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Detta examensarbetes syfte är att undersöka, jämföra samt analysera barnlitteratur för att 
kunna få en blick av vilken syn på kön böckerna förmedlar såväl som hur kvinnliga och 
manliga könsroller konstrueras i barnlitteraturen i Sverige och arabisk barnlitteratur. 
Jag vill se och jämföra om det finns likheter och skillnader mellan arabiska och svenska 
barnböcker utifrån synsättet på flickor och pojkar respektive kvinnligt och manligt. 

I studien ingår tre böcker som är skrivna av svenska författare, tre böcker av arabiska 
författare och två böcker som översatts från det svenska språket till det arabiska språket. 
Urvalet av skönlitteratur baseras på tillgängliga böcker i arabiska, populära svenska 
barnböcker samt ämnesområde. 

 Utifrån syftet har jag valt kvalitativ analysmetod. För att kunna besvara mina 
frågeställningar och analysera böckerna har jag valt att utgå från Maria Nikolajevas bok 
Barnbokens byggklossar. Resultat av studie har visat att en del av de svenska författarna i den 
moderna barnlitteraturen är mer reflekterande och medvetna om genusproblematiken, och 
därför anstränger sig för att undvika de traditionella könsrollerna och stereotyperna är inte lika 
framträdande, medan arabiska författare är mer fästa vid de traditionella könsmönstren. 
Könsmönstren skildras tydligt i några av de utvalda barnböckerna. 
_________________________________________________________________________ 
Nyckelord: Genus, könsroller, arabiska och svenska barnlitteratur 
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1 Inledning 

Det som har gjort mig motiverad och angelägen att undersöka och granska barnlitteratur 

utifrån genusperspektiv är bl.a. att det är mitt uppdrag och mitt ansvar som lärare att arbeta för 

jämställdhet i skolan oavsett kulturella skillnader mellan elever. Min uppgift som lärare är att 

behandla alla människor lika oavsett de ytliga kriterierna, bl.a. flickor och pojkar. 

På min VFU har jag lagt märke till sådana inställningar mellan flickor och pojkar där 

genusperspektivet framträder strakt. I skolan och bland elever är det mycket diskussioner om 

flicklekar, pojklekar, pojkfärger och flickfärger. Jag har upplevt att vissa elever, framför allt 

pojkar, protesterar över att arbeta med eller sätta sig bredvid det motsatta könet. 

Mitt uppdrag är att arbeta effektivt för att motverka alla slag av negativa uppfattningar 

om individer och människor. Jämställdhet mellan flickor och pojkar är en viktig fråga om 

demokrati och värdegrund. Alla elever har rätt till att få möjligheter att utveckla sina förmågor 

och förverkliga sina drömmar i framtiden. En stereotyp uppfattning uppstår när individer 

bygger olika uppfattningar och skaffa sig olika föreställningar om kön på fördomsfulla sätt. 
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Att arbeta med jämställdhet mellan flickor och pojkar i skolan är viktig för samhälls 

utveckling och lärande. Det gäller alltså för lärare att ge flickorna och pojkarna samma 

möjligheter och bemöta alla elever med öppet sinne och utifrån deras egna förutsättningar, 

utan att ha förutfattade meningar. Det är ett sätt för att möjliggöra en rättvis och demokratisk 

utbildning.  Eleverna ska inte se och forma sin framtids utifrån könsstereotypa tankar, 

värderingar och inställningar utan utifrån sina kompetenser och intressen. Detta formades 

också i läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet:    

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. (Lgr 11: 5) 

 

Alla människor arbetar och medverkar i samhället på olika sätt som har inte med 

individens kön att göra och att alla är lika värda. Lärarens medvetenhet om genus och om 

värderingar är en del av lärarens yrkeskompetens eftersom det påverkar undervisningen, bl.a. 

genom lärarens förhållningssätt samt val och granskning av litteratur med hänvisning till 

genus. 

Denna studie kan medföra en medvetenhet om barnlitteratur innehåll samt ett sätt att 

uppmärksamma pedagoger hur genus kan framställas i barnlitteratur. 

1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka några exempel ur svensk och arabisk barnlitteratur 

för att kunna få en uppfattning av vilket synsätt på kön böckerna förmedlar och hur kvinnliga 

och manliga könsrollerna konstrueras i barnlitteratur i Sverige och en del litteratur från 

arabländer. 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningarna har jag valt att utgå från är: 

� Hur fördelas huvudfigurer mellan flickor och pojkar? 

� Hur framställs karaktärerna i de nämnda barnböckerna? 
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� Visar huvudfigurerna några karaktärsdrag som skiljer sig från de generella 

inställningarna om genusstereotypt handlingssätt? 

� Finns det några tecken i texten eller bilder som får oss att urskilja gestalterna som en 

flicka eller pojke? 

 

1.3 Disposition 

Mitt examensarbete är strukturerat i åtta avsnitt.  Det första avsnittet innehåller 

sammanfattning av mitt arbete, inledning, syfte, frågeställningar och uppsatsens disposition. I 

det andra avsnittet har jag valt att lägga fokus på tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

om genus. Det tredje avsnittet handlar om språk och genus. Det följande avsnittet handlar om 

barnlitteratur i arabländer. Det femte avsnittet innehåller metod och material samt ett 

resonemang kring mitt val av barnböcker.  Det avsnittet presenterar jag de valda böckerna, 

analysmetod och validitet. I det sjätte avsnittet analyserar jag barnlitteratur.  I det sjunde 

avsnittet redovisar jag mina resultat. Det åttonde avsnittet avslutar min uppsats med en 

diskussion av min analys och undersökning med hjälp av olika teorier och synsätt på 

barnböcker och innehåller också en framåtblick. 

 

 

 

2 Forskningsbakgrund 

Det finns olika uppfattningar om hur genus formas. Utifrån feministisk teori förklarar Diana 

Mulinari m.fl. (2003: 11-13) att genus inte handlar om hur kvinnor och män är, utan om hur 

kvinnor och män konstrueras som två exkluderande och ojämlika grupper på många olika plan 

framför allt i fördelning av makt och resurser. 

En del andra anser att skillnader mellan kvinnor och män uppstår utifrån könsroller. 

Seija Wellros (1986: 167-168) menar att skillnader i uppfattningen av mäns och kvinnors roll 

i samhället associeras med orden man och kvinna. Om man ser rollerna som ett sätt att 

komplettera varandra så har man uppnått sitt mål och strävande efter jämställdhet. 

Maria Ohlsson (2007: 149) har en annan uppfattning om hur genus skapas. Ohlsson 

anser att genus formas på en samhällelig nivå som ett system av maktrelationer inom politiken 

och hon ger exempel på frågan om allmän och lika rösträtt. På en interpersonell nivå anser 
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hon att genus ger oss en signal om hur vi ska hantera ett direkt samspel med andra människor.  

Den sista nivån kallar hon en individuell nivå som berättar om hur olika kulturer förknippar 

genus med bl.a. handlingar, intressen och personlighetsdrag. 

Om samhällets rangordning anser Yvonne Hirdman (2003: 77-92) att genusordningen 

styr förhållanden mellan kvinnor och män genom att betrakta mannen som norm i den 

hierarkiska ordningen och maktordningen. Hon menar att det finns ett stereotypt 

genuskontrakt mellan kvinnor och män. I kontraktet ser man en mall för hur kvinnan/mannen 

respektive flickan/pojken ska vara, som är sammanbunden med vårt kön och bestämmer våra 

roller och funktioner i samhället utifrån den sociala konstruktionen. 

I sin undersökning av barnlitteratur i förskolor anser Statens Offentliga Utredningar 

SOU (2006 :75: 66) att många barnböcker innehåller ett oföränderligt könsmönster som 

gestaltar enhetliga manliga och kvinnliga könsroller. De menar att ett fåtal böcker har en 

kvinnlig huvudperson medan övervägande delen av barnlitteraturen har en manlig huvudfigur. 

SOU (2006:75 : 154)  menar att jämställdhet inte handlar om att omskapa biologiska 

skillnader, utan att biologiska skillnader inte ska vara avgörande faktorer för hur flickor och 

pojkar ska behandlas och uppfostras. 

 
 

 

 

 

2.1 Genusbegreppet 

Ordet genus finns listat i Svenska akademins ordlista över svenska språket (2006) och det 

förklaras med bland annat ”socialt kön”. 

Hirdman (2003: 11) förklarar att genus som ett begrepp kommer från latin och innebär 

slag, sort, släkte, kön. 

Inom feministisk forskning har begreppet använts som en översättning av engelskans 

”gender” som innebär sort och kön.  Begreppet markerar den sociala relationen i kön som 

innebär att relationen mellan flickor och pojkar inte är biologisk utan social. 

2.2 Barnlitteraturbegreppet 

Lennart Hellsing (1999: 18) definierar med hänsyn till den sociologiska och psykologiska 

bemärkelsen begreppet barnlitteratur som den litteratur som barn läser, hör och ser. Vidare 
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skriver Hellsing att barnlitteratur kan innebär allt från böcker som är direkt skrivna för barn, 

exempelvis bildböcker, barnböcker i form av berättelser, men även bearbetade vuxenböcker 

vilka publiceras som barnlitteratur. 

Göte Klingberg (1980: 114) definierar barnlitteratur utifrån barns intressen och sätt att 

uppleva och kunskaper. Klingberg (1980: 115) menar att barn inte är en homogen grupp, 

vilkas läsintressen, kunskaper och läsförstående kan framställas med några få meningar. En 

barnbok kan inte definieras som en bok som intresserar och begrips av alla barn. Göte 

Klingbergs begreppsförklaring enligt Hellsing (1999: 19) säger att:” Vad som behandlas är 

inte vad barn under olika tider kan ha läst eller fått i sig föreläst utan vad som utgivits för 

barn.” 

Barnlitteratur eller barn bok enligt Lena Kåreland (2001: 15) bör handla om barn eller 

någon figur som barn kan identifiera sig med. Den ska vara lättläst, inte för tjock och ha 

många bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Språk och genus 

Ohlsson (2007: 144) skriver att förhållandet mellan språk och genus, betraktas som ett socialt 

och kulturellt problem. Hon menar att vara en flicka/kvinna eller pojke/man skiftar under 

olika tider och i olika kulturer. Vidare skriver Ohlsson att genus är något vi skapar och gör, 

och att genus inte är något vi har från början. 

Inom språkvetenskapen finner man skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att 

använda språket. Ohlsson (2007: 145) menar att förhållandet mellan genus och språk 

framställs utifrån bl.a. fonologi, syntax och lexikon. Språkforskare anser att skillnader mellan 

kvinnors och mäns språkbruk är socialt inlärda. De menar att barnet lär sig att använda 

språket på ett sätt som förväntas av en flicka eller en pojke. Men förhållandet mellan språk 

och biologiskt kön skriver Ohlsson att: 
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Så vitt forskarna vet i dag finns endast ett fåtal skillnader mellan pojkars och flickors 

språkbruk som kan relateras till biologiskt kön och alltså betraktas som medfödda. Olika 

typer av språkstörningar, som exempelvis dyslexi, anses någon vanligare hos pojkar. 

Vidare utvecklar flickor i allmänhet sitt språk lite snabbare än pojkar gör. Det kan dock 

ifrågasättas om denna skillnad beror på biologiskt kön eller om den beror på att flickor 

och pojkar bemöts på olika sätt utifrån de förväntningar som vuxna har på hur en flicka 

respektive en pojke ska vara. (Ohlsson 2007: 150) 

 

Ohlsson (2007: 152) tar upp Robin Lakoffs publicering av sitt mest kända verk Language and 

woman´s place som innehåller genusstudier inom språkvetenskap från början av 1970-talet. 

Ohlsson skriver att Lakoff beskriver att kvinnors språk och uttryck kan skilja sig från mäns på 

många olika sätt, bland annat fraser, adjektiv, vårdat språk och indirekt önskemål. 

Ohlsson (2007: 153) beskriver resonemangen kring kommunikationsproblem mellan 

män och kvinnor utifrån olika modeller: Bristmodellen går ut på att kvinnor inte har lärt sig att 

yttra sig i offentliga sammanhang. Differensmodellen anser att flickor och pojkar har olika 

samtalsstilar och en kommunikation som liknar tvärkulturell kommunikation. Anledningen är 

att pojkar och flickor ofta umgås med vänner av det egna könet som gör att de kan få svårt att 

förstå varandra. De som kritiserar modellen tycker att män och kvinnor bör lära sig mer om 

varandras samtalsstilar för att kunna förstå varandras sätt att uttrycka sig. 

Ohlsson (2007: 173) skriver att Einarssons och Hultmans undersökning av språk och 

interaktion i skolan har visat att pojkarna tar ordet i klassen oftare än flickor utan att räcka upp 

handen. De får även mer resonerande frågor medan flickor får frågor som kräver att de fyller i 

ett ord. Dominansmodellen ser kommunikationsproblem utifrån social ställning eller status i 

en bestämd situation. I det här fallet och av traditionell grund anses att statusen och makten 

förknippas med manligt kön. Man menar att modellen inte har med språklig karaktär eller 

faktorer att göra utan beror på makten. Utifrån maktperspektiven lyssnar man på den som har 

auktoritet. 
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4 Barnlitteratur i arabländer 

I en artikel om barnlitteratur i arabländer har Nadia El Kholy (2008) skrivit att det inte 

har funnits någon tydlig tradition att skriva för barn trots populariteten för de berömda 

berättelserna om Aladdin, Ali Baba och Sindbad.  De böckerna har varit viktiga i utvecklingen 

av intresset för barnlitteratur men anses vara olämpliga för barnen utifrån den moderna 

standarden och de nya pedagogiska synsätten. Berättelsernas språk är svårt, berättelserna är 

ofta didaktiska och innehåller frågor som inte är av barnens intresse och behov. Sabeur, 

Mdallel (2004) anser att den muntliga traditionen nästan försvunnit för att ersättas av läsning. 

Barnlitteraturen i arabvärlden söker legitimitet eftersom den länge har varit stigmatiserad eller 

nedvärderad. Den betraktas som en förenklad litterär genre som inte är värd namnet. 
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El Kholy (2008) hävdar att den verkligt revolutionära rörelsen i barnlitteraturen i 

arabvärlden började med pionjären Kamil Kilani (1897-1959). Kilani har översatt, anpassat 

och förenklat mer än två hundra utländska barnklassiker. Hans engagemang för barnlitteratur 

är tydligt i de verk han har producerat under trettio år, bl.a. Sindbad sjöfararen (1927). El 

Kholy (2008) berättar vidare om ett antal författare som Hamid al Kassaby, Boulos Effendi 

och abdel Malek som var inspirerad av Kilani att översätta barnlitteratur från engelska, 

franska men framför allt åtta berättelser av den danska författaren Hans Christian Andersen. 

Kholy (2008) anser att idag finns det en ökad medvetenhet om vikten av barnlitteratur. 

Regeringar och den privata sektorn främjar och finansierar olika förlag för att öka 

produktionen av barnböcker, bl.a. böcker om vetenskap och teknik, men även berättelser som 

behandlar moderna sociala och politiska frågor. 

Mdallel (2004) beskriver att arabvärlden innehåller olika kulturer med skillnader i 

religion, etnicitet, social ställning, demokratinivå, ideologier, kvinnors roll och bildning. 

Vissa böcker accepteras och omsätts i ett arabiskt land men samma böcker avvisas i ett annat. 

Syrien ha exempelvis översatt mycket rysk barnlitteratur och detta har med landets ideologi 

att göra. I Libanon och Egypten där olika religiösa grupper bor, presenteras olika typer av 

barnlitteratur till olika grupper beroende av religion. 

 

 

 

 

 

 

5 Metod och material 

Inför arbetet har jag haft ambitionen att hitta ett större antal genusstudier i barnlitteratur från 

arabländer. Tydligen har genus och könsroller inte varit en angelägen fråga på samma sätt 

som i Sverige. Jag har lånat en stor mängd barnböcker för undersökning, men det har varit 

brist på relevanta arabiska barnböcker i biblioteken. Antalet svenska barnböcker som 

översätts till arabiska däremot har varit större än vad jag hade förväntat mig. 

Utifrån syftet har jag valt en kvalitativ metod som innebär att jag kritiskt granskar och 

analyserar ett antal skönlitterära barnböcker utifrån genusinställningen, samt genomföra en 

genomgång av olika forskningsuppfattningar gällande genus i barnböcker. 
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5.1 Urval 

Jag har valt de mest utlånade och populäraste barnböckerna som är skrivna av omtalade 

svenska författare. Mitt val av böckerna är baserat på min undersökning om genus i 

barnlitteratur. 

Urvalet av arabiska barnböcker har varit mycket svårare eftersom de inte finns i så stor 

omfattning att välja på. Det är baserat på ett antal tillgängliga arabiska barnböcker. Men 

svenska och översatta svenska barnböcker på arabiska har jag valt bland de mest populära 

böckerna. 

För att analysera de åtta skönlitterära titlarna har jag delat upp böckerna och strukturerat 

dem efter utgivningsår: 

 

Av de mest populära svenska barnböckerna har jag valt: 

� Petter och Lotta på Äventyr av Elsa Beskow (1929) 

� Castor bakar av Lars Klinting (1996) 

� Här kommer Brandbilen av Arne Norlin (1997) 

Av tillgängliga arabiska barnböcker har jag bestämt mig för: 

� Al-bir Al-ajibah/Den magiska brunnen av Al- Sharoni Yaqub, (1983) 

� Fuad Målskytt av Sozan Ghawi Nassar (2002) 

� Ingen tycker om mig av Abeer Al- Taher (2000)  

Av svenska barnböcker som är översatta till arabiska har jag valt ut:   

� Alfons och odjuret/Burhan wa- al-hayawan al-gharib av Gunilla Bergström (1978) 

� Mamma Mu städar/Mama Muu tunazzif av Jujja och Tomas Wieslander (1997) 

 

5.2 Analysmetod 

Den metod som används i uppsatsen är kvalitativ analys. Jag väljer kvalitativ textanalys för 

jag anser att den metoden är mer relevant för min undersökning. Stefan Stukát, (2005: 53) 

betonar att kunskapssökning kan ske genom innehållsanalys av texter utifrån särskilda 

aspekter, bl.a. könsaspekter. Man kan ägna sig åt djupare teoretiska granskningar som 

innefattar både bilder och texter samt komparera olika texter med varandra och förklara 

skillnader. 
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Jag började med att göra ett urval av material. Detta urval omfattar åtta barnböcker. Jag 

har bearbetat en bok åt gången genom att läsa, reflektera kring innehållet och studera, bl.a. 

ord, meningar, uttrycken och illustrationer. 

För att kunna besvara mina frågeställningar och analysera böckerna har jag valt att utgå 

från Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar, där presenterar hon redskap för att 

analysera litterära personer. Nikolajeva (1998: 62) skriver om hur vi kan använda oss av olika 

redskap för att analysera litterära personer.  Hon betonar att karaktärerna kan presenteras som 

öppna vilket innebär att man går utanför texten och gestaltar personer utifrån sina egna 

erfarenheter och personernas egenskaper. Slutna personer innebär att vi kan få uppfattning om 

deras personlighet endast från texten. 

För att identifiera karaktärernas egenskaper utifrån genusperspektiv anser Nikolajeva 

(1998: 63) att huvudpersoner kan vara platta vilket innebär att de är stereotypa figurer som 

föreställer en skara individer, exempelvis kan de vara onda eller goda utan eventuella 

omvandlingar. Medan runda karaktärer har många karaktärsdrag som kan vara både positiva 

och negativa, samt även personer som är påverkbara och kan förändra sina egenskaper under 

historiens gång exempelvis från elak till vänlig och omtänksam. 

När det gäller genusskildringen har Nikolajeva (1998: 64) gjort ett schema för manliga 

och kvinnliga litterära karaktärer som enligt henne bygger på motsatser, men hon betonar att 

detta schema bara kan underlätta bedömning av hur stereotypa personer framställs. 

I barnlitteraturanalys väljer jag att beskriva utöver genus, handlingar och personer med 

avsikt att ge läsare en helhetsbild av böckernas innehåll och karaktärernas egenskaper. 

Nikolajevas (1998: 64) menar att kvinnliga och manliga drag i barnböcker kan se ut på 

följande sätt: 

 

 

 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor  

starka   vackra 

våldsamma  agressionshämmade 

känslokalla, hårda  emotionella, milda 

aggressiva   lydiga 

tävlande   självuppoffrande 

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande  sårbara 
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självständiga  beroende 

aktiva   passiva 

analyserande  syntetiserande 

tänker kvantitativt  tänker kvalitativt 

rationella   intuitiva 

5.3 Validitet 

Under mitt arbete har jag försökt att vara så objektiv som möjligt i min analys. Men samtidigt 

finns det risk att min förståelse och mina erfarenheter kan påverka min tolkning som i sin del 

kan leda till felaktiga resultat. Stukát (2005: 36) anser att forskarens uppfattning har betydelse 

vid kvalitativ metod. Kvalitativ analys ger utrymme för olika tolkningar och variation i 

uppfattningar om samma text. 

Jag är medveten om att vetenskap och studier är till för att argumentera och 

argumenteras mot. Därför gör jag inga generaliseringar och mina resultat omfattar enbart de 

åtta barnböckerna som analyseras utifrån uppsatsens syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Analys 

I detta avsnitt analyserar jag barnböckerna i ordning efter utgivningsår. Jag har inte kunnat 

hänvisa till olika sidor i en del av de barnböckerna på grund av böckerna saknar sidnumrering. 
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6.1.2 Petter och Lotta på äventyr av Elsa Beskow (1929) 

Handling 

Handlingen i boken börjar med att tanternas katt Esmeralda får tre kattungar. Petter och Lotta 

får behålla en och ge bort de andra två. Lotta och Petter har reflekterat över Farbror Blås 

uttalande om att man kan förvandla stygga människor till snälla individer om man behandlar 

dem snällt. En tanke har slagit Lotta och Petter att Tvätt- Kristin har varit elak ibland och 

därför kan hon bli snäll genom att de ger henne en kattunge. 

 

Men så kom de att tänka på, att Tvätt- Kristin, som de hade bott hos, innan de kom till 

tanterna, hade varit ganska stygg mot dem ibland, och då hittade Lotta på, att de skulle 

ge lilla Kurre till Tvätt- Kristin, så blev Kristin kanske alldeles förfärligt snäll. (Beskow 

1929) 

 

Tvätt- Kristin bjuder på våfflor som tack för presenten. Lotta och Petter försöker att gå hem 

ensamma men omständigheter gör att de hamnar långt från hemmet. 

På vägen hem stannar barnen och badar i en bäck i skogen. De ser en gumma som går 

förbi med svart sjal på huvudet som en häxa och de blir rädda. Hon frågar om någon finns där 

när hon ser deras kläder men ingen vill svara. Hon tar barnens kläder och går. Lotta och Petter 

står mitt står mitt i skogen utan kläder och gråter. 

Efter många omständigheter hamnar Petter och Lotta på en stor marknad. På marknaden 

och i ett cirkustält rider Petter och Lotta på en björn. Plötsligt kommer Tanterna och Farbror 

Blå in i cirkustältet och får se att det är Lotta och Petter som rider på björnen. De blir arga på 

barnen och åker hem. Barnen berättar hela historien och hur allt har gått till. De blir förlåtna 

för det de har gjort och Farbror lovar att de får följa med till marknaden och att de ska få åka 

karusell nästa gång. 

Analys 

Petter och Lotta är huvudpersoner i boken eftersom boken handlar om dem och deras äventyr. 

Bikaraktärerna är Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin som är tre traditionella kvinnor 

utifrån utseendet att döma. 

Farbror Blå ger uppfattningen om att han är den manliga figuren som tar hand om 

kvinnorna och hjälper dem med vissa saker. I en bild sitter han vid ett bord och läser en bok 
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när Petter och Lotta vill ge honom en av de kattungarna, och utifrån bilder kan man se Farbror 

Blås bestämda ansiktsdrag. 

Tvätt- Kristin har varit elak mot Petter och Lotta. Beata är en tjänsteflicka som tar hand 

om hushållet hos Farbror Blå. Det finns också vedhuggaren och vedhuggarens fru, en fattig 

gumma, sotaren, mjölnaren, mjölnarens barn, clownen och djuren bl.a. katter och hundar. 

Nikolajeva (1998: 55) menar att personer kan identifieras utifrån sitt uppförande, utseende, 

symboler, yttrande, tankar och kommentarer från andra personer eller berättarens förklaringar. 

Tanterna och Farbror Blå är traditionella bifigurer i berättelsen. Jag utgår från vad 

Nikolajeva (1998: 85) säger om att bipersonernas funktion i traditionella äventyrsböcker, 

exempelvis föräldrar, handlar om att begränsa huvudpersonens frihet och ställa krav på 

honom/henne. I berättelse står det att ”Petter och Lotta fick inte följa med, för de var för små, 

sa Farbror Blå”. Det står även att de har fått stå i skuld för att de har gått på marknaden: 

 

Tant Grön frågade hur de kunnat understå sig att gå på marknaden utan lov, och Tant 

Brun sa att hon aldrig hade trott, att Petter och Lotta ville vara så olydiga, och Tant 

Gredelin frågade varför i all världen de styrt ut sig på detta sätt.(Beskow 1929) 

 

Titeln på historien börjar med att benämna Petter och därnäst Lotta. För mig är det en 

ordning position, där benämns pojkens nämn först. Texten i boken anpassad för både flickor 

och pojkar eftersom huvudpersonerna är Petter och Lotta. Handlingar visar att Lotta och 

Petter hittar på idéer och utför gärningar i den fängslande berättelsen tillsammans. Men Petter 

är framställd som en pojke med stereotypiska plagg, shorts och tröja. Lotta är klädd i en 

klänning och håret är knutet i två flätor. Tanterna har klassiska klänningar från 1800-talet. 

Färger på klänningarna är grön, brun och lila. 

Farbror Blå bär en svart huvudbonad/hatt, kavaj och rutiga byxor. I bakgrunden av 

bilden står Beata i köket och håller på att laga mat. Jag har fått intryck av att hon är en 

tjänstekvinna vars uppgift är att laga mat och ta hand om hushållet åt Farbror Blå. 

Illustrationerna i boken visar karaktärerna med könsbundna kläder. Alla kvinnor/flickor 

bär klänningar eller kjolar medan manliga figurer bär byxor eller shorts. I en bild av 

vedhuggarens frus som blir kallad för gumman i texten ordnar hon några plagg åt Lotta och 

Petter, ”Gumman knöt på Lotta en schalett och satte en hatt på Petter.” (Beskow 1929) 

Barnen ser ut som två små vuxna individer i stora kläder. Deras utseende gör att 

clownen kallar dem för ”farfar och mormor.” (Beskow 1929) 
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I berättelsen stöter Petter och Lotta på många personer på vägen hem. Men de träffar 

endast manliga figurer med undantag av kvinnan vid bäcken som är fattig och som barnen tror 

är en häxa. Manliga figurer har olika yrken och är ute och arbetar medan kvinnorna tar hand 

om hemmet och barnen. 

I texten förekommer flera meningar som tyder på svagheter, blygheter och könsroller 

som förstärkts med illustrationer, exempelvis följande meningar: ”Lotta var rysligt rädd och 

höll fast i Petter.” och ”för Lotta grät, så hon inte kunde tala.” (Beskow 1929) 

Bilden av Tvätt- Kristin visar rädslan för hunden lilla Prick och hon ”rusar upp på 

bänken”. Petter, den manliga figuren, ställer upp och hjälper med att lugna ner lilla Prick 

medan Lotta står passiv i bakgrunden. Även bilden av sotaren visar hur Lotta är rädd och 

blyg. Hon står bakom sin bror med huvudet ner och tittar i riktning neråt marken, samtidigt 

som hon håller fast i hans tröja: 

 

Just som de stod där och inte visste vilken väg de skulle ta, kom en sotare vandrande på 

den ena vägen. Då kröp Lotta bakom Petter, men Petter visste mycket väl, att sotare inte 

alls är farliga, så han frågade honom i stället vilket som var höger och vänster.  (Beskow 

1929) 

 

Det är Petter som tar initiativet att stå framför sotaren och samspråka om vägen. Men 

Beskow skriver att både Lotta och Petter är ledsna och gråter när de har upptäckt att deras 

kläder är borta. 

Bilderna visar även klasskillnader mellan olika karaktärer i berättelsen. Tanternas kläder 

visar att de är välställda och har högre klass än kvinnan vid bäcken och vedhuggarens fru. 

Kvinnorna/flickorna med lägre samhällsklass har en schalett på huvudet istället för en hatt. 

Även Petter och Lotta i jämförelse med mjölnarens barn som har enklare kläder och går 

barfota. De manliga arbetarefigurerna i jämförelse med Farbror Blå visar också klasskillnader. 

Anna Grettve (2008: 28) hävdar att kläder i litteratur har varit ett sätt för individen att 

signalera klass och genustillhörighet och samtidigt kan kläderna användas som ett verktyg för 

att ta bort de skillnaderna. 

Boken skildrar uppfostringsmetoder på Beskows tid när vuxna bestraffar olydiga barn 

med pisk. I boken förkommer en mening som tyder på min tolkning ”Den här gången måste 

då riset fram, det är tydligt det!” (Beskow 1929) 
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Men samtidigt skriver Beskow att stygga människor kan bli snälla om man behandlar 

dem snällt. Jag tolkar det som att vuxna bör lära barnen hur man ska uppföra sig på ett vänligt 

pedagogiskt sätt som en uppfostringsmetod istället för att aga dem. 

Meningen kan även innebära att man ska vara snäll mot andra individer samt hur vi kan 

ändra på individens ovänliga beteende utifrån vårt bemötande av andra människor. Det står att 

”Man ibland kan göra stygga människor snälla bara genom att försöka vara riktigt, riktigt 

snäll mot dem.” (Beskow 1929) 

6.1.3 Castor Bakar av Lars Klinting (1996) 

Handling 

Boken Castor bakar av Lars Klinting (1996) handlar om två bävrar som heter Castor och 

Frippe. Castor blir väckt på morgonen av någon som knackar på hans fönster. Det är Frippe 

som vill överraska Castor för att gratta honom på hans födelsedag. Castor vill gärna bjuda 

Frippe på sockerkaka och därför bestämmer han sig att baka själv. Castor bakar med hjälp av 

sin mormors recept. Medan han och hans kompis sitter vid bordet och ska börja äta knackar 

det på dörren och han blir positivt överraskad när han öppnar dörren och ser att alla hans 

kompisar har kommit med presenter för att hylla honom. 

Analys 

Castor är huvudfiguren och Frippe är en B- figur. Klinting har iscensatt handlingen med hjälp 

av djurfigurer som huvudpersoner.  Djurfigurers roll gestaltas med i mänskliga drag och 

beteende. Maria, Lassen - Seger (2008: 113) menar att förbindelsen mellan barn och djur i 

litteraturen är ett gammalt fenomen. Hon menar att Aristoteles psykologiska syn har betraktat 

barn och djur som likvärdiga varelser. Vidare skriver hon att barn tycker om att läsa om djur 

för att det finns en naturlig förbindelse mellan barn, djur och natur. Lassen – Seger (2008: 

115) hävdar utifrån barnlitteraturteoretikern Perry Nodelman att djurmetaforiken i 

barnlitteratur används i socialiserande syfte. Nodelman påstår att barn är animala vildar som 

behöver uppfostran. 

Berättelsen visar inte några familjemedlemmar. Relationen mellan Castor och Frippe, 

huruvida de är släktingar eller vänner, klargörs inte utan det får barnens fantasi avgöra. 

Klinting visar inte några tecken på könsroller i boken även om han har manliga 

huvudpersoner. Det är namnen på huvudfigurerna i boken tyder på att de är män/pojkar. Han 

skriver följande om Castors kök och mormor: 
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”Det här är Castors kök. Här finns massor av kastruller, slevar, bunkar och byttor. Det 

mesta har han fått av sin mormor. Hon var duktig på att laga mat.” (Klinting 1996) 

Jag kan inte relatera eller koppla meningen till stereotypiskt könsrollsperspektiv 

eftersom Castor framställs som en manlig figur och att han är också duktig på att baka. 

 

Först rör Castor ner mjölken och det smälta smöret i smeten. Sen häller Frippe ner 

mjölet, vaniljsockret och bakpulvret som finns i den lilla skålen. Castor rör alltsammans 

till en jämn smet.Castor och Frippe hjälps åt att hälla smeten i formen.(Klinting 1996) 

 

Huvudfiguren och B-figuren skiljer sig från de generella uppfattningarna om stereotypa 

könsroller. Castor tar hand om sitt hem, bakar och tar på sig förkläde. På sin födelsedag får 

han inga tydliga manliga presenter utan han får blommor. Han och hans kompisar har inga 

kläder som yttrar manlighet eller och kvinnlighet. Han utför ett arbete som i vanliga fall 

brukar sammanbindas med motsatta könet. ”Bäst att diska.” och ” sen dukar dom bordet.” 

Boken riktar sig till både flickor och pojkar. 

Lassen - Seger (2008: 126) menar att författare med en smidig metod bör hoppa över 

genus i karaktärsbeskrivning istället för att skildra djur som en pojke eller flicka. Hon anser 

att djurgestalter i barnlitteratur sällan är genusneutrala, exempelvis Olof och Lina Landströms 

Bu- och Bä böckerna. I böckerna personifieras Bu som en pojke i blå byxa och Bä som en 

flicka i röd kjol. 

6.1.1 Här kommer brandbilen av Arne Norlin (1997) 

Handling 

Här kommer Brandbilen handlar om Halvan som brandman. Halvan är en förskolepojke som 

tycker om att leka med bilar. Han är huvudkaraktären i boken, är rödhårig med fräknar på 

kinderna och är intresserad av alla slags fordon. 

Halvans fantasivärld börjar när han sitter i sitt rum och leker med sina bilar. Plötsligt 

sägs att han är en brandman. Han tar på sig brandmansuniform och rusar med sina kollegor 

för att släcka en brand på Halvans förskola. När brandmännen kommer fram, ser de till att alla 

barn och fröknar är ute i säkerhet. Halvan tar ansvaret och börjar släcka elden. Han gör ett 

moraliskt val genom att ta en risk i kampen för att rädda en flickas nalle. 

Ute på gården står en liten flicka och gråter. 
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- Ylva har glömt sin nalle därinne. Nu är hon rädd att den ska brinna upp, säger en 

fröken. 

- Jag hämtar den såklart, säger Halvan. 

Han tar på sig rökdykarmasken igen. Nu har en del av röken försvunnit och han kan gå 

upprätt genom korridoren, bort till Ylvas avdelning. Han hittar nallen på hyllan, precis 

där hon sa att den skulle ligga. (Norlin 1997: 22- 23) 

Analys 

Halvan är huvudaktören. Bipersoner är hans kollegor, flickan, skolfröken och pappan som 

visar sig på slutet när han ropar på Halvan. 

Halvan ser ut som en pojke mellan fem och sex år. Han lever i fantasivärld. I min 

uppfattning är han ett ensamt barn som sitter och leker med sina bilar. Jag har intryck av att 

han har sig själv som en låtsas kompis och som förebild om hur man ska vara. Halvan får nya 

personliga egenskaper som är anpassade till brandmannens yrkesroll. Han har kunskaper om 

brandbilar och brandstationen. Han kan hantera svåra situationer och ha en passande dialog 

med andra människor i sin närhet. Han är snabb, smidig, hjälpsam, äventyrlig och modig. 

Man uppfattar hans egenskaper indirekt i berättelsen eftersom det inte står i klartext att han är 

exempelvis bestämd, tar initiativ och har klarsinne för att förstå faror och se olika 

problemlösningsmöjligheter. 

Bipersoner i berättelsen har inga stora funktioner i händelseförloppet. Kollegorna är 

medhjälpare för Halvans insättningar. 

Boken är en typisk pojkbok och den läses i första hand av pojkar. Enligt Kåreland 

(2001: 30) utvecklades pojkboken under 1800-talet. Den har sin grund i äventyrsboken. 

Pojkar kan identifiera sig med karaktärerna i boken. 

Halvan framställs som en stark och modig person. I det yrket är det bara manliga figurer 

som spelar brandmansrollen. På bilden är Halvan stolt och självsäker i sin brandmansuniform. 

Han har även ett nummer på sin uniform som en fotbollsspelare eller ishockeyspelare. Halvan 

visar med sitt kroppsspråk på stort självförtroende och att han är i fokus på nästan samtliga 

bilder. 

På brandstationen spelar han fotboll med sina kollegor. Fortboll och ishockey är manligt 

dominerande sporter, ”Halvan och de andra brandmännen spelade fotboll när larmet gick.” 

(Norlin 1997: 8) Man hittar många verktyg som associeras till manlighet:  ”I luckorna finns 

bilder på allt en brandman kan behöva: slangar, hinkar, yxor, sågar och handbrandsläckare.” 

(Norlin 1997: 9) 
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Enligt Kåreland (2005: 74) och utifrån olika studier är barn medvetna om vad som 

ämnas för flickor och pojkar. Pojkar kan inte ha rosa eller leka med dockor. 

Halvan är rökdykare tillsammans med sin kollega. Det är en viktig roll för en brandman 

som Halvan. Han är snabb, stark och tar risker. Halvan är den som ger förslag till Lasse om 

hur de ska släcka branden. Han är driftig och kan hantera svåra situationer i sitt arbete.  

Halvan tar handlingsföreträde och visar med styrka att han kan släcka branden alldeles själv. 

Han säger till sin kollega att det räcker att en av dem sprutar. Ledaren hör diskussionen och 

håller indirekt med Halvan och det är underförstått att ledaren litar fullständigt på Halvans 

styrka, omdömesförmåga och kunnighet eftersom han går på med förslaget. 

 

Rökdykarna har mikrofoner och högtalare inne i maskerna. Nu säger Halvan till Lasse 

att det antagligen räcker om bara en av dem sprutar. Det hör också rökdykarledaren Per 

som stannat vi ytterdörren. (Norlin 1997: 19) 

 

Kvinnliga karaktärer i boken hittar vi i förskolan i form av osynliga fröknar och en liten 

flicka som heter Ylva. Flickan och hennes nalle är ett instrument för att visa att Halvan är en 

hjälpsam, modig och initiativtagande brandman som går in i nya äventyr i sökandet efter 

nallen. Boken framställer Ylva på följande sätt, ”Ute på gården står en liten flicka och gråter.” 

(Norlin 1997: 22) 

6.1.4 Al- bir Al ajiba/Den magiska brunnen av Yaqub Al- Sharoni 

(1983), Egypten 

Handling 

Boken handlar om två systrar som bor med sin mamma. Den ena heter Amina och är en glad 

och arbetsam flicka. Den andra heter Jamila och är en lat, gnällig och sur flicka. Hon hjälper 

inte sin mamma med hushållet. Amina, den snälla flickan, ramlar ner i en brunn och upplever 

många omständigheter och träffar ett antal figurer innan hon återkommer till sin familj. 

Amina har blivit mycket vackrare och har med sig en stor mängd guld. 

Systern Jamila blir avundsjuk och vill gärna se vacker ut. Hon vill också äga massvis av 

guld. Jamila bestämmer sig för att hoppa ner i brunnen. I brunnen påträffar Jamila samma 

individer som hennes syster Amina har stött på och upplever samma saker. Berättelsen har ett 

lyckligt slut för Aminas sida, däremot blir Jamila fattig och ful. 
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Analys 

Sagans huvudpersoner är de två systrar vid namn Amina och Jamila. Huvudpersonen är 

kollektiv. Bipersonen är den gamla tanten och föremålen som flickorna möter i brunnen. 

Bifigurerna har stor påverkan på flickornas framtid genom att förvandla den ena till en vacker, 

rik flicka och den andra till en ful, fattig flicka. Den äldre damen spelar också en viktig roll. 

Hon påverkar händelserna i berättelsen genom att påverka huvudpersonernas liv. 

Amina är en traditionell stereotyp flicka som tar hand om hushållet, arbetar effektivt och 

aktivt med att städa, handla, hämta vatten, mjölka kor osv. Hon är glad, god och omtänksam. 

Jamila är en lat, sur, ond och högljudd flicka. Systrarna med sina egenskaper är motsatser till 

varandra och de egenskaperna står tydligt i texten. Nikolajeva (1998: 55) menar att de drag 

som personerna har kan fästa i minnet genom motsättningar mellan olika egenskaper. 

Karaktärerna är dynamiska. Nikolajeva (1998: 58-63) förklarar att huvudpersonerna och 

bipersonerna kan vara dynamiska eller statiska. Dynamiska innebär att personer förändras 

under historiens gång, exempelvis finner lyckan, får nya kunskaper, mognar fysiskt eller 

psykiskt, medan statiska inte förändras. Karaktärernas egenskaper är tydliga i texten. Men 

även genom vissa handlingar och beteenden kan man skapa egna bilder om personerna utifrån 

egna erfarenheter. 

Berättelsen vill utrycka makten i form av pengar och rikedom och att det är viktigt att vara 

vacker. Amina får rosa kinder för att hon har vattnat tusentals rosor innan de vissnar. Men 

systern får sina ögon röda istället därför hon har inte vattnat rosorna. 

I brunnen har Amina räddat en stor mängd bröd som håller på att brännas i en bakugn. 

Bröden sa till Amina: Som tack hoppas vi att du får lika vit hy som på insidan av bröden. Vi 

hoppas att du inte ska få vitt i ditt hår. Däremot får Jamila sitt hår vitt för hon tar inte brödet 

ur bakugnen. 

Amina hjälper ett apelsinträd att bli av med sina mogna frukter, för det var dags att 

plocka apelsinerna från trädet. Som tack får Amina höra samma ordföljd och att hon ska få 

gult vackert hår samma färg som apelsinerna. När Jamila inte gör som Amina har gjort, får 

hon gul hy. 

I flera månader arbetar Amina för en ful, gammal gumma och hjälper den gamla 

kvinnan med hushållet varje dag. Den gamla tanten hjälper Amina att återvända hem till sin 

mamma och sin syster. Den gamla tanten trollar fram en mängd av guld och silkeskläder som 

gåvor till Amina. Däremot blir Jamila täckt av svart färg och kläder som gjorda av säckväv för 

hon har inte genomfört något arbete eller hjälpt till med något. Enligt berättelsen ska färgen 
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och kläderna sitta kvar på hennes kropp till den tidpunkt då hon har lärt sig att vara snäll, 

hjälpsam och huslig. 

I boken används många ord som tyder på könstillhörighet, exempelvis: vacker, rosa 

kinder, ful, vit hy, silkekläder, städa, baka samt snäll och omsorgsfull. 

Bokens illustration påminner om sagorna i Tusen och en natt. Sidorna är illustrerade 

med gulddetaljer kring kanterna bl.a. gyllene rosor och träd. Även flickornas bilder har guld 

och svart färg påminner om de gamla sagorna. 

Bokens omslagsbild innehåller starka färger, mörkrosa, turkos, limegrönt, guld och 

svart. Omslaget visar en teckning på en flicka med svart långt hår som bär en klänning, harem 

byxor och skor i mörkrosa och turkos. 

Boken utgår från utifrån de dominerande normerna och följer schemat ovan som 

Nikolajeva (1998: 65) har sammanställt. Flickorna ska vara fogliga, artiga, hjälpsamma, 

duktiga och husliga. Flickor ska vara vackra och har fina klänningar på sig. 

6.1.6 Ingen tycker om mig av Abeer Al Taher (2000), Jordanien 

Handling 

Boken handlar om en sexårig pojke som heter Ali. Han sitter i sitt sovrum och får inte lämna 

det för att han har spelat fotboll inne och sparkat sönder en dyr vas. Ali lägger skulden på sin 

lillasyster Zin som får all uppmärksamhet och till och med tar hans leksaker. Ali klagar på sin 

familj och hur de behandlar honom. Storebror Khalid ger kommando och bestämmer över Ali.  

Pappan kommer hem trött från sitt arbete och väljer att titta på TV eller läser tidningen. Han 

varken ser eller hör Ali. En dag bestämmer Ali sig för att rymma hemifrån till sin 

farfar/farmor. På rymningsdagen överraskar familjen honom med en stor födelsedagsfest och 

många presenter. 

Analys 

I berättelsen är Ali huvudpersonen som bor tillsammans med sin familj, en traditionell familj 

som består av mamma, pappa, Ali och hans bror Khalid samt Alis syster Zin. 

Alis egenskaper kan inte hämtas direkt ur texten och det innebär att han är en öppen 

figur. Men han presenteras genom sitt beteende och bilder. Han är arg, avundsjuk på all 

uppmärksamhet som hans lillsyster får av sin mamma. Samtidigt som han är lydig och 

hjälpsam när han lyssnar på sin storebror och assisterar honom med vissa saker utan att 

protestera direkt. Han visar att han är duktig på att skriva och stå upp och ner på huvudet. 
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Egoistisk är han för han vill ha leksakerna för sig själv och vill inte dela med sig och låta 

lillsyster leka. Men han är även en kärleksfull person för han vill ta med sig några saker som 

ett minne från de personer han tycker om.  Han packar ner en nalle han har fått av sin 

mamma, sin favoritbok som pappan brukar läsa för honom och även en slangbella som han 

har fått av sin storebror. 

Storebror visas på bilden att han är en tonårig som utnyttjar sin maktposition som 

storebror. Han ger kommando och bestämmer över lillbror. Typiska associationssaker för en 

tonårig pojke som sitter med fötterna på en pall. På golvet ligger en yoyo leksak, kartongsaft 

med sugrör, en bok. På bordet ligger en smörgås och rester av ett uppätet äpple. 

Mamman finns inte mycket att säga om, hon står och matar sin dotter och pappan sitter 

och läser tidningen, dricker kaffe och ser på TV. 

Personerna är omtänksamma och tycker om Ali, det visar sig när de har arrangerat Alis 

födelsedag och köpt presenter. Ali ändrar sig och vill inte rymma längre och han är glad. 

Nikolajeva (1998: 65) menar att runda karaktärer har många egenskaper som kan vara både 

positiva och negativa. Alis karaktär är statisk eftersom han inte åldras och mognar under 

historiens gång. Han är en platt person eftersom han har många egenskaper, både positiva och 

negativa. 

Mamman är hemmafru och pappan är den som försörjer familjen. Könsrollerna är tydliga i 

text och bild. Mammans uppgift är att ta hand om hemmet och barnen. 

Ali är klädd i kamouflagemönstrade kortbyxor, gul tröja och skor. Även storebror och 

pappan har karakteristiska könsrelaterade kläder. Mamman har joggingkläder eller ett par 

mysbyxor, tröja och tofflor. På en annan bild har hon stereotypiskt plagg i form av kjol, blus, 

klackskor och långa örhängen. 

I illustrationen av Alis sovrum ser man en säng med ett blårandigt påslakan, blå kudde 

och blå gardin. Hans leksaker består av flygplan, polisbil, en liten boll, nalle, ficklampa och 

fotboll. I en bild där han packar ner sina saker finns det en slangbella. De leksakerna 

associerar tydligt till en pojkvärld. Han har även en robot i en bild där han bråkar med sin 

syster om roboten. De leksakerna är könsrelaterade föremål. Däremot i lillsysterns rum finns 

det en röd potta under sängen, flickdocka, nalle, bebisdocka och en groda. 
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6.1.5 Fuad Målskytt av Sozan Ghawi (2002), Jordanien 

Handling 

Boken är en bilderbok som handlar om en pojke som heter Fuad. Fuad har fått en basketboll 

på sitt två- årskalas. Hans föräldrar tycker att sport och idrott är nyttigt för pojkar, psykiskt 

och fysiskt. Föräldrarna uppmuntrar honom att spela basketboll hela tiden. 

Fuad har blivit medlem i en basketbollförening där han får möjlighet att träna och se på 

matcher. Till slut blir han en framgångsrik spelare i landslaget. Han är en av 45 pojkar som 

tävlar om bästa målskytt. Han vinner och får första platsen i tävlingen. 

Analys 

Det är Fuad som står i rampljuset som en huvudperson i den här berättelsen. Direkt från titeln 

fattar man en av pojkens egenskaper. Nikolajeva (1998: 163) anser att huvudpersonens namn i 

titeln är ett pedagogiskt konstgrepp, som ger läsaren en tydlig upplysning om vad boken 

handlar om. 

Fuad växer och utvecklas både fysiskt och mentalt under historiens gång. Nikolajeva 

(1998: 63) betraktar personer i barnlitteratur som dynamiska personer eftersom den moderna 

psykologiska barnlitteraturens mål är att skildra barnets utveckling. 

Ur berättarens kommentarer och illustrationer uppfattar man att Fuad är 

basketbollintresserad och stark fysiskt. Han är målmedveten och vill utvecklas både fysiskt 

och mentalt. Han är en lydig och ordentlig pojke som går till skolan och tränar med sina 

kompisar. 

Bipersoner är föräldrarna och klubbens tränare. Föräldrarna spelar sin roll i bakgrunden 

genom att uppmuntra och uppmana Fuad att träna och bli bäst i sitt spel. Mammans roll är 

mer tydlig än pappans som har en mindre framträdande roll. Hans existens fyller ingen 

funktion utan är bara en utfyllnad för hur en kärnfamilj ska se ut. 

Berättelsen riktar sig till pojkar och bara pojkar. Föräldrarna stimulerar alla pojkar att träna 

och idrotta för att bli idoler som deras son. Boken eliminerar alla flickor från sport och 

bollsport. Könsrollerna är tydliga i text och bild i boken. Ett budskap om att pojkar ska och 

måste träna och idrotta för att bygga upp sina kroppar fysiskt och psykiskt. Det finns inget 

tecken i boken som tyder på att även flickornas välbefinnande är en viktig och angelägen 

fråga. 
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Första bilden i boken visar en pappa som kommer hem med en boll till sin son. I 

bakgrunden av bilden står mamman med ett stort fat med kyckling. Hon visar med handen att 

maten är serverad. 

Pappan har kostym på sig och bär ett par glasögon. Han har kort hår och mustasch som 

en markering för manlighet. I en annan teckning står mamma med ett glas saft i handen klädd 

i lång, grön kjol och mörkrosa blus med kofta ovanpå. Man kan se hennes leende, glada ögon 

och stolthet över sin son som kastar bollen i korgen som hänger i hallen. Den typen av 

mammor ger enligt Kåreland (2005: 319) en föreställning om en äldre generation som 

fullföljer normer och regler. 

I vardagsrummet sitter pappan och läser samtidigt som han ser sin son göra många mål. 

Mamman sitter bredvid och klappar händerna glatt. 

I bild och text talar man om att Fuad har blivit tio år gammal och älskar att spela 

basketboll. Fuad har blivit mer pojkaktig utseendemässigt. Han har lila byxor, grön tröja, röda 

skor, glasögon och lila keps som sitter bakvänd på huvudet som gör att han ser tuff ut. 

Bilden av den klubbansvarige manligheten framhävs med hjälp av mustasch. I 

föreningen där Fuad spelar med sina kompisar visar bilden att alla som spelar och tränar är 

pojkar. 

Det är kvinnor/mammor och män/pappor som sitter och ser på matcherna. Men i två 

bilder i boken och bland publiken har jag hittat en liten flicka som sitter i första raden med 

Fuads föräldrar. Hon har halvlångt hår med röd rosett i håret. Jag undrar om hon är Fuads 

lillsyster. I så fall har hon varit helt osynlig, obetydlig och har inte haft någon roll i hela 

historien. Kåreland (2005: 69) bedömer att pojkar överskuggar flickor i litteraturen. Pojkar 

hörs och syns mer, är busaktiga och revolutionära. Följden blir att flickorna, pojkarnas 

motsats, är stillsamma och tysta. Kårelands beskrivningen kan stämma även om flickan inte är 

Fuads lillsyster. 

6.1.7 Alfons och odjuret av Gunilla Bergström (1978) 

Handling 

Alfons spelar fotboll med sina kamrater med sin nya boll. Under spelets gång sparkar Alfons 

bollen så att den far iväg, långt bort. Lill- killen springer och letar efter bollen men han hittar 

inte den. Lill- killen är en liten pojke som springer och hämtar bollen varje gång den sparkas 

bort. Alfons klandrar lill - kille för att han inte har haft riktig koll på bollen.  När ingen kan 



 28 

hitta bollen blir Alfons arg och anklagar pojken att för att ha tagit bollen. Alfons slår pojken 

på näsan så att pojken börjar blöda. 

 

På natten har Alfons svårt att somna. ” Han ligger och tänker på vad som hände i dag. 

Dom spelade fotboll, hela gänget. En liten kille var boll- kalle åt dom – en sån som 

sticker och hämtar bollen när den kommer utanför plan. Alfons smockade till den killen. 

Han slog en som var mindre.  (Bergström 1978) 

 

Han känner att det finns odjur under sängen. Odjuret är en svart katt med långa tassar 

och gula stora ögon. Odjuret gör att Alfons mår dåligt och blir ångerfull. Han ligger och 

funderar på hur han slagit pojken som är yngre än honom. Alfons får dåligt samvete och 

försöker be om ursäkt men pojken är inte längre ute på lekplatsen. Han bestämmer att ge bort 

en leksaksbil till lill- killen. 

 

Tidigt på söndag morgon är Alfons ute. Den gula bilen har han med sej. Han går först 

till gungorna. Men lill- killen är inte där. Då går han till lek – platsen, (Bara små- barn i 

sand- lådan.) Ända till hemliga klätter- trädet går Alfons, men ingen lill- kille. 

(Bergström 1978) 

 

Till slut hittar Alfons lill- killen i en affär och ber om ursäkt, och då försvinner odjuret.” 

I affären ser han lill- killen bland allt folk i kön. Lill- killen har en påse lördags- godis och ska 

betala i kassan.” (Bergström 1978) 

Analys 
 
Alfons som är huvudkaraktären har kortklippt hår, en brun stickad tröja, shorts och ett par 

orangea skor. Lill- Killen är korthårig. Han har beiga shorts, mörkrosa fleecetröja med luva 

och ett par bruna skor. På bilderna på övriga spelare/kompisar saknar deras kläder färger.  

Alla har byxor och tröjor på sig, till och med flickan. 

Personerna är platta om man utgår från genusperspektivet.  Det innebär att de är 

stereotypa figurer som presenterar en grupp individer i form av ett gäng fotbollspojkar. Alfons 

har varit elak och slagit en liten, snäll, hjälpsam pojke.  Men Alfons är en rund figur som 

förvandlas från elak till snäll pojke under händelseförloppet. 

Nikolajeva (1998: 63) menar att huvudpersoner kan vara dynamiska som innebär en 

utveckling i uppväxt och erfarenhet under historiens gång. Statiska karaktärer innebär att det 

inte inträffar några stora omställningar. Huvudpersoner kan även vara platta vilket innebär att 
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de är stereotypa figurer som föreställer en skara individer, exempelvis kan de vara onda eller 

goda utan eventuella omvandlingar. Medan runda personer har många karaktärsdrag som kan 

vara både positiva och negativa, samt även om personer är påverkbara och kan förändra sina 

egenskaper under historiens gång exempelvis från elak till vänlig och omtänksam. 

Boken ur genusperspektivet har explicita stereotypa könsroller. Det är naturligtvis kläderna på 

Alfons och lill- killen samt andra medlemmar i gruppen. Men även på bilden där Alfons och 

lill – killen står i kön finns det kvinnor och män. Man kan identifiera dem utifrån deras 

klädsel. Däremot finns det en flicka som är med och spelar samt har byxor och tröja på sig. 

Jag har identifierat henne utifrån hennes ansiktsdrag som är mer feminina. Hennes ögon och 

ansikte har skissats på ett annat sätt än resten av pojkarna. I texten hittar man ord som 

”killarna” ”lill- kille” ”Han” tyder på könsbestämda pronomen ” stora grabbarna.” 

egenskapsord för killar. 

Alfons uppträdande mot lill- killen ”slog han knyt- näven rakt i trynet på den lille.”, 

vilket är ett typiskt manligt beteende. Det är mer vanligt bland killar, men aktionen 

förekommer bland tjejer också. 

Karaktärernas känslor i berättelsen förstärks av ett samspel mellan bild och text. Alfons 

ansiktsuttryck visar olika känslostämningar som att han är uppretad, fundersam, orolig, 

ledsen, lättad, rädd och nöjd. Lill- killens ansiktsuttryck i boken visar att han är oskuldfull, 

oskyldig, rädd, ledsen, sårad och svag. De uttrycken strider mot de typiska stereotypa 

uppfattningarna om pojkar och flickor. 

I texten står många ord med versaler för att markera, uttrycka och förstärka olika 

känslor och ljud, bl.a. OTYG, DUNDER, PRAKT, SMACK, men även kursiverade ord för att 

uttrycka rädsla eller viskning. 

Jag har inte hittat några skillnader mellan den arabiska versionen och den svenska 

versionen av Alfons och odjuret när det gäller genusperspektivet förutom att i den svenska 

boken nämns inget om pojkar eller flickor. ”Det var bakom hyres- husen dom lirade med 

Alfons nya fotboll.” men i den arabiska boken står det att Alfons har spelat fotboll med 

grannpojkar, och det kan inte innebära att bara pojkar spelar för att bilden visar att det finns 

minst en flicka med i fotbollsmatchen. 

I den svenska versionen står följande mening, ”Står han för sej själv och ser dom stora 

grabbarna spelar.”, medan i den arabiska boken står det att han är där och tittar på bollspelet, 

”stora grabbarna” har tagits bort. 
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Men i en annan text i den svenska versionen står det att ”På fredagen spelar killarna fotboll, 

som vanligt”. Medan i den arabiska versionen står det att på torsdagen brukar barnen spela 

fotboll. 

Det finns en hel del meningar och ord som har översatts på ett annat sätt, tagits bort eller 

skrivits som en helt annan mening som finns inte i grundtexten. Anledningen kan vara en 

anpassning till kulturer och traditioner i arabländer. Exempelvis har översättaren döpt Alfons 

till Burhan. Istället för att skriva ” Det är lördag- kväll” står det ” Idag är torsdag- kväll” och 

anledningen är att fredag en helgdag i arabländer som motsvarar söndag i Sverige och 

västerländer. Översättaren har skrivit torsdag för att markera att den är en dag före helgdagen 

fredag.  Det är få arabländer, bl.a. Egypten och Libanon, som har fredag, lördag och söndag 

som helgdagar. 

”Bara små- barn i sand lådan”, den meningen är helt borta från den arabiska versionen. 

Anledningen är en statusfråga. I arabländer finns en åsikt om att väluppfostrade barn, från en 

välställd familj, inte bör och får leka i sandlåda. 

6.1.8 Mamma Mu städar av Jujja och Tomas Wieslander (1997) 

Handling 

Mamma Mu möter våren med glädje. Hon går ut och plockar vitsippor och sätter blommorna i 

ett glas. 

Mamma Mu öppnade dörren och gick ut. Då såg hon vitsippor. Hela backen bakom 

lagårn var full. – Titta, sa hon. Det har snöat igen. Marken är vit. Snö på skaft. Hon 

plockade några vitsippor. (Jujja & Tomas Wieslander 1997) 

 

Mamma Mu börjar vårstäda. Men Kråkan tycker att hon är dålig på att städa ordentligt. 

Kråkan går runt och visar smuts på olika ställen. 

 

- Titta här! Sa han och blåste. Det blev ett moln av damm. 

- Och titta här! Och där! Och där! 

- Han flög över golvet och pekade på skräp. 

- Du tittar ju bara på vad jag inte har gjort, sa Mamma Mu. Titta på vad jag har gjort. 

 Jag har plockat blommor, putsat fönster och sopat. (Jujja & Tomas Wieslander 1997) 

 

Kråkan flyger hem för att städa han också. Men han plockar ihop sakerna och placerar 

dem i en hög mitt i rummet. 
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Han plockar upp saker och la dem i en hög mitt på golvet. Först alla saker som låg på fel 

plats. Sen alla saker som låg på rätt plats. Det blev en väldigt stor hög. Han satte sig 

högst upp med benen i kors. Han såg nöjd ut. 

- Krax! Nu är det klart, sa han och flög iväg.” (Jujja & Tomas Wieslander 1997) 

 

Han flyger tillbaka till Mamma Mu för att hjälpa henne med städningen. 

” – jag tycker om att städa, sa ha. Jag är bra på att städa. Jag kan städa var som helst på fem 

minuter.” (Jujja & Tomas Wieslander 1997) 

Kråkan använder alla möjliga trick för att gömma smutsen men han misslyckas, istället 

förvandlar han gården till ett kaotiskt ställe. Till slut tvingar Mamma Mu honom att röja upp 

allt. 

Analys 

Berättelsen har en kollektiv huvudperson, nämligen Mamma Mu och Kråkan. Händelser delas 

mellan båda figurerna i text och bild. Nikolajeva (1998: 58) anser att en kollektiv huvudfigur 

är viktig i barnlitteratur eftersom den ger möjlighet till en grupp barn av båda könen att 

identifiera sig. 

Författarna har förmänskligat djuren i sina roller och sina beteende och även redskapen 

de använder sig av, men samtidigt har de behållet vissa egenskaper och beteenden som tillhör 

djuren exempelvis, att korna äter hö, mjölkas osv. 

Mamma Mu är den stabila, lugna, harmoniska och förståndiga figuren medan Kråkan är 

den impulsiva, busiga, okunniga figuren. Deras egenskaper står i kontrast mot varandra och 

kan uppfattas olika från olika personer. Vissa människor kan uppfatta Mamma Mu som en 

naiv figur, som går på allt kråkan vill göra och är en vanmäktig figur. Medan Kråkan är stark 

och gör det han anser rätt oavsett resultat, tar risker och inte är rädd för att prova sig fram. 

Egenskaperna står inte i klartext, man skapar sina egna uppfattningar utifrån deras 

beteende och händelseförloppet och sina egna erfarenheter. I det fallet kan man betrakta 

huvudpersonerna som öppna. 

Enligt Nikolajeva (1998: 62) tillåter öppna personer att vi går utanför texten och 

föreställer oss personer utifrån våra egna erfarenheter. Vidare skriver hon att nackdelen kan 

vara att författare inte har tänkt på de egenskaperna överhuvudtaget. 

Egenskaper som finns i texten är att Kråkan är nöjd, bra på att städa, smart, ”han puttade 

på fläkten allt vad han orkade” vilket associeras till styrka eller att han är stark. ”Han sköt upp 
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ur höet som en raket!” är en association till snabbhet. Medan Mamma Mu är glad, lugn och 

bestämd. 

Mamma Mu framställs som en kvinnlig karaktär direkt utifrån benämningen. Mamma 

Mu ser kvinnlig ut genom sina långa ögon fransar, kroppsbyggnaden samt handlingssätt och 

vissa egenskaper som kan uppfattas utifrån olika bilder i boken. Kråkan däremot framställs 

som en manlig figur. Det finns många detaljer i kråkboet som tyder på typiska manliga saker 

men även beteendet och språket Kråkans använder sig av. Meningar är bl.a. ”Ryck mej i 

fjädern!” ”Han spände ut bröstet och tittade sig omkring.” Och Mamma Mu plockar blommor, 

putsar fönster och sopar. 

I kråkboet finns det allt möjligt och det är rörigt. Man kan se smutsig disk, matrester i 

form av korv, hamburgare, pannkaka och ost. Kråkan har exempelvis fiskespö, verktygslåda, 

trasiga cykelhjul m.m. 

Kråkan undervärderar och kritiserar Mamma Mus städning. Enligt min uppfattning är 

det en fråga som många kvinnor känner till. Hushållet och arbetet hemma uppskattas inte vare 

sig av män eller av samhället. Ett arbete som kräver fem minuter enligt kråkan. 
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7 Resultat 

Undersökta barnböckerna har visat att barnlitteratur upprätthåller de traditionella könsrollerna 

till viss del än idag, framför allt arabiska böcker. Men det finns en del svenska författare som 

har tagit ett steg mot att överskrida könsrollsmönster. 

Många forskare inom det här området är överens om att genus skapas utifrån 

handlingar, intresse, mäns och kvinnors roll i samhället och samhällsnormer. Samhället ser 

inte på man och kvinna som jämställda individer utan binder det biologiska könet till våra 

roller och funktioner i samhället. De normerna finns på ett eller annat sätt gestaltade i 

barnlitteraturen och leder till att flickor och pojkar tar ställning utifrån vad de läser. Men barn 

blir även påverkade av vuxnas bemötande och förhållningssätt till könsroller. Jag vill kalla 

barnlitteratur för en spegel där barnen speglar sig och bildar sina uppfattningar om sig själva 

och sina roller i samhället. 

Det är manliga karaktärer som huvudpersoner i en stor del av de nämnda böckerna i 

Sverige och i arabländerna. 

I böckerna har man sett hur genus framträder i barnböcker. Pojkar och flickor framställs 

efter genusstereotypa mönster och följer genuskontrakten. Könsstereotypiska bilder i vissa 

böcker markeras genom kläder, leksaker och färger. De flesta böcker är tydliga när det gäller 

de utmärkande egenskaper från den manliga och kvinnliga delen av schemat som Nikolajeva 

(1998) har presenterat i sin bok. Skillnader mellan flickor och pojkar bl.a. i leksaker, 

utseendemässigt, kläder, redskap och könsroller har varit uppenbara. 

Castor bakar har visat tydligt att hushållsarbete som är könsrollsrelaterat till kvinnor 

skiljer sig från de generella inställningarna om genusstereotypt handlingssätt. Den har visat att 

könet inte är avgörande för handlingar i berättelser.  Även Jamila bryter mot traditionella 

könsmönster och vägrar att sköta sysslorna i hemmet. 

Böckerna har visat i bild och text hur snabbt och enkelt kan man urskilja de gestalterna 

som en flicka och pojke, exempelvis Mamma Mu och Kråkan, Halvan, Alfons, Jamila och 

Amina och Fuad. 

Jag tror att barnlitteratur är ett utmärkt sätt för lärare i skolan och förskola att använda 

sig av för att förebygga fördomar genom att diskutera litteraturen utifrån genusperspektivet 

och jämställdhet mellan flickor och pojkar. 

Jag tycker att denna uppsats visar att det finns ett växande forskningsfält som behandlar 

barnlitteratur och könsroller i Sverige, men att det saknas en likartad forskning i arabländerna. 
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7.1 Metodutvärdering 

Den kvalitativa metoden enligt Stukát (2005: 53) svarar på frågeställningar som exempelvis 

författarens sätt att beskriva texter utifrån ett visst perspektiv, vad författare tar upp i texten 

och hur. 

Min undersökning har handlat om hur flickor och pojkar framställs i barnböcker och jag 

har undersökt och tolkat genustypiska drag i bilder och texter. Därför är kvalitativ metod 

relevant för min undersökning. Valet av barnlitteraturanalys utifrån genusperspektiv har varit 

intressant och givande. 

För att besvara frågeställningarna har såväl kvalitativ som barnboksforskningens metod 

med utgångspunkt Barnbokens byggklossar av Nikolajevas (1998) använts i uppsatsen. 

Litteraturforskningsmetoden har skett genom att studera textens inbyggda genusbetingade 

egenskaper. Eftersom barnböckerna inte är generaliserbara i uppsatsen dras enbart slutsatser 

från den genomförda undersökningen och utifrån den litteraturen som har använts. 
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8 Diskussion 

Den litteraturgenomgång som inlett undersökningen har visat att en stor del av 

barnlitteraturen innehåller stereotypa könsroller. Barnböcker är ett redskap för att främja 

jämställdhet och synen på kön hos barn och elever i skolan. Barnböcker innehåller mer än 

bara berättelser, de förmedlar olika budskap, bl.a. könsmönster. 

Resultatet av studien visar fler manliga huvudkaraktärer än kvinnliga. Men det finns en del av 

de svenska författarna i den moderna barnlitteraturen som är mer reflekterande och medvetna 

om genusproblematiken. En del författare anstränger sig för att undvika de traditionella 

könsrollerna i sina böcker och stereotyperna är inte lika framträdande. Kvinnors roll handlar 

inte om hushållet utan kvinnorna arbetar och är självständiga och männen har börjat ta sitt 

ansvar för hushållet. Synen på vad som är manligt och kvinnligt har förändrats samt synen på 

själva könen har reformerats. 

Arabiska författare är mer fästa vid de traditionella könsmönstren. Könsmönster skildras 

tydligt i somliga av de utvalda arabiska barnböckerna. Förändring kan ta längre tid men det 

kan variera från ett land till ett annat. Jag tror att barnlitteratur kommer att förändras i 

samband med samhällsförändringar och globalisering. 

Det är fem av åtta böcker som har manliga huvudfigurer, en bok har en kvinnlig 

huvudfigur och resterande böcker har gemensamma huvudpersoner. Kåreland (2005: 25) har 

visat i sina undersökningar och studier att manliga huvudfigurer är i majoritet i 

barnlitteraturen, framför allt i bilderböckerna. 

Det är väldigt tydliga traditionella könsmönster i somliga berörda barnböcker. Ett sådant 

är vad som anses kvinnligt och manligt och hur det enligt tradition bör vara. 

I Mamma Mu städar och Castor bakar är karaktärerna djur som har ett kvinnligt 

respektive manligt kön. Karaktärerna kan lika väl vara neutrala för att ge barnen möjlighet att 

kunna identifiera sig med någon figur.  Kåreland, (2005: 26) skriver att skildringen av djur 

som människor i barnlitteratur förknippas med antikens tradition fabeldiktning. 

Men framställningen av figurerna skiljer sig i beteende och handlingssätt. Mamma Mu 

och Kråkan framställs efter det traditionella könsmönstret. Mamma Mu som en kvinnlig figur 

ska ha långa ögonfransar och kvinnlig kroppsbyggnad. Hon ska vara lugn och harmonisk 

medan Kråkan ska vara den manliga figuren som styr och bestämmer. Karaktärernas 

uppträdande kan förklaras utifrån deras kön. Kåreland (2005: 40) skriver om pojkars rörliga 

beteende och rörelseverb i många barnböcker som exempelvis rusar, springer snabbt. Detta 

stämmer överens med Kråkans rörelser i boken jämfört med Mamma Mu som inte visar några 
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extrema rörelser. Medan om Kråkan är i bild och text läser och ser man bl.a. flax, duns, full 

fart, och slog kullerbyttor. 

Kåreland (2005: 43) anser att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors språkliga 

kommunikation. Hon skriver att pojkar har ett uttryckssätt som beskrivs som mer 

konkurrensinriktat medan flickor har ett samarbetsinriktat sätt att tala. I boken kan man 

observera skillnader mellan Mamma Mu och Kråkans sätt att tala. 

Castor är en manlig figur som utför husligt arbete. Den avvikelsen från traditionella 

könsmönster är ett nytt modernt sätt att tänka. Ofta framställs pojkar och män som starka, 

äventyrliga istället för att arbeta med hushållet.  Kåreland (2005: 133) påpekar att en 

feminiserad pojke oftast betraktas som något negativt. Men det finns några bilderböcker som 

framställer huvudfigurer av manligt kön som bryter mot den manliga genusnormen. 

Det är den enda boken av alla åtta granskade barnböcker som bryter mot 

beteendenormer när det gäller hushållsarbete men berättelsen saknar en kvinnlig figur. 

Castor framställs som en omtänksam figur i sin relation till Frippe på samma sätt som 

Mamma Mu framställs i sin relation till Kråkan. Skillnaden står mellan Frippe som är lugn 

och hjälpsam utan skryt och Kråkan som är alltför hetsig och skrytaktig.  Enligt Klingberg 

(1980: 123) är relationen till andra individer och förhållanden till familjen en återkommande 

ämne. 

Boken är lärorik och har bra budskap för de läsande barnen. Den visar ett samarbete 

mellan Castor och Frippe när de bakar och diskar tillsammans. 

Boken kan läsas av flickor och pojkar. Den lär barnen olika benämningar på 

hushållsredskap och motiverar barnen att prova att baka själva med hjälp av en vuxen och det 

recept som Castor har skrivit i slutet av boken. 

I Beskowboken gestaltas Petter och Lotta i stereotypiska kläder, på liknande sätt 

framställs alla karaktärer i boken utifrån det traditionella könsmönstret. Farbror Blå är den 

manliga figuren som tar hand om kvinnorna och undervisar Lotta och Petter. 

Boken skildrar Lotta som en svag, rädd, gråtande, generad flicka, medan Petter är samlad och 

tar initiativet när det krävs. Kåreland (2005: 25) skriver att flickorna skildras som svaga och 

passiva. Det medför att flickor saknar positiva förebilder i de böckerna som vänder sig till 

dem. Män och kvinnor i boken har stereotypiska könsbundna yrken såsom vedhuggaren, 

Tvätt- Kristin, sotare och mjölnare. 

Men även i boken Här kommer brandbilen förkommer genusladdade yrken och 

aktiviteter. Illustrationer visar enbart Halvan och hans manliga kollegor i brandmansrollen, 
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där finner vi inga kvinnliga karaktärer inom yrket. Förutom detta associeras 

verktygsbeskrivningen till manlighet. 

Boken skildrar en förskoleflicka som svag och gråtande medan Halvan gestaltas som 

stark, modig, självsäker och som en hjälte som räddar flickans nalle. Vissa aktiviteter gestaltar 

enbart manliga figurer och associeras till manlighet, bl.a. ishockey och fotboll. Halvan spelar 

fotboll med sina kollegor som är en association till den manligt dominerande sporten. 

Fotbollsspelet förekommer även i Alfons och odjuret där spelar de ”stora grabbarna”. Även i 

boken Fuad Målskytt spelar bollsport en stor roll. Fuad Målskytt innehåller ett budskap om att 

pojkar ska, och måste, träna och idrotta för att bygga upp sina kroppar fysiskt och psykiskt. 

Det finns inget tecken i boken som tyder på att även flickornas välbefinnande är en viktig och 

angelägen fråga. Kåreland (2005: 38) skriver att fotbollskillar är förebild för machokillar, för 

den kräver fysiska insatser, styrka och tuffhet som utgör grunden för deras maskulinitet. 

Alfons och odjuret har explicita stereotypa könsroller. Alfons och hans kamrater visas i 

text och bild som manliga figurer. I texten förekommer meningar så som, ”killarna” ” stora 

grabbarna” ”Lill-kille”. Slagsmål med knytnävarna visar att killar slåss och att det är ett 

manligt beteende. Alfons beteende kan karakteriseras som typiskt pojkaktigt. I texten finner 

man ord som gastade, dunder, prakt, smack som associeras till pojkarnas handlingar. 

Däremot visar Kalles mimik i boken att han är oskuldfull, oskyldig, rädd, ledsen, sårad 

och svag. De uttrycken strider mot de typiska stereotypa uppfattningarna om pojkar och 

flickor. Men samtidigt kan man tycka att Kalles rädsla hänger på ålderskillnaden mellan 

honom och Alfons. Kåreland (2005: 140) tycker att Alfonsböckerna skildrar känslokonflikter 

av olika slag och att böckerna belyser olika attityder och beteenden, till exempel mod och 

feghet, skuldkänslor. 

I de arabiska böckerna skildras de kvinnliga karaktärerna som hemmafruar, husliga och 

vårdande modersgestalter som har starka förbindelser till hemmet. 

Jamila bryter mot traditionella könsmönster och vägrar att sköta sysslorna. Jamila klandras 

och bestraffas för enligt sagan ska flickorna hjälpa till. 

I alla tre böckerna är mammorna i högre grad närvarande än papporna. Papporna finns i 

bakgrunden för att visa bilden av en fullkomlig familj, mamma, pappa och barn. 

Det är mammorna som tar hand om barnen och hemmet och utför typiska kvinnliga 

sysslor. Traditionella husmödrar som lagar mat och ta hand om hemmet och barn medan 

mannen är ute och arbetar, är tydligt beskrivna i böckerna. Dessa beteenden kan vara 

kulturellt betingade och kan ofta uppfattas som självklara samt betraktas som kvinnliga 

sysslor. 
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Föräldrarna har enligt Kåreland (2005: 141) en oväsentlig ställning i en stor del av 

barnböcker som innehåller något slag av familjeskildring. De har traditionella roller och 

uppträder enligt könsmönster i sysslor. I böcker där det handlar om vanliga händelser i 

hemmet är det oftare en moder som träder fram än en fader. 

Pojkar söker sin självständighet och försöker göra sig fria, som i Alis fall när han 

planerar att rymma hemifrån i protest mot sin familj. Medan Amina återkommer till byn för 

att hon inte har kunnat vara utan sin mamma och sin syster och har längtat efter dem. 

Kåreland (2005: 39) anser utifrån ett utvecklingspsykologiskt synsätt att pojkars och 

mäns psyke kännetecknas av autonomi och självständighet medan flickors och kvinnors av 

intimitet och nära relationer. 

Skönhetsideal är en viktig beståndsdel i sagan där även avundsjukan träder fram. Amina 

blir en vacker flicka medan Jamila är en ful figur. Enligt Kerstin, Sandell (2003: 191) är 

skönhetsmyten patriarkatets sätt att kontrollera kvinnor. 

I böckerna Ingen tycker om mig och Fuad målskytt förekommer könsrelaterade leksaker, 

exempelvis flygplan, polisbil, fotboll, slangbella samt aktiviteter i form av fotboll, basketboll 

och allmän träning. Däremot i lillsysterns rum finns det en röd potta under sängen, flickdocka, 

nalle, bebisdocka och en groda. Kåreland (2005: 46) menar att valet av leksaker är en 

association på stereotypt könsmönster. 

8.1 De svenska/arabiska barnböckerna 

Genom mina undersökningar kom jag fram till att det finns både likheter och skillnader i 

barnlitteratur från Sverige och de undersökta arabiska böckerna. 

Den största likheten är att antalet manliga karaktärer som huvudpersoner är fler än den 

kvinnliga, som jag redovisat ovan. 

De största skillnaderna i undersökningen är att barnböcker i Sverige har börjat bryta mot 

traditionella könsmönster. I arabländerna är traditionella kvinnliga sysslor, som att ta hand om 

hemmet och barnen är en självklarhet. Familjen ska innefatta mamma, pappa och barn och 

något annat är oacceptabelt. 

Mdallel (2004) skriver att föräldrar ingriper i handlingen och manipulerar historien och 

presenterar den på ett sätt som passar barn. Vuxna angriper genom att ändra namn på platser, 

personer, teman, karaktär skildring och lägga till moraliska teman som inte finns i den 

ursprungliga texten. Moralen genomsyrar barnlitteraturen i arabvärlden. Men det finns även 

de som försvarar barnens rätt att läsa för nöjes skull. 
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Kåreland (2005: 126) menar att barnböcker på samma sätt som annan litteratur uttrycker 

kulturella värderingar och klargör sociala modeller och förmedlar samhället syn på vad som är 

feminint och maskulint. 

Det är brist på barnlitteratur i arabländer jämfört med Sverige. Däremot finns det en 

mångfald av västerländsk barnlitteratur som översätts till arabiska och framför allt svensk 

barnlitteratur. Jag har fått en uppfattning om att det är mest svenska klassiker som översatts 

till arabiska. Det kan bero på att svenska klassiska och genusstereotypa barnböcker passar in i 

den moralen som råder i de arabiska samhällena. På samma sätt utrycker Mdallel (2004) att 

barnlitteratur inte handlar enbart om vad och hur vi skriver utan även hur vi översätter för 

våra barn. Hans utgångspunkt är teorin som säger att barnlitteratur är en social produkt och 

social kraft. Vidare hävdar Mdallel (2004) att den moderna barnlitteraturen som översatts till 

arabiska präglas av liberalism. Vissa problem som bearbetas i barnlitteratur som exempelvis 

homosexualitet, drogmissbruk, och skilsmässa är inte populära i vissa arabiska länder. Han 

menar att sådana problem inte är främmande för arabländer men de är fortfarande 

tabubelagda. 

Hellsing (1999: 26) anser att barnbokens huvuduppgifter är att uppfostra barnet socialt 

och förmedlar budskap, alltså bygga upp önskvärda föreställningar om en enskildes 

förhållande till sin omgivning. 

8.2 Framåtblick 

Det har varit ett mycket intressant ämne att skriva om och det har gett mig möjlighet att se på 

barnlitteraturen på ett bredare sätt. Jag har för första gången stött på studier om barnlitteratur i 

arabvärlden. Det är brist på forskningen i arabländerna inom det området. Det skulle vara 

spännande, upplysande och fängslande att se fler studier som tar alla perspektiv i 

barnlitteratur från arabländerna. Kanske min uppsats är ett litet steg mot bredare och djupare 

framtida studier och forskning. 
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