvisar identiska handlingsmönster, uttryck och vanor 

utifrån samtliga sociala kategorier med undantag för genus. De båda ger uttryck för att inneha en 

hög fysisk funktionsförmåga samt avsaknad av religionstillhörighet, vilket reproducerar den 

rådande samhällsnormen. Vad det gäller genustillhörighet porträtteras Bu och Bä utifrån 

faktorerna klädkoder och frisyrer som skilda genus. De tillskrivs liknande egenskaper och delar 

jämlikt på det arbete som utförs vilket resulterar i att fåret med kjolen (Bä) porträtteras som 

handlingskraftig, aktiv och hjälpsam vilket kan tolkas som traditionellt manliga egenskaper. Det 

andra fåret (Bu) porträtteras som aktiv, handlingskraftig och hjälpsam. Det faktum att de båda 

fåren agerar så pass jämställt resulterar i att de inte följer ett traditionellt könsrollsmönster. 

Normer som förmedlas via denna bok är jämställdhet och att man ska hjälpas åt med de 

sysslor som uppkommer. Boken förmedlar även att man ska vara lugn och rationell i situationer 

som i övrigt kan kännas svårhanterliga. Att vara rationell och inte agera utan eftertänksamhet är 

eftersträvansvärt. Det framkommer också att det är lockande att vara ute i naturen. Denna text 

ger sken av att författarna Landström och Landström har haft en genusmedvetenhet då denna 

bok skrevs. Boken lämnar dock stort tolkningsutrymme till läsaren gällande klass-, etnisk- och 

sexualitetstillhörighet. 

6.5 Kalas, Alfons Åberg! 

Alfons har fyllt sex år och ska ha ett eget kalas där han vill bjuda sina bästa vänner Viktor och 

Milla. Till hans hjälp kommer faster Fiffi som ser framemot att hjälpa honom med 

förberedelserna. Faster Fiffi övertalar Alfons om att han borde bjuda fler än två kompisar. Hon 

planerar, städar, handlar och bakar tårtor. Till kalaset kommer nio kompisar som bor på samma 

gata som Alfons, de är förväntansfulla och finklädda. Alfons får paket som han öppnar innan de 

sätter sig till bordet för att äta tårta. Under fikat och de efterföljande lekarna blir en del av barnen 

avundsjuka på varandra och osams, vilket faster Fiffi försöker stävja med glada tillrop. Alfons 

tycker det är skönt att kompisarna går hem när kalaset slutar. Tårtorna som blev över äter han 

upp tillsammans med Viktor och Milla dagen efter kalaset. (Bergström, 1997)  

Alfons har en brun stickad långärmad tröja, ett par bruna kortbyxor som är lagade på knäet 

och ett par bruna knytskor, en kortklippt frisyr som illustreras med korta svarta streck. Då han 

klär upp sig till kalaset för att göra sig fin har han en vit skjorta, röd slips med en brun tröja över. 

Han har även ett par mörkbruna knälånga byxor med pressveck och ett par bruna skor. 

(Hirdman, 1988, s.54) Alfons har i texten det personliga pronomenet ”han”. I present av sina 

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

en blombukett. På en illustration av hur kalaset har urartat syns Alfons med höjda knytnävar mot 
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en annan pojke som kavlat upp skjortärmarna, vilket kan tolkas som ett tecken på aggressivitet 

som i sin tur är en manlig egenskap enligt Nikolajevas egenskapsschema. (2004, s.129) I denna 

bok ges Alfons tilldelas han en relativt anonym roll då Faster Fiffi dominerar berättelsen, därav 

den något sparsamma personbeskrivningen av Alfons. 

Faster Fiffi har en röd knälång åtsittande kjol, en vit långärmad blus med rosett i halsen och 

ett par svarta skor med hög klack. Hon har örhängen och en ring på höger ringfinger. Hon har 

lockigt tunt hår på huvudet, fylliga läppar och en brun handväska. Fiffi har en vit päls som hon 

hänger av sig i hallen på en krok, samt en brun hatt med en rosa blomma på. Då hon städar är 

hon klädd i ett beigt förkläde med vita ränder på och volangärmar. Hon har ett litet 

serveringsförkläde på sig utanpå kjolen under kalasets gång. Faster Fiffis kläder och accessoarer 

tilldelar henne en feminin genustillhörighet med nästintill stereotypa drag. (Grettve, 2008, s.27, 

35-38; Hirdman, 1988, s.54) Faster Fiffi som innehar det personliga pronomenet ”hon” framställs 

som glad, omtänksam, entusiastisk och aktiv då hon arrangerar Alfons kalas efter eget huvud. 

Hon är strukturerad och organiserad med många listor till hjälp. Illustrationerna visar hur faster 

Fiffi städar, handlar och bakar med ett leende på läpparna. Hon löser problem löpande under 

kalasets gång och arrangerar lekar. Då barnen råkar i luven på och anklagar varandra för fusk i 

lekarna kluckar faster Fiffi ”inget kiv.” Hon försäkrar barnen om att innehållet i godispåsarna är 

rättvist fördelade, hon tröstar ledsna barn och städar efter kalasets slut. Enligt Nikolajevas 

egenskapsschema (2004, s.129) besitter Fiffi därmed både feminina och maskulina egenskaper då 

hon både är aktiv och omtänksam på samma gång, även om de kvinnliga attributen får en mer 

framträdande roll genom boken. 

Alfons pappa har en ljusbrun stickad långärmad tröja, under den en vit krage, ett par 

mörkbruna långbyxor och ett par gröna tofflor och han är tunnhårig på huvudet. (Hirdman, 

1988, s.54) Den enda gången som Alfons pappa är närvarande i bild och text reducerar han 

antalet inbjudna kalasgäster från ”hela lekskolan” till sammanlagt tio stycken, därefter lyser han 

med sin frånvaro under kalasets gång. I och med hans ställningstagande till antalet kalasgäster, 

som sedan efterföljs av Faster Fiffi befäster han sin roll som man. I övrigt kan han tolkas som 

passiv (kvinnlig egenskap) (Nikolajeva, 2004, s.129) då han inte närvarar under sin sons kalas.  

De nio inbjudna kalasgästerna har alla illustrerats med vita (icke färglagda) kläder som för att 

markera Alfons som huvudkaraktär i boken. Fyra av dem konstrueras som flickor genom 

klänningar och längre hår. På tre av dem är ögonfransarna utritade. Sex karaktärer har kort hår 

och inte utritade ögonfransar, fem av dem illustreras med skjorta, slips och några av dem även 

med en långärmad tröja. (Grettve, 2008, s.27, 35-38; Hirdman, 1988, s.54) Via text och bild i 

samverkan kan man identifiera vad sju av karaktärerna heter och vem av dem som är vem. 

Namnen är Viktor, Milla, Anna, Lotta, Sara, Ubbe och Martin. Karaktärerna tillskrivs olika 

ageranden och känsloyttringar i text och bild. Lotta beklagar sig över sin bordsplacering till faster 

då Martin nyper henne. Lotta vill hellre sitta vid Anna. Anna påpekar att Viktor har tagit en bit 

tårta till, och ifrågasätter om man får göra så. Efter detta anklagar barnen varandra för orättvis 
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tårtfördelning. Vid en lek anklagar Sara Martin för fusk genom en viskning till Milla. I samband 

med fiskdammen uppstår ännu en gång ett ifrågasättande av en rättvis fördelning, då Martin som 

fått en röd klubba i sin godispåse blir avundsjuk på Ubbe som har fått en grön klubba. Efter 

genomförd frågesport ”tjurar” Sara och gråter med nedböjt huvud och händerna framför ansiktet 

på en av illustrationerna då hon hellre ville vara i det vinnande laget. I en efterföljande situation 

beskrivs i text och bild hur flickorna låser in sig på toaletten tillsammans för att de inte vill vara 

med och leka gömme (kurragömma). Utanför toalettdörren försöker en av pojkarna att dra upp 

dörren, samtidigt som Ubbe spänner överarmen för att visa sina muskler. På ett uppslag, för att 

påvisa hur rörigt kalaset blivit när det urartat kan man se Lotta bli dragen i håret, Milla stå och 

gråta med händerna för ansiktet, Anna blir nedsprutad med dryck av en pojke genom ett sugrör 

och Sara bråka om en godispåse med Martin. Alfons och Ubbe bråkar med höjda knytnävar och 

två av pojkarna brottas på golvet. I beskrivningen ovan porträtteras flickorna som emotionella, 

gnälliga, sårbara och verbalt aktiva. De deltar inte i de fysiska slagsmålen som pojkarna gör. 

Pojkarna porträtteras som våldsamma, och fysiskt starka och aktiva (Nikolajeva, 2004, s.129) 

Barnen porträtteras på detta sätt med stereotypt och förväntade egenskaper. På sista uppslaget då 

Alfons, Viktor och Milla äter tårta tillsamman har Viktor en blå långärmad stickad tröja och ett 

par blåa långbyxor. Milla har på denna bild en rosa långärmad tröja, rosa strumpbyxor, en röd 

klänning, röda skor och ett hjärtformat halssmycke. Båda Milla och Viktors klädkoder 

karaktäriserar dem som skilda genustillhörigheter. (Grettve, 2008, s.27, 35-38; Hirdman, 1988, 

s.54) 

Vad gäller Alfons och hans pappas boendesituation ges ingen vägledning kring vart deras 

boende är lokaliserat eller vad det är för boendeform på grund av illustrationernas sparsamma 

utformning. Det framkommer inte heller vem som ekonomiskt sätt står för det påkostade kalaset 

innehållandes ett flertal tårtor, partyhattar, ballonger och annan kalasutsmyckning, även om Fiffi 

är den som planerar och utför inköpen. Fiffi verkar ha det gott ställt med päls och smycken. 

Alfons pappa markerar boendets storlek genom att begränsa antalet inbjudna gäster till nio, vilket 

innebär att bostaden har ett begränsat utrymme. Alfons har tillgång till finkläder med skjorta, 

slips, ny tröja och byxor med pressveck. Och då kalaset närmar sig vårdar Alfons sitt yttre genom 

att borsta sitt hår. Han kan kulturella koder genom att vara trevlig och artig gentemot faster Fiffi. 

Alfons mottager en mängd presenter av varierande ekonomiskt värde från sina finklädda 

kompisar. Till en början är alla kalasgäster välvårdade, lugna och följer regler civiliserat men då 

kalaset urartar är samtliga delaktiga till oordningen som följer. Utifrån denna beskrivning är det 

inte möjligt att dra några slutsatser kring kalasgästernas respektive klasstillhörigheter. (Ahrne, 

Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 1999, s.16f)  

I bild och text framkommer det inte vart Alfons och hans pappa bor geografiskt sätt. På några 

av bokens illustrationer förkommer det svenska flaggor till exempel mitt på bordet där 

kalasgästerna sitter vilket markerar någon form av tillhörighet till Sverige. Flaggorna behöver inte 

innebära att kalset äger rum i Sverige, men att det finns någon form av historisk tillhörighet till 
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landet. De karaktärer som är muntligt aktiva kan alla kommunicera och göra sig förstådda på 

samma språk. (Furseth & Repstad, 2005, s.224, 228) Det ska även nämnas att samtliga karaktärer 

porträtteras med en rosa/beige hudton. Vad gäller religionstillhörighet finns inga synliga 

symboler eller genomförda riter. Dock kan firandet av födelsedagen utesluta att Alfons tillhör ett 

trossamfund som inte firar födelsedager. (Furseth & Repstad, 2005, s.173) Detta kan ses som ett 

uttryck för ett sekulariserat förhållningssätt. Samtliga karaktärer uppvisar en hög fysisk 

funktionsförmåga då de deltar obehindrat i lek och slagsmål. Det framkommer inte i varken text 

eller bild att någon karaktär har en kognitiv funktionsnedsättning. 

Fiffi benämns som faster i texten, dock framgår det inte vems faster hon är, om hon är Alfons 

eller hans pappas faster. I texten påvisas att faster Fiffi inte har några barn och att hon därför 

alltid är ”extrasnäll mot Alfons.” Det lämnas stort tolkningsutrymme till Fiffis barnlöshet men i 

och med att barnlösheten uttrycks i text fastslås att det är något som behöver poängteras och 

samtidigt är något avvikande från samhällets heteronormativa ordning. Detta kan placera henne i 

gruppen ”de Andra” som inte upprätthåller den heteronormativa ordningen gällande 

familjekonstellationer. Genom att vara avvikande bidrar karaktären Fiffi genom sin barnlöshet till 

att förstärka en eftersträvansvärd heteronormativ familj. Samma fenomen kan dock även 

betraktas som ett positivt ifrågasättande och ett alternativt leverne i relation till heteronormen. 

(Ambjörnsson, 2004, s.15; Dahlöf, www.ne.se, 2013-05-06; Helmius, 2004, s.106; Kulick, 2004, 

s.27) 

Kalasgästerna positionerar sig i liknande perspektiv utifrån de ovan nämnda sociala 

kategorierna, bortsett från genus och eventuellt klass där de särskiljer sig ifrån varandra. 

Särskiljandet gällande genus sker då vissa porträtteras som traditionella flickor respektive pojkar, 

genustillhörigheten gör att pojkarna positioneras högre i ett maktsystem. Men då genus 

samverkar med klasstillhörighet kan den bilden förändras. Ponera att en av flickorna gett Alfons 

en radiostyrd bil som present (indikator på högt ekonomiskt kapital) och att en av pojkarna 

samtidigt ger Alfons ett paket kritor (indikator på lågt ekonomiskt kapital). Detta positionerar 

flickan med mer makt än om klassaspekten inte hade närvarat. Variationer som exemplet ovan 

kan skapas i kombination med ett flertal sociala kategorier till exempel genom att flickan tillskrivs 

en funktionsnedsättning och placeras i rullstol, alternativt att pojken är homosexuell och bär 

religiösa symboler. Men då kalasgästerna porträtteras som en relativt homogen grupp försvårar 

detta en vidare intersektionell analys. 

Faster Fiffi positioneras utifrån genuskategorin som kvinna samt som tillhörande en högre 

klass då hon är försedd med attribut som förmedlar maktresurser i form av ekonomisk och 

kulturellt kapital. Hennes klasstillhörighet utökar och förstärker hennes handlingsutrymme som 

kvinna. Något som däremot skulle kunna förminska detta utrymme är om hennes barnlöshet ses 

som något negativt istället för som vilket möjligt alternativ som helst. Handlingsutrymmet kan 

även tänkas minska om hon tillskrivs en lägre klasstillhörighet som kommer till uttryck genom 

avsaknad av bostad och slitna kläder alternativt att Fiffi beter sig våldsamt och manhaftigt i sina 
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traditionellt feminina kläder. Synen på Alfons pappas position i en maktstruktur påverkas av hans 

orsak till frånvaro vid sin sons kalas. Detta kan ha olika orsaker, till exempel klassmässiga då han 

antingen kan vara bortrest på en viktig jobbkonferens alternativt sitta på en parkbänk och dricka 

alkoholhaltig dryck tillsammans med sina vänner som han alltid sitter där med.  

Boken förmedlar att människor ur ett normativt perspektiv har en hög funktionsförmåga, är 

sekulariserade och tillhör samma eller liknande etniska ursprung som varandra. Faster Fiffis 

agerande under planerandet och genomförandet av kalaset förmedlar en bild av att kvinnor vill 

sköta husliga sysslor med ett leende på läpparna. Detta bidrar till att reproducera en traditionell 

könsuppdelning av arbete, speciellt då Alfons pappa är frånvarande. Det faktum att det explicit 

uttrycks i texten att faster Fiffi inte har några barn förmedlar att detta är något avvikande från det 

i samhället normativa men samtidigt att det är en möjlig familjekonstellation. Att detta poängteras 

kan påvisa att en barnlös kvinna måste förklara eller definiera sig utifrån det från normen 

avvikande i sin livssituation och familjebildning. Som ett jämförande exempel kan nämnas då en 

icke-heterosexuell individ måste ange och förklara sin sexuella läggning, det vill säga ”komma ut 

ur garderoben”. Detta fenomen är något som en heterosexuell individ aldrig behöver förklara 

eller motivera. (Ambjörnsson & Bromseth, 2010, s.205) Gunilla Bergström har genom denna bok 

cementerat traditionella könsroller men samtidigt påvisat möjliga familjekonstellationer. Ingen 

individ har dock tillskrivits något uttryck för lägre fysisk eller kognitiv funktionsförmåga 

alternativt någon religiös tillhörighet. 

6.6 Alfons och soldatpappan 

Alfons har fått en ny kompis som heter Hamdi. Hamdis pappa har varit soldat i ett annat land, i 

ett riktigt krig, och detta är Alfons väldigt nyfiken på. Tillsammans har de alla tre byggt ett 

fotbollsmål till träningarna på fredagarna. Alfons ber ofta Hamdis pappa att berätta om tiden som 

soldat, något som Hamdis pappa inte vill prata om då krig är ruskigt. Alfons och Hamdi tittar på 

krigsfilmer och spelar krigsspel på datorn som de tycker är spännande. De leker krig med 

varandra, både med Alfons laserpistol och ”snigelkrig” då de är inrullade i mattor och rullas och 

knuffas. De tittar i leksakskataloger efter de grymmaste grejerna, saker som de kan önska sig, men 

som de säkert aldrig får i julklapp. Alfons tycker det är roligt att leka hemma hos Hamdi 

tillsammans med Hamdi och hans syskon. En dag frågar Alfons Hamdis pappa om kriget varpå 

Hamdis pappa berättar att riktigt krig inte är som på film där de goda vinner i slutet. Alfons 

förstår allvaret och Hamdis pappa berättar om ett minne från tiden i kriget som utspelar sig under 

ett bombanfall. Berättelsen handlar om en myra som trots bombanfallen fortsätter bygga på sin 

stack, vilket skänker Hamdis pappa hopp om framtiden. Alfons och Hamdi tycker att det är en 

konstig berättelse. När berättelsen är slut är det dags för middag tillsammans med resten av 

familjen. Från fönstret vid matbordet kan de se ner till fotbollsplanen där någon förstört den 
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nybyggda målburen. Efter maten går Alfons, Hamdi och hans pappa ner till fotbollsplanen med 

verktygslådan och lagar målet, precis som den envisa myran i berättelsen. (Bergström, 2006) 

Alfons konstrueras som pojke genom det personliga pronomenet ”han”. Han har en brun 

stickad långärmad tröja, ett par bruna kortbyxor som är lagade på knäet, en orange jacka när han 

är ute och ett par fotbollsskor. Alfons är kortklippt som illustreras med korta svarta streck. 

Hamdi konstrueras även han som pojke genom det personliga pronomenet ”han”. Han har en vit 

långärmad tröja med röda ränder på, och ett par beiga långbyxor, en röd jacka när han är ute och 

ett par fotbollsskor. Hamdis hår illustreras som tjockt och svart. (Grettve, 2008, s.27, 35-38; 

Hirdman, 1988, s.54) Alfons och Hamdi tycker båda om att spela fotboll, titta på ruggig video 

och leka krig även om de inte är arga på varandra på riktigt. De får båda två vara med för att 

snickra och resa fotbollsmålet. Alfons vet att en kpist är ett slags vapen som används i krig. Både 

Alfons och Hamdi konstrueras som pojkar utifrån deras tillskrivna egenskaper och intressen, som 

antingen är sport eller låtsaskrigsrelaterade aktiviteter. (Nikolajeva, 2004, s.129) 

Hamdis pappa har det personliga pronomenet ”han” och illustreras i bild med en tydligt 

markerad käke och mustasch. Då han är hemma är han klädd i en beige långärmad tröja med 

prickar på, ett par gråa långbyxor, grå strumpor och ett par öppna tofflor. (Grettve, 2008, s.27, 

35-38; Hirdman, 1988, s.54) Han tillskrivs traditionellt manliga egenskaper i och med att han har 

startat ett fotbollslag för barnen och därmed uppvisar ett sportintresse, han är händig och 

praktisk då han snickrar ett fotbollsmål. Han har tidigare varit yrkesverksam (frivilligt eller 

ofrivilligt framgår ej) som soldat och medverkat i ett krig, något som förstärker hans 

genustillhörighet. Hamdis pappa tillskrivs också egenskaper som kan tolkas som traditionellt 

kvinnliga då han beskrivs som omtänksam då han startade fotbollslaget, samt att han uppvisar en 

emotionell sida då han sällan vill prata om kriget och tycker att det är meningslöst och bedrövligt. 

Han berättar också för Alfons och Hamdi att han var rädd under bombanfallet men att han blir 

glad då han får syn på en myra. (Nikolajeva, 2004, s.129) Då han ska berätta om ett minne från 

krigstiden uppmanar han Alfons och Hamdi att ”lyssna som vuxna karlar.” Att Hamdis pappa 

uttrycker detta, kan tyda på en förväntan från hans sida att Alfons och Hamdis mottagande av 

berättelsen ska överensstämma med de normer som finns kring vuxna män, att inte bli för 

emotionella utan uppvisa en trygghet och styrka. 

Hamdi har två småsystrar och en lillebror som gärna vill vara med och leka kurragömma eller 

tagare. De två systrarna har uppsatt hår med rosetter i färger som matchar deras respektive korta 

klänningar, nämligen orange respektive rosa. Lillebror som sitter bakom en soffa har blå 

långbyxor och en grå långärmad tröja. (Grettve, 2008, s.27, 35-38; Hirdman, 1988, s.54) 

På illustrationerna ses Alfons och Hamdi spelandes fotboll med lägenhetshus i bakgrunden, 

även vid det inledande målbursbyggandet kan man se några lägenhetshus på bilden. Under 

middagen kan Alfons och Hamdi se den förstörda målburen genom fönstret, vilket skulle kunna 

tolkas som att de bor i något utav dessa höghus. Bilderna av höghusen ger intrycket att de inte 

bor i ett område med stark socioekonomisk status. Då Alfons och Hamdi sitter och tittar i 
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julkatalogerna med leksaker ser de saker som de önskar sig, men som de är medvetna om att 

nästan säkert inte kommer få. Om detta beror på ekonomiska faktorer eller kulturella värderingar 

framkommer inte i text och bild. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 1999, s.16f; 

Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007, s.105) 

Hemma hos Hamdi är det ”jämt kusiner och släktingar och folk på besök. Där är många 

mattor och annorlunda fin-gardiner. Och på balkongen en parabol! Så man kan se främmande, 

utländska TV-program.” (Bergström, 2006) Mattorna är av orientalisk karaktär och på en hylla 

finns bilder och foton från landet där Hamdis familj tidigare bodde. Hamdis familj äter risgryta 

med kryddsås till middag. Alfons har en egen laserpistol där batteriet snart är slut och det faktum 

att Hamdi inte sägs ha någon liknande motsvarighet till leksaksvapen kan tolkas på olika sätt. 

Antingen så nekas pojkarnas vapenönskan baserat på endast ekonomiska resurser vilket i så fall 

skulle indikera ett lågt ekonomiskt kapital. Om motivet till nekandet istället baserar på värderingar 

gällande förmedling av krig till minderåriga så kan det tyda på ett kulturellt kapital. Och slutligen 

kan motiveringen baseras på båda ovanstående argument. Alfons kan tillskrivas ett kulturellt 

kapital då han kan sociala koder eftersom han slutar fråga om kriget när Hamdis pappa inte vill 

prata om det samt att han hjälper till att duka bordet innan middagen hemma hos Hamdi. (Ahrne, 

Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 1999, s.16f; Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007, s.105) 

Miljöbeskrivningen ovan kan även ligga till grund för den sociala kategorin etnicitet. I och med 

att de som ofta kommer på besök till Hamdis familj benämns som släktingar och kusiner, kan vi 

anta att de har en gemensam historisk bakgrund. Det framkommer genom texten att Hamdis 

pappa kommer från ett annat land än det land som karaktärerna befinner sig i just nu. Hamdis 

pappas före detta land beskrivs som att det knappt finns någon skog, istället finns det sand, öken 

och berg samt att det är väldigt hett. Hamdi är född i ett annat land och kom till detta land när 

han var baby, vilket gör att han inte minns något från den tiden. Vilket land Hamdi och hans 

pappa tidigare bodde i framgår inte genom text eller bild och i vilket land de befinner sig i just nu 

framkommer inte heller. Med tanke på de språkliga uttrycken i texten kan dock utläsas att det inte 

handlar om samma land. Den middag som serveras hos Hamdis familj utgörs av risgryta med 

kryddsås, något som kan utläsas som en markör för etnisk tillhörighet. (Furseth & Repstad, 2005, 

s.224, 228) Genom illustrationerna påvisas en variation vad det gäller karaktärernas utseende i 

form av hudfärg, där Alfons har porträtterats med en rosa/beige hudton medan Hamdi och hans 

familj har illustrerats med en ljusbrun hudton. 

”Först sitter alla stilla runt bordet. Till och med småsyskonen är stilla. Man ska be Alltings 

Stora Gudamakt välsigna maten. Det var nytt, tänker Alfons. Sådär högtidligt gör inte pappa och 

han vid middagsbordet hemma. Men sen sätter alla fart och pratar och skojar och lägger upp mat 

och mumsar.” (Bergström, 2006, s.26f) Denna symboliska ritual markerar en religiös tillhörighet i 

Hamdis familj. Detta är något som Alfons ser som nytt och högtidligt, vilket indikerar att han inte 

har någon liknande religiös utövning i hans hemmiljö. (Furseth & Repstad, 2005, s.173) 
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Samtliga karaktärer i boken uppvisar en hög fysisk funktionsförmåga. Alfons och Hamdi 

spelar fotboll samt jagar Hamdis småsyskon. Det enda uttrycket som markerar en nedsatt 

funktionsförmåga är då Hamdis pappa ber Alfons och Hamdi hoppa ner från hans knä, då han är 

trött i knäna. Via en illustration av karaktärerna vid middagsbordet kan vi se Alfons, Hamdi, de 

tre småsyskonen och Hamdis pappa. På kortsidan av bordet sitter det en leende individ med 

klänning, hår uppsatt i knut, skor med klack och som porträtteras som äldre än barnen. Utifrån 

dessa yttre attribut tillskrivs denne individ en kvinnlig genustillhörighet. Hon nämns aldrig i 

texten, så relationen till resten av familjen förblir okänd. Det faktum att hon dock porträtteras 

överhuvudtaget förstärker bilden av den heteronormativa familjekonstellationen. Då Hamdis 

pappa berättar om sina minnen från kriget så sätter han Alfons och Hamdi i sitt knä. Då 

sexualitet som social kategori studeras i detta arbete identifieras detta genom tecken som till 

exempel fysisk kontakt. Dock kan situationen med barnen i knäet på Hamdis pappa inte tolkas 

som en handling relaterad till någon form av sexuell anspelning då det inte ges några uttryck för 

sexuella tankar, blickar eller åtrå. (Helmius, 2004, s.106; Dahlöf, www.ne.se, 2013-05-06) 

Då Alfons och Hamdis maktpositioner jämförs så framkommer att de har en liknande 

position utifrån sin genustillhörighet då de båda är pojkar med traditionellt manliga egenskaper 

och intressen. De kategoriseras också som likvärdiga vad det gäller fysisk funktionsförmåga och 

klass då de bor i samma område i husen mitt emot varandra. Det som dock positioner Alfons och 

Hamdi på olika sätt i maktstrukturen är den etniska och den religiösa tillhörigheten. I dagens 

kontext positioneras Alfons som sekulariserad och har därmed ett större maktutrymme än Hamdi 

som tillskrivs en aktiv religionstillhörighet. Alfons tillskrivs också ett större handlingsutrymme 

och makt då han i motsats till Hamdi inte sägs ha någon historisk tillhörighet till något annat 

land, vilket Hamdi har då han kom till detta land när han var bebis. Utifrån dagens kontext kan 

det tolkas som att Alfons tillhör en ”vi”-grupp medan Hamdi till ”de Andra”, vilket i detta fall 

tillskriver Alfons ett större maktutrymme i ett samhällsperspektiv. 

Hamdis pappa kan positioneras som man med traditionellt manliga egenskaper vilket stärks av 

hans tidigare yrkestillhörighet som soldat. Han poängterar dock att krig är ruskigt och att han var 

rädd, vilket kan försvaga hans maktposition som man, till skillnad från om han istället hade 

uttryckt sig positivt om kriget och inte alls varit rädd. Då det genom texten inte går att säkert 

tillskriva Hamdis pappa någon specifik klasstillhörighet utifrån hemmiljön annat än deras 

lokalisering av bostaden, blir det därför svårt att positionerna honom inom den sociala kategorin 

klass i relation till en maktaspekt. Det faktum att han porträtteras som utövare av en 

religionstillhörighet samt att han innehar en annan etnisk bakgrund än om han hade varit född i 

det land han bor i nu, positionerar honom som invandrare i relation till urinvånarna i landet de nu 

befinner sig i vilket påverkar hans maktsituation. Detta kan tolkas som att han i det nya landet 

tillhör en minoritet. 

Boken förmedlar en normativ bild vad det gäller barns genustillhörighet och pojkars intressen. 

Då Hamdis pappa uttrycker en rädsla för krig och samtidigt säger att krig inte är något 
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eftersträvansvärt, så ifrågasätts den traditionella bilden av att män ska vara tuffa och inte visa 

känslor. Via historien poängteras att då problem uppstår ska man precis som den lilla myran 

fortsätta att bygga utan att ge upp. Genom boken förmedlas också en positiv bild av mångfald ur 

ett etnicitets- och religionsperspektiv. Detta är något som författaren Gunilla Bergström verkar 

ha valt medvetet att porträttera, tillsammans med genus- och klassperspektiven, på ett icke 

normativt sätt då detta påvisas gällande personbeskrivningar. 

6.7 Bu och Bä får besök 

Bu och Bä är under en höstdag ute i trädgården för att kratta ihop löv som har fallit ned från ett 

träd. Under arbetets gång upptäcker de en katt som sitter på en gren i trädet och som inte tycks 

kunna komma ned. Tillsammans försöker Bu och Bä på olika sätt få katten att komma ned. I 

samband med ett av dessa försök så hamnar istället Bu uppe i trädet utan att kunna komma ned, 

medan katten tar sig ned på egen hand. Bä förser den hungrige Bu med smörgåsar uppe i trädet 

innan Bu på ett abrupt sätt åter står på marken. När Bu och Bä tillsammans går för att hämta 

katten upptäcker de att den återigen sitter på trädgrenen. De konstaterar att katten kanske vill 

vara där, innan de går och lägger sig men lämnar för säkerhets skull fönstret öppet ifall katten vill 

komma in. (Landström, 2006) 

Bu tillskrivs i texten det personliga pronomenet ”han” och har på illustrationerna ett par blå 

knälånga byxor med hängslen, en grå halsduk, svarta stövlar och en grå frisyr uppe på huvudet. 

Vid sänggående är Bu klädd i en blå nattsärk med vita prickar på. Bä tillskrivs i texten det 

personliga pronomenet ”hon” och har på illustrationerna en rosa klänning med hängslen, en rosa 

halsduk, svarta stövlar och en grå frisyr på huvudet med en rosa rosett. Vid sänggående är Bä 

klädd i en rosa nattsärk med vita prickar på. (Hirdman, 1988, s.54) Utifrån Nikolajevas (2004, 

s.129) egenskapsschema besitter både Bu och Bä traditionellt manliga och kvinnliga egenskaper. 

De hjälps åt med kroppsarbete i trädgården samt kommer med problemlösningsförslag för att få 

ned katten från trädet. Att Bä förser Bu med smörgåsar då han sitter fast på trädgrenen kan tolkas 

som att Bu är passiv medan Bä är omsorgsfull. Hans handlingsutrymme är dock begränsat med 

tanke på att han sitter fast uppe i trädet. Att de båda karaktärerna tillskrivs liknande egenskaper 

gör att de kan uppfattas som könsneutrala i sitt agerande, men särskiljs i text och bild genom 

deras kläder och personliga pronomen. 

Bu och Bä befinner sig i en trädgård som omges av ett staket. De har tillgång till ett hus med 

övervåning, men om det är en tvåplansvilla eller ett tvåvåningshus med lägenheter i framgår inte i 

text eller bild. I anslutning till trädgården har de tillgång till en skottkärra samt en redskapsbod 

med många verktyg och olika material. Den välsorterade redskapsboden samt det enligt 

illustrationen välfyllda skafferiet inne i huset skulle kunna ses som en markör för ekonomiskt 

kapital. Gällande karaktärernas konsumtionsmönster kan vi se att de äter smörgåsar med diverse 

pålägg samt att de sköter sin dagliga hygien. Bu och Bä sover i en våningssäng och delar därmed 
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rum. Om det beror på trångboddhet eller känslan av social närhet till varandra framgår inte av 

text eller bild. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 1999, s.16f; Hellström, 2011, 

s.162f) Bu och Bä illustreras varken med några symboler eller på annat sätt uttrycker någon form 

av religiös tillhörighet eller etnicitet. De portsätteras båda två som får med vit ull på kroppen. Att 

karaktärerna inte av författaren/illustratören tillskrivs några av dessa uttryck legitimeras av att 

karaktärerna i denna bok inte är människor utan två får. För att inte behöva definiera dessa 

sociala kategorier hos bokens karaktärer kan författaren/illustratören porträttera dem som djur. 

(Nikolajeva, 2000, s.55) De framställs även i text och bild inneha en fysisk hög funktionsförmåga 

då de lyfter saker, klättrar i träd och går i trappan. (Söder & Grönvik, 2008, s.9) Vad det gäller 

relationen dem emellan uttrycks inte något om detta konkret i text eller bild, vilket lämnar 

utrymme för tolkningar. Klart är dock att de sover i samma rum och i varsin säng. De spenderar 

tid tillsammans men ger inga uttryck för sexualitet genom hur de ser på eller närmar sig varandra. 

(Helmius, 2004, s.106; Dahlöf, www.ne.se, 2013-05-06) Bu och Bä porträtteras som får vilket 

möjliggör för författaren att friskriva dem från en etnisk eller religiös tillhörighet. (Nikolajeva, 

2000, s.55) 

Bu och Bä positioneras jämbördigt utifrån samtliga sociala kategorier med ett eventuellt 

undantag för deras respektive genustillhörighet. Utifrån Bus klädval skulle denne karaktär kunna 

tillskrivas mer makt än Bä då deras respektive egenskaper inte skiljer sig något nämnvärt åt. Då de 

andra sociala kategorierna inte tillskrivs någon framträdande roll samt att det inte i boken 

förekommer några ytterligare beskrivna karaktärer leder det till att en intersektionell analys endast 

kan baseras på deras positioner i förhållande till varandra. 

Boken förmedlar att det för att lösa problem kan vara bra att samarbeta samt att pröva olika 

alternativ. Karaktärernas höga funktionsförmåga lyfts fram kontinuerligt genom alla aktiviteter, 

vilket förmedlar att hög fysisk funktionsförmåga är viktigt. Den förmedlar också en 

heteronormativ ordning trots att deras inbördes relation inte framgår explicit i text och bild, då de 

ändå tillskrivs en kvinnlig respektive manlig genustillhörighet. Det faktum att det endast 

förekommer två karaktärer i boken kan ses som en förklaring till att det inte existerar en diversitet 

gällande de sociala kategorierna. Landström verkar ha varit medveten om genusaspekten då 

denna bok skrevs, samtidigt som boken dock lämnar ett tolkningsutrymme till läsaren gällande 

klass-, etnisk-, religions- och sexualitetstillhörighet. 

 

6.8 Listigt Alfons Åberg 

Alfons är på besök hos farmor tillsammans med stor-kusinerna. Han tycker att det är trevligt 

hemma hos farmor för hon bjuder på kakor och spelar spel med barnen. Men när det är dags för 

kortspel får Alfons inte vara med i gemenskapen då han är för liten. Detta är något han tänker 

ändra på. Då stor-kusinerna och farmor går iväg för att spela kort tar Alfons en kaka till för att 
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trösta sig med, vilket stor-kusinerna anser vara orättvist men som farmor godkänner med 

hänvisning till att Alfons är liten och inte förstår. När Alfons blir ensam i köket och hör hur de 

andra spelar kort i fin-rummet, tar han fram en pall så att han når kakburken. Han tar en kaka, en 

till och en till och en till. Så småningom ropar stor-kusinerna till Alfons att komma in i fin-

rummet för de ska titta i fotoalbum. Alfons tycker det är härligt att få vara tillsammans med de 

andra. Då farmor föreslår en fika går kusinerna in i köket för att duka saftbricka. De märker då 

att det endast finns en enda kaka kvar i kakburken och kusinerna blir då arga och anklagar 

Alfons. Alfons gör sig liten och spelar ännu yngre än vad han är genom att stoppa tummen i 

munnen och förklara med bebisröst att han är liten och inte förstår någonting. Kusinerna förstår 

att Alfons är tillräckligt stor och bjuder in Alfons till kortspelandet. (Bergström, 1977)  

Alfons karaktäriseras som pojke genom det personliga pronomenet ”han” och porträtteras 

med en mörkbrun långärmad tröja, ett par mörkröda knickersbyxor med lagning på vänster knä, 

ett par orangea knytskor samt har en kortklippt/snaggad frisyr. (Grettve, 2008, s.27, 35-38; 

Hirdman, 1988, s.54) Alfons kan tillskrivas traditionellt manliga egenskaper då han är aktiv och 

problemlösande när han lyckas nå upp till kakburken som är lokaliserad högt uppe på en hylla. 

Då kusinerna tänker flyga på Alfons är det han själv som avvärjer situationen genom att göra sig 

liten, och påpekar att man inte får slå dem som är mindre. Han agerar i den situationen inte 

passivt (kvinnlig egenskap) och inväntar slagen, utan agerar aktivt (manlig egenskap) genom att 

förhindra att slagsmål utbryter utan att för den skull bli våldsam (manlig egenskap). Dock blir 

Alfons ledsen när han inte får vara med och spela kort och detta illustreras med en tår på hans 

kind, och han tar en kaka till för att trösta sig själv. Detta kan tolkas som ett emotionellt uttryck 

vilket kan ses som en traditionell kvinnlig egenskap. (Nikolajeva, 2004, s.129) 

Alfons två äldre kusiner porträtteras båda med ljusbruna långbyxor, mörkröda tofflor och vita 

långärmade polotröjor samt att den ena av dem bär en klocka på vänster arm. En av kusinerna 

bär hängslen och den andra bär skärp runt midjan. De båda har liknande frisyrer vilka illustreras 

som kammat tunt hår i form av svarta streck. (Grettve, 2008, s.27, 35-38; Hirdman, 1988, s.54) 

Kusinerna framställs som handlingskraftiga (manlig egenskap) då farmor föreslår att de ska fika 

och de säger att de kan duka fram på egen hand. Då Alfons tar en extra kaka skvallrar kusinerna, 

vilket är en handling som kan förknippas med ett kvinnligt agerande, för farmor som ställer upp 

kakburken på en hylla och säger att det inte gör någonting. Då kusinerna märker att kakburken är 

tom så när som på en kaka blir de vilda av ilska och ”tänker flyga på Alfons och smocka till” 

(Bergström, 1977). Att kusinerna överväger fysiskt våld då de upptäcker att Alfons ätit upp alla 

kakor skulle kunna ses som en förstärkning av deras genustillhörighet då detta agerande är tecken 

på våldsamhet eller aggression (manliga egenskaper). (Nikolajeva, 2004, s.129). 

Alfons farmor benämns med det personliga pronomenet ”hon” och porträtteras som klädd i 

en vit blus, mörkröd kjol, mörkröda skor med klack, ett lila förkläde med svarta blommor samt 

svarta örhängen. Hennes hår är kortklippt och har en gråvit nyans. (Grettve, 2008, s.27, 35-38; 

Hirdman, 1988, s.54) Farmor är alltid glad, snäll och hon bjuder alltid på kakor samt spelar gärna 
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spel tillsammans med barnen. Dessa egenskaper som tillskrivs Alfons farmor kan utifrån 

Nikolajevas (2004, s.129) egenskapsschema tolkas som karaktäristiskt kvinnliga drag. 

Den ena av Alfons kusiner bär några serietidningar under armen vilket kan tolkas som ett 

uttryck för kulturellt kapital i form av läskunnighet, eller som ett intresse för serier och läsning i 

allmänhet. I farmors bostad kan vi finna prydnadssaker i skåp och tavlor på väggarna, samt att 

hon har ett finrum där kortspelandet äger rum vilket kan tolkas som ett tecken på ett visst 

ekonomiskt kapital. (Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s.62; Bourdieu, 1999, s.16f) Samtliga 

karaktärer porträtteras i illustrationerna med en hög fysisk funktionsförmåga, främst då Alfons 

och kusinerna klättrar på olika pallar och stolar för att nå kakburken. Det förekommer inga 

religiösa symboler, ritualer eller andra tecken på någon religionstillhörighet i text eller bild, vilket 

kan ses som ett uttryck för en sekularisering. (Söder & Grönvik, 2008, s.9) I text och bild 

förekommer inga markörer för någon specifik etnisk tillhörighet i form av matvanor eller livsstil 

(Furseth & Repstad, 2005, s.224, 228), men Alfons, farmor och kusinerna porträtteras med en 

rosa/beige hudton. Ur ett sexualitetsperspektiv kan det sägas att det inte finns några uttryck för 

farmors sexuella läggning i text eller bild. Hon har någon gång fått barn eftersom hon benämns 

som ”farmor”, men om hon har en biologisk relation till barn och barnbarn genom en i sin tur 

heterosexuell relation, insemination eller adoption framgår ej. (Helmius, 2004, s.106; Dahlöf, 

www.ne.se, 2013-05-06) 

Alfons och hans två kusiner positioneras som pojkar gällande klädval och vissa egenskaper, de 

besitter dock även diskreta feminina drag som inte tar överhand. Kusinerna är dock mer fysiskt 

aktiva då de ser slagsmål som ett reellt alternativ då de blir arga på Alfons, medans Alfons själv 

inte vill slåss. Kusinerna besitter därmed mer manliga egenskaper än Alfons. Vad gäller Alfons 

klasstillhörighet kan inga konkreta egenskaper påvisas, men kusinerna besitter ett kulturellt 

utbildningskapital då de är läskunniga vilket ger dem ett större handlingsutrymme än Alfons. Då 

de utifrån övriga sociala kategorier framställs på ett likvärdigt sätt kan ingen djupare maktanalys 

genomföras. Farmor positioneras som kvinna med traditionellt kvinnliga kläder och egenskaper. 

Den sociala kategori som kan tänkas påverka hennes handlingsutrymme är den sexuella 

läggningen. Om hon aldrig har varit heterosexuell ger det henne ett förminskat 

handlingsutrymme jämfört med om hon aldrig varit avvikande i sin sexuella läggning. 

I boken framställs människor som sekulariserade med hög funktionsförmåga vilket 

reproducerar det normativa systemet över hur människor ska se ut och vara. Boken förmedlar att 

gemenskap till andra är eftersträvansvärt, och att det är jobbigt att vara åsidosatt. Boken 

förmedlar att man måste vara listig i trängda situationer. Alfons har ätit upp en hel burk full med 

kakor men lyckas ändå komma undan med det genom att använda kusinernas egna argument 

emot dem. Att vara listig framhålls som bättre än att ta till fysiskt våld. Detta är även något som 

författaren verkar varit medveten om gällande genuskategorisering, men på en bekostnad av 

variationer inom till exempel funktionsförmåga. 

http://www.ne.se/


 
43 

 

7. Diskussion 

Vår studie bekräftar det Eilard (2008) i sin avhandling och Skolverket (2006) i sin rapport har 

kommit fram till via sina läroboksanalyser. Genus är idag en väl bearbetad social kategori då 

karaktärer framställs och agerar på ett genusmedvetet sätt i de ovan nämnda arbetenas 

läroböcker, vilket också kan utläsas i denna studies analyserade bilderböcker. Detta verkar ha varit 

en aktuell och brännande fråga från 1970-talet och fram till idag med Alfons, Pippi och Lilla som 

exempel. I denna studie kan de två fåren Bu och Bä lyftas fram då de visar hur en jämställd 

relation kan tänkas se ut mellan två annars genusneutrala karaktärer. Det enda som skiljer dem åt 

gällande genustillhörighet är deras traditionella klädkoder. (Österlund, 2008, s.107f) 

Klassperspektivet lämnar stort tolkningsutrymme åt läsaren då karaktärernas utbildningsnivå 

alternativt förvärvsarbete inte är aktuell då de porträtteras som barn eller djur. Det faktum att 

böckernas miljöskildringar av boendeformer lämnar stort utrymme för egna tolkningar att ifyllas 

av läsaren kan dock öppna för möjligheten att fler barn kan känna igen sig än om miljön hade 

varit detaljerat beskriven. I endast en av åtta böcker förekommer en grupp människor som 

uttryckligen anges komma från ett annat land än det land där handlingen utspelar sig i, utifrån vad 

som framkommer i text och bild. Övriga karaktärer blir aldrig omnämnda i termer av etnisk 

tillhörighet vilket befäster tankemönstret att etnisk tillhörighet endast kan tillskrivas de som 

avviker från det i samhället normativa. De karaktärer som tillskrivs en etnisk tillhörighet är också 

de enda som ger uttryck för någon religiös tro. De något sparsamma karaktärsskildringarna i 

några av böckerna förklaras av Nikolajeva (2000, s.55) genom att karaktärerna porträtteras som 

djur och därmed friskrivs från sociala kategoritillhörigheter. Detta kan ifrågasättas och 

problematiseras då djuren i övrigt framställs som väldigt förmänskligade: de klättrar på stegar, 

handlar i affär, äter kaviarmacka och borstar tänderna. De handlar dessutom biodynamiskt och 

ekologiskt odlade bananer. Om karaktärerna kan allt detta, varför skulle de då inte kunna ta sig 

fram i rullstol och bära religiösa symboler? 

Att bilderboksförfattarna varit genusmedvetna ska premieras då de genom deras böcker 

ifrågasätter förgivettagna normer som råder i samhället. Men det kan även ifrågasättas då vissa 

variationer inom sociala kategorier lyser med sin frånvaro. Att genus bearbetas på ett aktivt sätt är 

föredömligt men detta arbete verkar tyvärr ske på bekostnad av till exempel religionstillhörighet 

och funktionsförmåga. Frågan som Tomicic (2008) ställer i sin debattartikel och som 

Nordenmark & Rosén (2008) tar upp är högst relevant; vad händer med de barn som aldrig får 

känna igen sig? Skolverket (2006) menar i sin rapport att ett ständigt exkluderande och 

anonymiserande av variationer inom grupper kan leda till en känsla av att bli diskriminerad och 

utsatt för kränkande behandling. Vår studie överensstämmer med detta resultat då kaninen i 

affären när Lilla kommer bort, samt doktorn i Pippi är de enda som ger uttryck för någon form 

av förändrad fysisk funktionsförmåga. Dessa karaktärer har porträtterats med glasögon. De enda 
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uttryck som därmed ges för en lägre funktionsförmåga är i form av fysiska förändringar. Eilard 

(2008) diskuterar i sin avhandling hur synen på sociala kategorier i samhället förändras. På 1970-

talet var Pippi provokativ som flicka då hon inte tillskrevs så många flickiga egenskaper. I dagens 

kontext ses hon ur detta perspektiv inte som lika utmanande. I dagens samhälle skulle Pippi 

uppfattas som provocerande om vi tillskrev henne en kognitiv funktionsnedsättning som till 

exempel cerebral pares, en burka och en sudansk etnicitet. Hade böckerna mottagits på samma 

sätt om Pippi, porträtterad som ovan, hade hivat sig in genom ett fönster på tredje våningen och 

frågat efter en spunk? Skulle den senare spunk-historien varit en del av den rådande litterära 

kanon gällande bilderböcker idag? (Asplund Carlsson, 1993, s.2) En tänkbar anledning till de 

homogena karaktärsskildringarna i de analyserade bilderböckerna kan vara att det i dessa böcker 

inte förekommer så många karaktärer och en mångfald blir därmed svår att framställa. 

En norm synliggörs lättast då någon bryter mot den på något vis. Detta behöver inte ske på 

särskilt anmärkningsvärt sätt, att byta veckodag och tidpunkt för en händelse kan innebära stora 

skillnader i hur vi uppfattar en handling. Att Alfons pappa röker och dricker någon form av dryck 

ensam framför TV:n då hans barn leker på egen hand med verktygslåda kan värderas olika 

beroende på när detta sker. Det spelar alltså roll vilken veckodag det är och vilken tid på dygnet 

som detta inträffar. Innehållet i pipan och flaskan liksom Alfons pappas sexuella läggning 

påverkar också uppfattningen om hans tillräknelighet. Om scenariot utspelar sig en lördagskväll, 

pipan innehåller vanlig tobak och flaskan innehåller antingen läsk eller öl, samt att Alfons 

mamma för kvällen befinner sig på tjejmiddag är händelsen inte så påfallande ur en normativ 

synvinkel. Om scenariot däremot skulle utspela sig en tisdagsmorgon framför nyhetsmorgon, 

pipan innehålla narkotikaklassad tobak och flaskan innehålla öl, samt att Alfons pappas manliga 

tillfälliga sexuella partner ligger kvar i sovrummet, så skulle situationen uppfattas som en 

avvikande och anmärkningsvärd händelse. Utifrån ovan nämnda exempel tilldelas Alfons pappa 

egenskaper som i sin tur värderas och positioneras utifrån ett hierarkiskt uppbyggt normsystem. 

Han skulle i den sistnämnda situationen bli ifrågasatt i sin föräldraroll då han i den rådande 

samhälleliga kontexten med tillhörande värderingar skulle klassas som avvikande. 

Ur ett intersektionellt perspektiv gällande identitetsskapande ses det idag inte som något 

anmärkningsvärt att det inom sociala kategorier kan finnas en stor variation av normuppfyllelse. 

Denna variation förekommer dock inte i någon stor utsträckning inom de analyserade böckerna 

var för sig, men om vi jämför Alfons med fåret Bu kan däremot en variation framträda. Dock kan 

Alfons och Hamdi utgöra ett bra exempel på när både likheter och skillnader framställs på ett 

någorlunda värdeneutralt sätt. De är både pojkar som är intresserade av fotboll och krig. Det 

faktum att Hamdi ber bordsbön innan maten framställs inte som något anmärkningsvärt utan ses 

som en naturlig variation i hur familjer kan se ut och agera. 
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8. Konklusion 

Vårt viktiga arbete som pedagoger i förskolan kan inte nog framhävas. Förskolan har ett enormt 

viktigt uppdrag som värdeförmedlare och vi pedagoger har stor makt att påverka innehållet så att 

så få barn som möjligt upplever någon form av diskriminering. Ett sätt att göra detta kan vara att 

vidga vårt fokus till att även innefatta fler sociala kategorier än endast genus genom att anta ett 

intersektionellt förhållningssätt. Det faktum att de enda karaktärer som uppvisar någon form av 

jämlikhet mellan varandra är två får måste ju ses som ett steg i rätt riktning, om än litet. Om detta 

säger vi varken bu eller bä. 

Som pedagoger kan vi bidra till att vidga förskolans litterära kanon genom att på ett medvetet 

och aktivt sätt efterfråga och variera de böcker som barnen möter i förskolans verksamhet. Av 

sammanlagt åtta böcker av de mest utlånade i Uppsala kommun under år 2012 förekom det i 

endast en av dessa en (tyvärr) stereotyp bild av icke-svensk etnisk tillhörighet. Detta tillskrevs 

Hamdi och hans familj och de tilldelades även ”religionskortet”, vilket inte kan ses som någon 

tillfällighet. Deras heminredning och det faktum att de bad bordsbön innan risgrytan med 

kryddsås intogs markerar deras etniska tillhörighet och religiösa tro. Ingen av de andra 

karaktärerna i någon av de analyserade bilderböckerna har tilldelats några liknande uttryck för 

religion eller etnisk tillhörighet. Det enda som saknas i denna etniskt stereotypa bild av Hamdi 

och hans familj är en utskriven brytning i deras språkliga uttal i texten. Det ska dock framhävas 

att det faktum att det i en bilderbok för barn ändå påvisas någon form av variation gällande etnisk 

tillhörighet över huvudtaget är föredömligt, även om bilden som framställs är något stereotyp. 

Nutida och framtida bilderböcker kan förhoppningsvis fortsätta det påbörjade arbete som 

författarna till de analyserade bilderböckerna har gjort vad det gäller variation av 

genusframställningar. En framtida målsättning är att det på bibliotekens statistiska lista över de 

mest utlånade bilderböckerna under ett år förekommer en större variation vad det gäller 

karaktärsskildringar utifrån diskrimineringsgrunderna. Vår förhoppning är att detta examens- 

arbete kan bidra till medvetenheten kring dessa frågor. Vi tror att förskolan är redo för detta 

roliga och utvecklande uppdrag! 
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Bilaga 

Nikolajevas egenskapsschema (2004, s.129) 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor 

Starka    Vackra 

Våldsamma   Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda  Emotionella, milda 

Aggressiva   Lydiga 

Tävlande   Självuppoffrande 

Rovgiriga   Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande   Sårbara 

Självständiga   Beroende 

Aktiva   Passiva 

Analyserande   Syntetiserande 

Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt 

Rationella   Intuitiva 

Och så vidare… 


