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Läroplanerna för förskola ställer krav att pedagoger som är verksamma inom dessa skolformer ska 
motverka traditionella könsmönster och genusstrukturer och verka för jämställdhet mellan könen. 
Pedagogerna jag jobbat med genom åren har dock sällan reflekterat kring hur pojkar kan bli offer 
för genusstrukturer. En av de absolut främsta författarna inom skönlitteratur riktat till barn är Astrid 
Lindgren. Hennes berättelser är intressanta ur ett jämställdhetsperspektiv då hon är känd för att ha 
väldigt starka flick-karaktärer i sina böcker. Jag har gjort en diskursanalys av Astrid Lindgrens 
böcker där jag granskar vilka roller pojkar och män har och med vilka adjektiv de beskrivs. I mina 
resultat kan man se att det finns få bra förebilder för pojkar i dessa böcker som visar andra adjektiv 
och egenskaper än de man historiskt sett kopplat ihop män med. 
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1.1 Inledning

Jag valde att fokusera på genus i mitt examensarbete med tanke på att detta ämne är och har varit så 
omdiskuterat. Genus har fascinerat mig genom hela utbildningen och kan vara ett provokativt ämne 
att diskutera. Oavsett vad man själv tycker och hur man ställer sig till genus är det något vi 
pedagoger måste förhålla oss till (Holter Harriet, 1970). Som lärare är det speciellt viktigt att arbeta 
aktivt kring jämställdhet och genus eftersom skolan och förskolan är en social miljö som formar 
eleverna och barnen. Läroplanerna för förskola och skola ställer också krav på oss som är 
verksamma inom dessa skolformer att vi ska motverka traditionella könsmönster och verka för 
jämställdhet mellan könen (Lpfö98). Att få möjlighet att växa upp i ett samhälle där man tillskrivs 
samma värde oavsett kön är en demokratisk rättighet. 

Under min utbildning har jag främst läst om och bevittnat jämställdhetsarbete i praktiken som riktat 
sig mot flickor. De böcker vi läst har för det mesta fokuserat på hur kvinnor och flickor framställts 
historiskt i litteratur och barnböcker och hur man ska öppna upp möjligheter för dem. Vi har läst om 
genus och hur strukturer i samhället skapar normer som barn och vuxna ska leva upp till. 

Pedagogerna jag jobbat med på olika arbetsplatser genom åren har varit mycket medvetna om hur 
flickor diskrimineras och vilka sidor hos dem som inte får möjlighet att utvecklas just på grund av 
deras kön. Man har dock sällan reflekterat kring hur pojkar är offer för genusstrukturer och jag har 
ofta hört pedagogerna prata om biologiska orsaker till att pojkar är busiga, aggressiva, högljudda 
osv. För att arbeta mot jämställdhetsmålen har pedagogerna varit fokuserade på att ge flickorna mer 
plats och stödja dem i att erövra egenskaper som pojkarna besitter. Det kan handla om att 
uppmuntra flickor att ta för sig mer, utmana mer och vara mer aggressiva i sitt sätt att vara. Pojkars 
rätt att få utveckla sidor hos sig själva som inte stämmer överens med rådande genusstrukturer har 
sällan diskuterats ute i verksamheten. ”Pojkleksaker” förmedlar roller som ofta handlar om hjältar, 
skurkar, vinna, besegra osv. Mycket sällan handlar det om rollekar eller vänskapsrelationer (Ekbom, 
2004). Det är sällan som jag hört pedagogerna diskutera hur de ska stödja pojkarna i att visa mer 
känslor eller vara mer som flickorna. 

Att människor tvingas in i roller baserat på deras kön kan hindra deras möjligheter till att utveckla 
alla sina sidor. Barn uppfattar mycket tidigt i livet vilket beteende som omvärlden förväntar sig av 
dem utifrån deras kön. Forskning visar att barn i förskoleklass har en klar bild av vad som är 
lämpligt beteende för pojkar respektive flickor och att de jobbar för att upprätthålla dessa gränser 
(Kåreland, 2005). Dessa stereotypa bilder av vad som uppfattas som lämpligt beteende kommer från 
olika delar av samhället, från förskolan, hemmet, media, konst, böcker, TV osv. 

En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att introducera böcker för barn. 

(...) läsning av skönlitteratur har stor betydelse för individens 
identitetsutveckling och omvärldsuppfattning men även uppfattningen av 
relationer mellan människor och kulturer. (Lindö, 2005. Sida 12.)

En av de absolut främsta författarna inom skönlitteratur riktat till barn är Astrid Lindgren. Hennes 
böcker är omåttligt populära och hennes verk har lästs för många förskolebarn genom tiderna. 
Hennes berättelser är bland annat intressanta ur ett jämställdhetsperspektiv då hon är känd för att ha 
väldigt starka flick-karaktärer i sina böcker. Astrid Lindgren är en författare som ger flickor fler 



möjligheter än vad rådande samhällstrukturer gett dem. Eftersom hennes böcker anses vara så 
jämställda ur ett sådant perspektiv tyckte jag det verkade intressant att se hur jämställda de är 
utifrån ett pojk-perspektiv. Hur framställs män och pojkar i hennes böcker? 

1.2 Syfte

Studien syftar till att undersöka hur pojkar och män framställs i Astrid Lindgrens böcker. 

1.3 Frågeställningar

* Med vilka adjektiv blir män och pojkar associerade med, hur beskriver Astrid Lindgren dessa 
pojkar/män i sina böcker? 
* Vilka roller har de i Astrid Lindgrens böcker?

1.4 Bakgrund

Förskolan är den första skolformen som barn möter. Här får de lära sig sociala koder, hur man 
förhåller sig till andra, ta hänsyn till regler osv. Denna mycket viktiga period i barnens liv lägger 
grunden för allt som kommer senare i livet, just därför är det väldigt viktigt att pedagoger 
reflekterar kring hur verksamheten påverkar barnen (Johansson, 2001). 

Vad förmedlar böcker och bilder för människosyn? Hur påverkar denna människosyn pedagogernas 
förhållningssätt barnen? Dessa är frågor som pedagoger måste ställa sig för att verksamheten ska få 
en röd tråd och en tydlig värdegrund. Jämställdhet mellan könen är ett mål som pedagoger ska 
sträva efter och detta mål finns utskrivet i läroplanen (Lpfö98). Att arbeta för att motverka 
traditionella könsroller är en av de viktigaste uppdragen pedagoger har (Ibid). Man ska öppna upp 
möjligheterna för att barnen ska få utveckla alla sina sidor, inte bara de sidor som traditionellt varit 
kopplat till barnets kön. 

Alleklev och Lindvall (2000) skriver om hur viktiga böcker är för barns läs- och skrivinlärning och 
hur man kan arbeta för att utveckla ett intresse hos barn för läsning. Till exempel är högläsning är 
en stadig tradition inom förskolan som ska introducera barnen till läsning. Pedagogerna kan också 
skapa en stimulerande miljö genom att erbjuda böcker, bilder och text uppsatta på väggar osv. för 
att skapa detta intresse (Alleklev & Lindvall, 2000). Ann-Katrin Svensson (1998) skriver i sin bok 
”Barnet, språket och miljön”, hur betydelsefull högläsning är för barnen. Hon skriver om hur böcker 
kan fungera som diskussionsunderlag för att problematisera olika teman som återfinns i 
barnbokslitteratur. Böckerna måste därmed vara finkänsligt utvalda av pedagogerna för att få 
önskad effekt. 

Barn uppfattar könskoder mycket tidigt (Kåreland, 2005; Lindö, 2005) och förskolan måste erbjuda 
litteratur riktat mot barn där traditionella könsmönster bryts, litteratur som visar en mångfald av 
möjligheter och sätt att vara. Skulle pedagoger inte använda sina genusglasögon när de väljer 
böcker riskerar de att befästa traditionella könsmönster. I boken ”Den meningsfulla språkväven” 
redogör Rigmor Lindö (2005) om resultatet från ett treårigt genusprojekt av Lena Kåreland. Av 217 
bilderböcker hade 128 manliga huvudroller, 71 hade kvinnliga (Lindö, 2005). Antalet barnböcker 



som riktar sig till pojkar sägs vara fler än antalet som riktar sig till flickor. Ofta har böckerna 
manliga huvudroller och många manliga biroller. Enligt Lindö (2005) finns det i böcker som riktar 
sig till flickor ofta manliga karaktärer som flickor kan identifiera sig med, medan i ”pojkböcker” 
finns det sällan kvinnor och nästan aldrig kvinnliga hjältar. Pojkar tar enligt Lindö avstånd från 
böcker med kvinnliga karaktärer (Lindö, 2005). Ett ojämställt arbetssätt får enligt Svensson (1998) 
allvarliga konsekvenser. Pojkar får inte träna på att föra en dialog i lika stor utsträckning som 
flickor. De har också ett mindre ordförråd och därav får de inte möjlighet att utveckla nyanser i sitt 
talspråk (Svensson, 1998). Efter ett jämställdhetsprojekt blev Kajsa Wahlström (2003) medveten 
om hur barnen berövades möjligheterna att utveckla egenskaper hos sig själva på grund av 
pedagogernas ojämställda arbetssätt. Pojkarna fick inte i lika stor utsträckning som flickorna, lära 
sig utveckla empati, hjälpsamhet, närhet, positiv kroppskontakt, relationer och språk (Wahlström, 
2003).

1.5 Begreppsförklaring

Genus är ett begrepp vars definitioner kan variera beroende på vilken bok man läser. Jag
har använt mig av Harriet Holters definition av genus som hon formulerade på 60-talet.

I alla samhällen och kulturer är en persons kön inte bara ett
biologiskt utan också ett socialt kännetecken. Det vill säga, för det första, att  
”man” och ”kvinna” är kännetecken som förser det sociala systemet med en 
princip för tilldelning av uppgifter, plikter och rättigheter. När vi säger detta 
har vi anlagt en social-systemsynpunkt, vi har sett på hur kännetecknet 
”kön” sociologiskt sett är placerat in i samhället som helhet. För det andra 
kan vi anlägga en enskild-människa-synpunkt. Då blir det sociologiskt och 
psykologiskt viktigt att personens kön utlöser bestämda förväntningar, 
normer, värderingar hos omgivningen på den enskilda människan. (Holter 
Harriet, 1970  sida 35. Översatt från norska av Inga Wernersson.)

Genus är en social konstruktion där kulturer värderar vad som är manligt respektive
kvinnligt och bärs vidare av människor inom denna kultur. Vi vuxna inom
barnomsorgen förmedlar värden till barnen på ett implicit sätt. Dessa värden finns där, oavsett om vi 
ser dem eller ej (Johansson, 2001). Kajsa Svaleryd (2003) skriver om vad
dessa föreställningar innebär för förskolebarn. Pojkar och flickor uppmuntras välja olika
lekar och leksaker eftersom de tilldelas olika egenskaper. Flickor förväntas vara söta,
snälla och hjälpsamma. Pojkar förväntas vara aktiva, dominerande och
uppmärksamhetskrävande (Svaleryd, 2003). Pojkars lekar präglas ofta av ett
tävlande om vem som är högst i hierarkin. Genom utövandet av dessa lekar tränar pojkar generellt 
på egenskaper som ledarskap, initiativförmåga, kroppsuppfattning, självständighet, mod och styrka 
(Ibid). Pojkar blir vana att få sina behov tillfredsställda väldigt fort. Därav har de också ett mindre 
ordförråd och de får inte möjlighet att utveckla nyanser i sitt talspråk (Ibid). 

När man talar om begreppet maskulinitet skiljer sig även där definitionerna mellan olika författare 
och forskare. Maskulinitet är ett begrepp som definieras; ”som anses typiskt för en man” (Köhler, 
Messelius, & Mattsson 2006). Svenska akademiens ordlista definierar maskulinitet som; ”typiskt 
för män enl. vissa ideal”. Dessa två definitioner ger två kompletterande bilder av begreppet, 
nämligen att begreppet maskulinitet ger dels en historisk bild av begreppet, vad som anses typiskt 



av för en man genom tiderna. Den andra definitionen antyder att begreppet är kulturbetingat; att 
bilden av maskulinitet är något som är olika inom olika kulturer. 

Begreppet feminist är en person som inte anpassat sitt beteende till könskonventionerna (Feminism, 
2013, 7 juni). Själva kvinnosakskampen, ideologin kallas för feminism. Denna kamp syftar till att 
utjämna de politiska, ekonomiska och sociala rättigheter mellan könen (Feminism, 2013, 10 juni)

1.6 Riktlinjer inom styrdokument & lagar

Jämställdhet mellan könen är ett strävansmål i läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010). 
Läroplanen beskriver på olika sätt hur jämställdhetsarbetet ska hållas levande i verksamheten. 
Läroplanen går inte in i detaljer hur detta arbete ska gå till, det är upp till förskollärare och annan 
personal hur man formar verksamheten kring de krav som ställs för att sträva efter och uppnå dessa 
mål. Kommande avsnitt kommer klargöra vilka riktlinjer och lagar som förskollärare och annan 
barnomsorgspersonal ska förhålla sig till. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 
svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med 
barnen. (Lpfö 98 reviderad 2010, sida 4.)

Pedagoger skall föra en demokratisk verksamhet där barn, oavsett vilken minoritet de tillhör, ska 
känna sig lika välkomna. Det kommande citatet handlar om att vi ska förankra grundläggande 
demokratiska värderingar hos varje barn, den så kallade värdegrunden.

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. 
(Lpfö98 reviderad 2010, sida 8).

Värdegrunden är den grundpelare som allt arbete ska utgå från. Genusstrukturer är något
som pedagoger kan förmedla till barnen på ett implicit sätt, deras förväntningar på barnen som vi 
har baserat på deras kön är något som upprätthåller genusstrukturer i samhället (SOU 2006:75). 
Barnen blir tillägnade roller som gör att de inte får möjligheter att utvecklas på samma villkor. 
Eftersom barnen uppfattar så mycket av våra underliggande värderingar måste varje pedagog ställa 
sig kritisk till sitt eget förhållningssätt och reflektera kring sina egna outtalade förväntningar. 
Pedagogerna måste vara förebilder för barnen, de ska behandla både vuxna och barn på ett sätt som 
stämmer överens med värdegrunden.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 
verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa 
och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och 
synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer 
främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 



demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (Lpfö98 
reviderad 2010, sida 4).

Det är pedagogernas skyldighet att jobba för att motverka rådande genusstrukturer för att öppna upp  
möjligheterna för flickor och pojkar att utvecklas på samma villkor. 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 
skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 
dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan 
ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö98 reviderad 2010, sida 5).

Att barn inte ska diskrimineras på grund av deras kön är ett krav.

Inget barn ska i förskolan 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. 
(Lpfö98 reviderad 2010, sida 4).

Pedagoger som är verksamma inom förskola/skola måste också följa skollagen. Skollagen är 
fastställda bestämmelser som riksdagen beslutat om (Skollag 2010:800).
Denna lag reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn har inom olika utbildningsväsen.
I kapitel 6, åtgärder mot kränkande behandling, 2 § så hänvisas man till
diskrimineringslagen (2008:567). Kapitel 1, 1 § i diskrimineringslagen så preciseras dess
syfte.

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
(2008:567, sida 1).

Själva definitionen av ”diskriminering” preciseras i 4 §. Det finns ytterligare två punkter
som dock är ej relevanta till mitt syfte med detta arbete och har därmed uteslutits.

I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att
behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller
skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning
av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som
framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst



kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst
funktionshinder, viss sexuell läggning
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet
och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder. (2008:567, sida 2).

2.1 Metod

För att förbereda mig inför denna undersökning samt guida mig genom arbetets framväxt, har Jarl 
Backmans (1985) bok varit ett stöd genom hela processen. Min undersökning av Astrid Lindgrens 
böcker är gjord på ett diskursanalytiskt sätt (Jørgensen & Philips, 2000). Begreppet ”diskurs” 
definieras av Jørgensen och Philips (2000) som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 
ett utsnitt ur världen).” När vi människor lever i en kontext bygger vi upp gemensamma strukturer 
av vad som hör till det normala och inte (Ibid). Dessa strukturer bär vi med oss, omedvetet och 
medvetet, och gör att vi tolkar världen utifrån olika diskurser. 

Under min analys av Astrids texter har utgångspunkten legat på de genusstrukturer som synts i 
diskursen, speciellt de könsstereotyper som rör pojkar och män. För att få ett utbud av böcker som 
skiljer sig från varandra har böcker med olika omfång och från olika perioder i Astrids karriär blivit 
valda. Ett subjektivt urval har gjorts och med det menas att det är forskaren som besitter kunskap 
om den population urvalet görs ifrån (Holme & Solvang, 1997). För att begränsa mig är fjorton av 
hennes trettiotre böcker analyserade, fler böcker hade inneburit att mitt arbete blivit för långt. 

Det finns många intressanta infallsvinklar man kan undersöka Astrid Lindgren böcker ur. Mitt val 
blev att analysera dem ur ett genusperspektiv, specifikt hur pojkar och män beskrivs samt vilka 
roller männen har. Fokus har legat på med vilka adjektiv Astrid Lindgren beskrivit varje figur av 
manligt kön i böckerna och vilken roll han har i boken. Dessa adjektiv beskriver attribut hos 
karaktären som kan problematiseras och analyseras ur ett genusperspektiv. Analyserna är gjorda på 
ett epikanalytiskt sätt (Holmberg & Ohlsson, 1999) utifrån ett genusperspektiv. Vad männen/
pojkarna gör, vad som stämmer överens och vad som inte stämmer överens med rådande 
genusstrukturer. Mitt fokus har legat på att analysera hur Astrid beskriver de manliga karaktärerna, 
som författare, eller hur huvudrollspersonen beskriver männen/pojkarna. Detta för att böckernas 
olika karaktärer kan beskriva personer på ett godtyckligt sätt, en ”ond” person kan beskriva en man 
som t.ex. ”usel” utan att han behöver vara det. Anledningen till detta är för att 
huvudrollskaraktärens beskrivningar av män/pojkar ligger närmast författarens egna tänkande. Att 
undersöka vilka roller männen och pojkarna har i böckerna, är också intressant ur ett 
genusperspektiv. Har de traditionella roller som är kopplade till yrken, hejdukar och onda eller 
bryter de mot denna norm är något analyseras.

Under analysdelen av mitt arbete har anteckningar regelbundet skrivits ner för att fungera som 
diskussionsunderlag till arbetets diskussionsdel. För att fördjupa mina kunskaper om genus och 



barnbokslitteratur har min analys föregåtts av forskande kring hur könsroller skapas (Alleklev & 
Lindvall, 2000) (Johansson, 2001) (Lindö, 2005) (Svensson, 1998) (Wahlström, 2003). Även 
litteratur som förklarar hur barnböcker bidrar till barns identitetsskapande har använts i 
förberedande syfte inför min undersökning. 

Efter genomförandet av min undersökning så har mina resultat relaterats till tidigare forskning och 
litteratur (Johansson, 2001) (Kåreland, 2005) (Lindö, 2005) (Lpfö98 reviderad 2010) (Nikolajeva, 
1998) (SOU 2006:75) (Svaleryd, 2003) (Wahlström, 2003). 

Anledningen till att min undersökning fokuserar på Astrid Lindgrens böcker är för att de är klassisk 
barnbokslitteratur som har lästs för barn i flera decennier. Böckerna är än idag omåttligt populära 
och blir fortfarande lästa av pedagoger för barn. Hennes litterära verk är också enligt Sveriges 
författarfond en av de mest utlånade barnböckerna. Sedan 2009 har hennes böcker legat på andra 
plats av de mest utlånade böckerna i Sverige (Statistik över de mest utlånade böckerna i Sverige, 
2013, 22 maj). Man kan därmed dra slutsatsen att många barn fortfarande läser och får hennes 
böcker lästa för sig. Astrid Lindgren är känd som en författare som skildrar starka flickor i sina 
litterära verk, därför är det intressant att undersöka hur män skildras.

3.1 Resultat

I följande avsnitt presenteras varje man och pojke som nämns i de Astrid Lindgren böcker jag läst. 
Jag kommer att skriva vilka attribut männen är beskrivna med och vilken roll de haft i boken. Detta 
innebär att det är mina tolkningar av det männen gör i dessa böcker och vilket förhållande de har 
utifrån bokens huvudkaraktär som bestämmer deras roll. Jag kommer att beskriva vilken kontext 
männen skrivs in i boken för att tydliggöra för läsaren. Ibland beskrivs inte männen så detaljerat 
utan Astrid har låtit deras handlingar tala för vilka sorts personer de är. I dessa fall kommer jag 
skriva lite kring vad de gör för att tydliggöra för läsaren vilken roll de har, om de är ”goda” eller 
”onda”. En del böcker har en större omfattning än andra. Detta innebär att fler karaktärer kommer 
introduceras och fler saker kommer hända jämfört med böcker med mindre omfattning. Därmed 
kommer sammanfattningen av böcker med större omfattning att bli längre. 

3.2 Pippi Långstrump

Vi presenteras för huvudrollskaraktärerna, Pippi, Tommy och Annika. Tommy beskrivs inte 
speciellt ingående. I början av denna bok träffar Pippi pojken Bengt. Han är ledare för ett gäng med 
mobbarpojkar. Bengt beskrivs som ”elak” och enligt Tommy så slåss han jämt. Bengt och hans 
mobbare har skurkroller.

Pippi träffar också på ett par tjuvar som gör inbrott hos henne en natt. De heter Dunderkarlsson och 
Blom och är ute efter hennes guldpengar. Dessa män har skurkroller.

Senare i boken börjar ett hus brinna, då kommer det ett gäng brandmän till undsättning. Deras stege 
når dock inte eldsvådan så de behöver Pippis hjälp. 



3.3 Pippi Långstrump går ombord

Pippis pappa Efraim kommer hem till staden på besök, han beskrivs som tjock och beteer sig på ett 
snällt sätt gentemot Pippi, Tommy och Annika. 

En man i Efraims besättning, Fridolf, har fruktansvärd tandvärk. Enligt Pippi så äter han godis varje 
dag. Efraims besättning består bara av män.

3.4 Pippi Långstrump i Söderhavet

Pippi får för sig att leta efter en så kallad ”Spunk”. Hon besöker en affär med en manlig anställd 
som inte förstår vad hon menar och tar fram en kratta. Hon besöker också en doktor som inte heller 
förstår vad hon menar när hon tror hon fått sjukdomen ”Spunk”. Männen har bikaraktärer för att 
föra handlingen frammåt.

Senare i boken kommer en ”rik och ganska dum farbror” på besök som vill köpa Pippis hus. Han 
utbrister bland annat ”Barn är det värsta jag vet.” Pippi är enligt farbrorn oförskämd och han börjar 
hota henne genom att ropa ”Då ska du få se på annat.” Därefter hotar han barnen med smörj. 
Mannen har en skurkroll.

Pippi åker ut till Söderhavet. Där på en ö blir hon vän med öns urbefolkning, Kurredutterna. Hon 
har tillsammans med Tommy och Annika och öns urbefolkning har samlat pärlor. Det kommer två 
män, Buck och Jim, med en ångbåt. Dessa män är ute efter öns pärlor och tänker tjuva de pärlor 
barnen hittat. De hotar barnen bland annat med att slå ihjäl Pippis häst om de inte får pärlorna. 
Männen har tydliga skurkroller.

3.5 Bara roligt i Bullerbyn

I den här boken skrivs det om sex stycken grannbarn, Lisa, Britta, Anna,
Lasse, Bosse och Olle. Lasse beskrivs som den bullrigaste, att han för lika mycket oljud
som tio vanliga pojkar. Astrid beskriver inte barnen så noggrant utan skriver om händelser. Lisas 
familj äger lamm och en dag få Lisa veta att ett lamm ska slaktas för att hans mamma inte kan ge 
honom mjölk. Lisa blir förkrossad och hennes pappa tröstar henne. 
Senare i boken träffar dom en av barnens farfar, han är blind beskrivs gilla bröstsocker.

3.6 Lillebror och Karlsson på taket

I början av boken beskriver Astrid lillebror och hans familj så här; pappan beskrivs som "helt 
vanlig". Bosse, lillebrors storebror, är 15 år, gillar fotboll och klarar sig dåligt i skolan "så han är 
alldeles vanlig han också". Lillebror beskrivs som vanlig, men i texten så tar lillebror avstånd från 
detta och säger att han inte alls är någon vanlig lillebror, "men då ljuger han. Han är visst vanlig", 
fortsätter Astrid beskriva. Han beskrivs också ha blå ögon, trubbnäsa, otvättade öron och trasiga 
byxor och i den bemärkelsen är han enligt Astrid en "vanlig" pojke. Karlsson beskrivs som, i 
motsatts till lillebror, som ovanlig. Detta pga att han bor i ett hus på taket. Han beskrivs också som 
liten och tjock. Senare i boken är Lillebror ute och går. Lillebror kikar ner för gatan och ser vad som 



beskrivs som "ett par stora pojkar som slogs". Lillebror har också två kompisar som heter Krister 
och Gunilla. Krister beskrivs inte så noggrant. I ett bokens senare kapitel får lillebror, Krister, 
Karlsson och Gunilla besök av två tjuvar. Tjuvarna är två män vid namn Rulle och Fille. De har 
tydliga skurkroller.

3.7 När Lisabet pillade in en ärta i näsan

Det är endast två män som är med i denna bok. Farbror Berglund är en doktor som hjälper Lisabet 
med ärtan som fastnat i hennes näsa. Sen nämns också pappan, Jonas, som hastigast. 

3.8 Mio, min Mio

Boken handlar om Bo Vilhelm Olsson som bor hos sin farbror Sixten och faster Edla. Bo trivs inte 
bra hemma hos dom då de beskrivs vara elaka mot honom. Bo beskrivs i en polisrapport som nämns 
i boken ha ljust hår, blå ögon. Polisrapporten beskriver honom så och vilka kläder han har på sig. 
Han har en bästa vän som heter Bengt, han beskrivs inte närmre. Bengts pappa beskrivs dock. 
Bengts pappa pratar alltid med Bo, till skillnad från Sixten, och hjälper honom bygga 
modellflygplan. Bengt får slänga kläder runt sig och hans pappa tyckte om honom ändå, står det i 
ett stycke. Bos pappa tas upp i början av boken. Tant Edla sa att det är ingen som vet vem Bos 
pappa är "men det kan man ju räkna ut vad han var för en slusk." 

Bo hittar en flaska i en park och det dyker upp en ande som beskrivs vara stor som ett hus, det är 
konungen i ett annat land som skickat anden. Bo väljer att åka till kungariket med anden där han får 
träffa sin pappa kungen. Bo beskriver honom själv som att han ser ut som Bengts pappa fast 
vackrare.

I kungariket träffar Bo Jum jum. Han beskrivs se ut som Bengt, samma bruna hår och lika bruna 
ögon. Han ser dock allvarsammare och snällare ut. Jum jums pappa är rosengårdsmästare till 
kungen. Pojkarna blir bra vänner. Jum jum berättar om den grymme riddar Kato som håller landet i 
skräck. Bo, som i detta land heter Mio, och Jum jum drar sig ut på en resa för att rädda landet ur den 
grymme Riddar Katos grepp.

De träffar en vallpojke som heter Nonno och en pojke som heter Jiri. Dessa två pojkar hjälper Mio 
och Jum jum på olika sätt. Jiri berättar om sin syster som har blivit tillfångatagen av riddar Kato och 
visar dom till brunnen som viskar. De träffar fem stycken barn vid brunnen. ”Den största var en 
pojke. Han skrattade med hela ansiktet och såg så snäll ut." De andra såg också väldigt glada ut. Bo 
tänker "så var det minsann aldrig på Upplandsgatan. Där gläfste pojkarna som vargar så fort man 
kom i närheten, åtminstone om man inte var närmre bekant med dem. Det var alltid någon de skulle 
vara elaka mot, någon som inte fick vara med att leka. Och det var för det mesta jag." Mio tänker 
tillbaka och minns en stor pojke som hette Janne, så fort han såg Bo sa han "stick iväg, innan du får 
en snyting så du svimmar av!"

På vägen till riddar Katos borg träffar de en gubbe som pekar dem mot svärdsmidaren där de kan få 
tag på ett svärd som kan förgöra Kato. Gubben och svärdsmidaren beskrivs inte närmre i detalj men 
de hjälper Mio i sitt uppdrag. 



Kato har vakter som letar i skogarna efter folk att röva bort. Katos mörka vakter verkar också alla 
vara män, i ett stycke av boken skrivs det "han" vilket får mig att dra den slutsatsen då alla ser 
likadana ut.

3.9 Sunnanäng

Sunnanäng är en novellsamling i fyra delar. Den består av novellerna ”Sunnanäng”, ”Spelar min 
lind, sjunger min näktergal?”, ”Tu tu tu!” samt ”Junker Nils av Eka”. 

Mattias och Anna är två barn som hamnar hos en bonde efter deras mamma dött, de beskrivs som ha 
"de klaraste, godaste ögon och trofastaste små händer". Under vintern kommer det en skollärare 
som slår sig ner i byn för att utbilda barnen. Bonden vill inte låta dem gå i skolan så prästen 
kommer och säger till bonden att barnen måste gå i skolan. Myrabonden tycker skolan är ett fult 
påhitt och barnen ska få arbeta istället. Barnen mår inte bra, de är hungriga och utslitna och måste 
arbeta väldigt mycket, de är konstant ledsna och oroar sig för att de inte ska överleva vinter 
eftersom myrabonden överarbetar dem. 

En av deras klasskompisar, Joel, har med sig ett knyte till skolan med pannkakor. "Fattigungar, har 
ni aldrig sett mat förr?" 

3.10 Spelar min lind, sjunger min näktergal? 

Denna korta berättelse som handlar om Malin. Hon bor i ett fattighus tillsammans med hjon. 
Hjonen består både av män och kvinnor men dessa beskrivs inte närmre. En dag möter hon ett par 
torparpojkar. "Henne spände de ögonen i" står det i boken vilket ger intrycket av att pojkarna inte 
vill henne riktigt väl.

3.11 Tu tu tu! 

Denna korta berättelse handlar om Stina-Maria som bor med sin farfar. Farfarn beskrivs vara den 
äldsta människan i byn. En dag kommer en varg som river får. Byns karlar gick ut med bössa och 
vargnät och dödade vargen. 

Stina-Maria är ute och promenerar på gården en kväll, då möter hon en liten man ute i natten. "Hans 
ögon var gamla som jord och stenar är gamla, hans röst var gammal som vattnets mumlande i ån 
och vindens gång i träden. " Han tillhörde en av de underjordiska. Mannen grep henne i armen och 
tar med henne till underjorden, han lovade henne nya får om hennes farfar slutar säga ramsan som 
börjar tututu. De underjordiska håller inte sitt löfte utan tar henne till fånga. 

3.12 Junker Nils av Eka

Denna berättelse handlar om Nils. Nils är mycket sjuk i feber och befaras ligga för döden.  Nils 
pappa arbetar och står för familjens enda inkomst. Nils hamnar i en annan värld, på något sätt, och 



träffar Magnus Rex. Han behöver Nils hjälp att störta den onde hertigen.200 väpnade män bevakar 
hertigens slott, Vildgavel. Hertigen beskrivs ha en ”svart själ”.

Senare i boken möter hertigen en speleman utanför slottet. Spelmannen sitter på information om 
den gode kungen. Hertigen hotar spelmannen med att slänga honom i fängelsehålan om han inte 
berättar det han vet.

”Måns yxa” är en av hertigens vakter, han beskrivs vara stor som en oxe." 

Skarprättaren, bödeln, ska utföra en avlivning mot slutet av boken. Ett gäng män samlas för att titta 
på. "Se, stormagade herrar i prunkande dräkter samlas redan nere på gården, skarprättarn står redo 
med det slipade svärdet, han väntar på dig".

3.13 Emil i Lönnerberga

I boken beskrivs Emil som ”en vild och envis unge, inte sådär snäll som
du.” (Syftar på läsaren). Emil bor med sin pappa, mamma, lillasyster på en gård tillsammans med 
en dräng och en piga. Drängen, som heter Alfred beskrivs som ”en stark och duktig dräng”. Boken 
berättar om hur Emil råkar fasta med huvudet i en soppskål och tas till en manlig doktor i 
Mariannelund av sin far. Pappa Anton tänker inte försöka få ur Emil ur skålen själv då den riskerar 
att gå sönder, han utbrister; ”Är du från vettet? ”Den har ju kostat fyra kronor.” I väntrummet träffar 
Emil en gubbe som beskrivs vara ”elak” då han retar Emil för soppskålen som fastnat på hans 
huvud. Senare i boken ska familjen ha fest. Emils mamma ska ha lagat mat i flera dagar men Anton 
är mer intresserad av kostnaden; "Det blir dyrt det här" sa Emils pappa. Men ska det vara kalas så 
ska det.” Flaggan ska hissas, när Anton ska hissa upp flaggan så kommer Alfred springande och 
skriker att kon håller på att kalva, Anton springer genast dit och lämnar barnen ensamma vid 
flaggstången. Ida önskar att hon såg längre bort och Emil hissar då upp henne i flaggstången. När 
Anton kommer tillbaka och ser detta blir han vred; ”Nu tog hans pappa honom hårt i armen och 
skakade honom. Därefter tar han en gråtandes Emil och låser in honom i boden.”

3.14 Mästerdetektiven Blomkvist

I Mästerdetektiven Blomkvist möter vi amatördetektiven Kalle Blomkvist och hans bästa vänner 
Anders och Eva-Lotta. Vi blir presenterade tidigt för karaktären Einar som säger sig vara Kalles 
mammas kusin. Han beskrivs inte närmre. Här tar äventyret vid då Kalle misstänker att Einar är en 
skurk. Det visar sig dock att Einar inte är en skurk utan de riktiga skurkarna visar sig vara tre andra 
män. Det finns även poliser med i berättelsen med det går inte att riktigt veta vilket kön de har då de 
benämns med efternamn. 

3.15 Bröderna Lejonhjärta

Bröderna Lejonhjärta handlar om två bröder som dör och hamnar i Nangijala där de försöker rädda 
Törnrosdalen från den onde Tengil. Bokens huvudperson är Karl, om också kallas Skorpan, av sin 
bror Jonatan. Karl Beskrivs inte så noggrant, han beskriver sig själv som ful. Jonatan beskrivs i 
många delar av boken som vacker och blåögd. Bröderna har också en pappa som lämnade familjen 



när Karl var två år. När bröderna kommer till Nangijala så träffar de en värdshusvärd som heter 
Jossi, han beskrivs som en stor, rödblommig och rätt vacker karl. Tengil som är berättelsen skurk 
beskrivs vara grym som en orm med ett grymt ansikte och grymma ögon. Karl träffar en man vid 
namn Hubert, beskrivs ha en butter röst, rött lockigt hår, rött litet skägg och en vresig röst. Orvar är 
en av frihetskämparna som jobbar för att frigöra Törnrosdalen. Karl beger sig till Törnrosdalen för 
att leta efter Jonatan, han söker skydd i en grotta. Efter ett tag så kommer det två av Tegilsmän till 
grottan, Veder och Kader. De beskrivs ha grova ansikten. Efter en stund dyker också Jossi upp som 
visar sig vara en förrädare som sålt information till Tengil. Vakterna upptäcker Karl när Jossi lämnat 
platsen och de för honom till Törnrosdalen. Där träffar Karl en man som han låtsas är hans farfar för 
att rädda honom från Veder och Kader. ”Farfarn” heter Mattias och beskrivs ha snälla och goda 
armar. Utanför Mattias hus, vid muren, vaktar en av Tengils män, Dodik. Han beskrivs som tjock. 
Tengil kommer till Törnrosdalen en dag. Han har en rådman som Tengil talar genom till folket, 
Pjuke. Han  beskrivs som högfärdig. Under denna visit hämtar Tengil män till bergen för att jobba, 
en man går fram och spottar på Tengil och ropar ”förrädare”. En natt kommer två vakter hem till 
Mattias för att leta efter Jonatan. Vakterna beskrivs ha grova händer och nacke och en av dom har 
en vårta i pannan. Senare i boken stöter bröderna på ett gäng med vakter när dom badar. En vakt, 
Pärk, tänker hoppa över en ström fors med sin häst och hamnar då i vattnet och förs bort av 
strömmen. Bröderna har ridit till Katlagrottan för att frige Orvar, utanför grottan ser dem fyra 
Tengilsmän. En av dem går sedan in i grottan för att berätta för Orvar att han snart skall föras till 
Katla. Efter en stund kommer de svarta hämtarna för att hämta Orvar. 

3.16 Sammanställning av manliga karaktärer

Nedan är en sammanställning av samtliga manliga karaktärer som nämns i böckerna jag analyserat. 
De är indelade i tre stycken olika tabeller beroende på om männen/pojkarna är goda, onda eller har 
en oklar roll. Syftet med tabellen är att se fördelningen av onda och goda män/pojkar i de olika 
böckerna. En del roller visade sig vara svåra att kategorisera som antingen eller, därför valde jag att 
lägga till ett tredje alternativ. Varje man eller pojke som nämns vid namn, t.ex. Skorpan, eller titel, 
t.ex. farfar, finns nedskrivet. Här finns även män/pojkar utan namn och titel och dem har jag gett 
beskrivande namn utifrån deras roll. Jag har valt att utifrån böckerna kategorisera visa karaktärer i 
grupper, t.ex. de svarta hämtarna och torparpojkarna. Anledningen till detta är för att de i böckerna 
beskrivs som en grupp och inte som enskilda individer. 

Goda män/pojkar Onda män/pojkar Oklar roll/lite av båda

Birk (Ronja rövardotter) Bengt (Pippi Långstrump) Lasse (Barnen i Bullerbyn)

Mattis (Ronja rövardotter) Bengts mobbargäng (Pippi 
Långstrump)

Bosse (Barnen i Bullerbyn)

Farfarn (Tu tu tu!) Dunderkarlsson (Pippi 
Långstrump)

Olle (Barnen i Bullerbyn)

Konungen (Mio, min mio) Blom (Pippi Långstrump) Krister (Karlsson på taket)

Kalle Blomkvist 
(Mästerdetektiven Blomkvist)

Den dumme farbrorn (Pippi 
Långstrump)

Hubert (Bröderna Lejonhjärta)



Goda män/pojkar Onda män/pojkar Oklar roll/lite av båda

Nils (Junker Nils av eka) Buck (Pippi Långstrump)

Magnus Rex (Junker Nils av 
eka)

Jim (Pippi Långstrump)

Skalle-Per (Ronja 
Rövardotter)

Pojkar som slåss (Karlsson på 
taket)

Gubben i grottan (Mio, min 
Mio)

Rulle (Karlsson på taket)

Jum jum (Mio, min Mio) Fille (Karlsson på taket)

Nonno (Mio, min Mio) Farbror Sixten (Mio, min Mio)

Jiri (Mio, min Mio) Riddar Kato (Mio, min Mio)

Mattis rövargäng (Ronja 
rövardotter)

Janne (Mio, min Mio)

Alfred (Emil i Lönnerberga) Katos Mörka vakter (Mio, min 
Mio)

Skolläraren (Sunnanäng) Myrabonden (Sunnanäng)

Mattias (Sunnanäng) Joel (Sunnanäng)

Mio (Mio, min Mio) Torparpojkarna (Spelar min 
lind, sjunger min näktergal)

Bengt (Mio, min mio) Hertigen (Junker Nils av Eka)

Anders (Mästerdetektiven 
Blomkvist)

Den underjordiske mannen 
(Tu tu tu!)

Pappan (Madicken) Måns Yxa (Junker Nils av 
Eka)

Doktor Berglund (Madicken) Skarprättaren (Junker Nils av 
Eka)

Lillebror (Karlsson på taket) Anton (Emil i Lönnerberga)

Karlsson (Karlsson på taket) Skurk 1 (Mästerdetektiven 
Blomkvist)

Efraim (Pippi Långstrump) Skurk 2 (Mästerdetektiven 
Blomkvist)

Fridolf (Pippi Långstrump) Skurk 3 (Mästerdetektiven 
Blomkvist)



Goda män/pojkar Onda män/pojkar Oklar roll/lite av båda

Efraims besättning (Pippi 
Långstrump)

Jossi (Bröderna Lejonhjärta)

Tommy (Pippi Långstrump) Pappa Axel (Bröderna 
Lejonhjärta)

Svärdsmidaren (Mio, min 
Mio)

Tengil (Bröderna Lejonhjärta)

Brandmännen (Pippi 
Långstrump)

Veder (Bröderna Lejonhjärta)

Doktorn (Pippi Långstrump) Kader (Bröderna Lejonhjärta)

Affärsbiträdet (Pippi 
Långstrump)

Portvaktaren (Bröderna 
Lejonhjärta)

Rosengårdsmästaren (Mio, 

min Mio)

Dodik (bröderna Lejonhjärta)

Pappan (Junker Nils av Eka) Pjuke (Bröderna Lejonhjärta)

Orvar (Bröderna Lejonhjärta) Pärk (Bröderna Lejonhjärta)

Karl (Bröderna Lejonhjärta) Vakt 1 som letar efter Jonatan 
(Bröderna Lejonhjärta)

Jonatan (Bröderna 

Lejonhjärta)

Vakt 2 som letar efter Jonatan 
(Bröderna Lejonhjärta)

Farfar Mattias (bröderna 

Lejonhjärta)

De svarta hämtarna (Bröderna 
Lejonhjärta)

Okänd man som spottar på 

Tengil (Bröderna Lejonhjärta)

Tengilsman 1 utanför grottan 
(Bröderna Lejonhjärta)

Farfarn (Barnen i Bullerbyn) Tengilsman 2 utanför grottan 
(Bröderna Lejonhjärta)

Pappan (Barnen i Bullerbyn) Tengilsman 3 utanför grottan 
(Bröderna Lejonhjärta)

Doktorn (Emil i Lönnerberga) Tengilsman 4 utanför grottan 
(Bröderna Lejonhjärta)

Gubben hos doktorn (Emil i 
Lönnerberga)



Det min undersökning visar är att de roller män har i Astrid Lindgrens böcker är ungefär lika många 
goda som onda. Det finns ingen övervikt av varken onda eller goda män. Många av de män i ”onda 
män”-kategorin är pojkar/män har inte någon speciell roll som antagonist, utan är bara elaka utan 
något motiv eller förklaring varför de handlar som de gör. I ”goda män”-kategorin är de flesta män i 
böckerna, som inte är släkt till en av huvudpersonerna, kopplade till något sorts yrke. Det finns 
också ett fåtal karaktärer som ligger under ”oklar roll”, dessa karaktärer visar både onda och goda 
sidor hos sig själva vilket har gjort det svårt att bedöma vilken kategori de hör mest till. 

3.17 Sammanfattning och analys av resultatet

Det finns en del återkommande mönster i Astrid Lindgrens böcker när man analyserar vilka roller 
män generellt får ta, speciellt när man analyserar biroller. I fler av de böcker jag läst förekommer 
två manliga tjuvar/bovar. I Pippi Långstrump träffar vi Buck och Jim samt Dunderkarlsson och 
Blom, i Karlsson på taket Fille och Rulle och i Bröderna Lejonhjärta Veder och Kader. Något som 
dessa män har gemensamt är att de inte skyr några medel för att bli rika. Buck och Jim håller Pippi 
och och de andra barnen till fånga i en grotta och hotar att slå ihjäl lilla gubben om de inte ger dem 
deras pärlor. Även Dunderkarlsson och Blom är ute efter pengar samt Fille och rulle. Denna girighet 
återfinns också hos Emils pappa Anton i berättelsen om Emil berättar historien om hur han blir fast i 
soppskålen med huvudet. Hans mamma reagerar på detta med att utbrista ”Kära hjärtanes, hur ska 
vi få ut pojken?” Antons reaktion är ”Är du från vettet? Den har ju kostat fyra kronor”. 

En annan sak som de allra flesta bovar har gemensamt att de är våldsamma. I Pippi Långstrump så 
kommer en farbror på besök som vill köpa Villa Villerkulla. Han hotar barnen med smörj när Pippi 
inte vill sälja sitt hus. Hubert i Bröderna Lejonhjärta räddar först Skorpan och sen sparkar han 
honom i baken. Pärk, också han från Bröderna Lejonhjärta, misshandlar sin häst ända till hon ger 
med sig och hoppar över en fors. I Junker Nils av Eka ska bödeln utföra en avrättning och det 
samlas ett gäng män för att titta på. Inte bara de ”onda” männen visar tendenser för våld utan också 
de goda. Lillebror i Karlsson på taket ser ett par pojkar slåss på gatan och blir besviken när de 
slutar. De tre skurkarna i Kalle Blomqvist stänger in barnen i en källare utan möjlighet att ta sig ut. 
Bengt och hans mobbargäng i Pippi Långstrump brukar enligt Tommy slåss. 

Ett annat återkommande mönster i böckerna är att de största skurkarna i hennes böcker är män, 
Riddar Kato (Mio, min Mio), Myrabonden (Sunnanäng), Hertigen (Junker Nils av Eka), Den 
underjordiske mannen (Tu tu tu!) och Tengil (Bröderna Lejonhjärta). Det enda undantaget från detta 
är Katla, dock anser jag henne vara mer av ett djur än människa och är därmed inte medräknad i 
denna kategori. De manliga biroller man finner är ofta kopplade till en yrkeskontext som 
brandmännen i Pippi, Skolläraren (Sunnanäng), Doktor Berglund (Madicken), Svärdsmidaren (Mio, 
min Mio), doktorn i Pippi, Affärsbiträdet (Pippi Långstrump) och Rosengårdsmästaren (Mio, min 
Mio). De män som finns i en sorts familjekontext har inte så framträdande roller, pappa kungen i 
Mio, min Mio, farfarn i Bröderna Lejonhjärta, Efraim i Pippi, farfarn i Tu tu tu! och Pappan i 
Madicken. Tommy och Annikas pappa nämns i böckerna som hastigast. I slutet av boken när dom 
ska hem från Kurredutt-ön, så säger Annika att hon saknar mamma. Hon nämner inte pappan 
överhuvudtaget. 

Det min studie också visar är att antalet goda och onda män i Astrid Lindgrens böcker ligger på en 
förhållandevis jämn nivå. En del män/pojkar har jag valt att sätta i en annan kategori, ”oklar roll/lite 
av båda”. Dessa personer visar tendenser till både ondhet och godhet och deras roller är lite oklara. 



Krister i Karlsson på taket är en av Lillebrors bästa vänner, dock slåss pojkarna med varandra 
ganska ofta och Krister beskrivs vara en riktig retsticka. I början av boken ska Krister ha kastat en 
sten i Lillebrors panna. Det är tydligt att Krister inte är speciellt snäll mot Lillebror men ändå är de 
kompisar, därför valde jag att sätta Krister i denna kategori. Pojkarna i Barnen i Bullerbyn är också 
satta i denna kategori av anledningen att genom hela boken så beter de sig mycket illa gentemot 
flickorna. Jag får känslan av att de är pojkarna som ofta skapar, eller är problemet, som flickorna 
måste överkomma. På flera ställen i boken säger pojkarna elaka saker, så som att Lisa ser ut som ett 
får. Ofta retas pojkarna på olika sätt genom att skratta eller retas. Lisa får i boken ta hand om en 
lammunge som hon tar med till skolan. Barnen är rädda att fröken ska få reda på att en lammunge 
finns i klassrummet, när hon väl får reda på det är Bosse på väg att säga Lisas namn men hejdar sig 
då detta innebär att fröken kommer bli arg på Lisa, vilket Bosse inte vill. Därmed visar pojkarna 
både positiva och negativa sidor. Hubert, som är en karaktär från Bröderna Lejonhjärta, är också en 
person jag valde att sätta i denna kategori. När Karl drar ut i vildmarken för att ta sig till 
Törnrosdalen så blir han attackerad av ett par vargar. Hubert kommer till undsättning och räddar 
honom från vargarna. Karl tror dock att Hubert är förrädaren och skriker när Hubert tar fram sin 
kniv för att flå vargen. Hubert blir väldigt upprörd över att Karl tror att han skulle döda honom och 
tar tag i hans hår och hotar honom med kniven. Därefter så släpper han ner honom och sparkar 
honom i baken. Hubert räddar alltså Karl från en säker död men gör honom därefter illa.

4.1 Diskussion

Pojkars ovilja att höra/läsa böcker med kvinnliga karaktärer ser utifrån den lästa litteraturen att 
härstamma från djupgående samhälleliga strukturer (Kåreland, 2005). Pedagogers förväntningar på 
barn utifrån deras kön upprätthåller rådande genusstrukturer (SOU 2006:75). Pojkar söker 
bekräftelse genom att bete sig på det sätt som samhället visar hör samman med deras kön. Begrepp 
som kopplas till pojkars lek är ofta våld, aktivitet, tävling, vinnande, mod, styrka osv. (Svaleryd, 
2003). Detta kan man tydligt se om man t.ex. tittar i en leksaksaffär och undersöker vilka leksaker 
som riktar sig till pojkar. De förväntas leka med skjutvapen, svärd, knivar, bollar, fordon dvs. objekt 
som uppmuntrar till våld och tävling (Lindö, 2005). Analyserar man barns hjälteberättelser inom 
populärkultur ser man att de stereotypa manliga hjältarna beskrivs som självständiga, starka, 
våldsamma och tävlande (Nikolajeva, 1998). Hjältarnas uppgift är ofta att beskydda de svaga och 
passiva kvinnorna. 

Enligt Lindö (2005) är det sällsynt med kvinnliga karaktärer på pojkars leksakshyllor men tvärtom 
hos flickornas, pojkar har även mycket svårt att acceptera kvinnliga hjältar i sagor. Denna 
indoktrinering av genusstrukturer som barn utsätts för skriver även Kåreland (2005) om. Barn blir 
tidigt medvetna om vilket beteende som lämpar sig för just sitt eget kön och blir själva engagerade 
att upprätthålla dessa stereotypa beteenden. Barn, både pojkar och flickor, lär sig att anamma denna 
hierarki och den manliga överordningen. Pojkar och flickor accepterar den tillslut, för det är så 
samhället sagt till dem att världen ser ut. 

Pojkar och män försöker leva upp till det manliga idealet och eftersom det finns en manlig 
överordning så har de attribut som kopplas till femininitet lägre status (Kåreland, 2005). Att en 
pojke blir beskriven med feminina attribut, som fredlig, passiv, osjälvständig osv. uppfattas som 
negativt. Detta menar Lindö orsakar en ovilja hos pojkar att läsa böcker med kvinnliga huvudroller 
och roller (Lindö, 2005). Slutsatsen man kan dra är att pojkar kan visa en ovilja att läsa böcker med 



pojkar som visar feminina attribut. Kan detta bero på att barnböcker generellt inte skildrar pojkar 
med feminina attribut? 

Min studie visar att de roller män har i Astrid Lindgrens böcker ofta är kopplade till ett yrke. Dessa 
yrken är ofta starkt könskodade och kopplade till manlighet, som t.ex. brandmän, doktorer, poliser 
osv. I många av Astrids böcker skildras det också soldater och hejdukar varav alla är män. Dessa 
manliga biroller följer noga de normer kring mäns roller i böcker som är kopplade till attribut som 
våld, mod, fysisk aktivitet osv. Därmed bryter inte dessa berättelser mot existerande könsnormer när 
det gäller manliga biroller, de vidgar inte könsrollerna utan befäster dem snarare. Om de barnböcker 
som vi läser för barnen bara innehåller dessa stereotypa karaktärer som faller inom den manliga 
normen riskerar vi att befästa de könsnormer som finns, och därmed bryter vi mot 
läroplansdirektiven (Lpfö98 reviderad 2010). Att pojkar inte kan relatera till kvinnliga roller i 
böcker är ett stort problem. Det innebär att pojkar går miste om många viktiga bitar i deras sociala 
och emotionella utveckling. Ett problem Kåreland (2005) tar upp är att pojkar lär sig att attribut 
kopplade till femininitet innebär låg status, detta innebär att de i förlängning skapar sig bilden av att 
kvinnan i sig har låg status. Detta skulle kunna förklara varför Lindö (2005) fann att pojkar ogärna 
läser böcker med kvinnliga huvudroller. Då pojkar har fått bilden att attribut som generellt kopplas 
ihop med kvinnor är negativa attribut kan det innebära att pojkar föredrar böcker med manliga 
roller. 

Jag tror att pedagoger måste visa en bred repertoar av böcker där män och kvinnor, pojkar och 
flickor har många olika roller. Utifrån min undersökning kan jag se att en viktig uppgift vi 
pedagoger har är att lära barn att förhålla sig kritiska till litteratur. Enligt Eva Johansson (2001) kan 
de etiska konflikter barn stöter på ge upphov till upptäckter och lärande. Astrid Lindgrens böcker 
behandlar många olika teman med viktiga budskap, teman som är viktiga för barn att reflektera 
kring. Demokrati, utanförskap, fascism osv. Jag tycker det finns ett pedagogiskt värde i att använda 
dessa böcker på olika sätt, som ett verktyg. Syftet kan vara olika beroende på vilken bok, vilket 
tema man jobbar efter, eller bara vad barngruppen behöver. En bok kan fungera som ett verktyg, ett 
sätt att föra fram t.ex. ett etiskt problem till barnen, men också ett problem som kanske finns på 
avdelningen men är för känsligt att tas upp direkt. Istället kan boken fungera som ett verktyg att 
lyfta problemet på ett lagom avstånd för att analyseras tillsammans. Pedagogen kan komma med 
förslag, lyfta problemet utifrån olika håll och tillsammans med barnen välja en bra lösning. 
Johansson (2001) menar att i pedagogiska verksamheter är etiska frågor som rör bland annat 
hänsyn, respekt och rättigheter ständigt aktuella. Förskolans uppgift är att ge barn etiska frågor att 
reflektera kring då förskolan ska förbereda barnen på vuxenlivet. 

Pedagogernas praktik är betydelsefull för framtidens vuxnas människosyn (Johansson, 2001).  
Slutsatsen jag kan dra utifrån min analys av Astrid Lindgrens böcker är att eftersom pojkar och män 
beskrivs- och kopplas ihop med begrepp som mod, styrka, aktivitet, tävling och våld upprätthåller 
böckerna genusstrukturer som omger pojkar och män. Det finns män som är goda förebilder men de 
hinner aldrig etablera sig som det då de inte finns med så mycket i boken. De dyker upp som 
hastigast för att försvinna fort därefter. De män och pojkar som är positiva förebilder och har en mer 
framträdande roll i böckerna är framförallt Jonathan, Skorpan och farfarn i Bröderna Lejonhjärta, 
Birk i Ronja Rövardotter, Mio och Jum Jum i Mio, min Mio, Kalle Blomqvist i Mästerdetektiven 
Blomqvist, Emil och Alfred i Emil i Lönnerberga, Tommy i Pippi Långstrump. Dessa karaktärer är 
de som tillägnas mest tid i böckerna och även de som kopplas ihop med positiva attribut. Dessa 
karaktärer står för godhet, mod, vänskap, solidaritet m.m. De bryter även delvis mot de 
könsschabloner som existerar kring män och pojkar. Skorpan är ofta rädd och osäker, Birk är 



omtänksam och omhändertagande gentemot Ronja, Emil är mycket empatisk och vill människor 
runt i kring väl. Dessa karaktärer visar på känslor och attribut som inte stämmer in med rådande 
genusstrukturer och är därmed positiva förebilder. 

Det finns belägg för att genusstrukturer är ofördelaktigt för pojkar och män, forskning som visar att 
pojkar inte får samma möjlighet att utveckla empati, hjälpsamhet, närhet, positiv kroppskontakt, 
relationer och språk i samma utsträckning som flickor (Wahlström, 2003). Detta är en direkt 
konsekvens av att pedagoger inte har ett jämställt arbetssätt. Självklart innebär detta upprätthållande 
av genusstrukturer också att flickor också missgynnas på olika sätt. Pedagogernas förväntningar på 
barnen gör att de förväntas vara bra på olika saker vilket i förlängning innebär att de utvecklar olika 
sidor. En miljö som signalerar till barn att de på olika sätt förväntas vara på vissa sätt är något vi 
pedagoger ska vara uppmärksamma på och motarbeta. Exempel på detta kan vara en uppsjö 
barnböcker med manliga karaktärer som faller inom genusnormen för hur män och pojkar ska bete 
sig. Jag anser personligen att det är på sin plats att vi pedagoger jobbar kompensatoriskt, att vi ger 
pojkar generellt fler möjligheter att utveckla sidor som inte faller in i normen och samma sak för 
flickor. Att föra en sådan pedagogik kräver att man fyller miljön på förskolan med mötesplatser, 
leksaker, böcker som riktar sig till båda könen, som skapar möjligheter för barnen att mötas i lek. 
Det kräver också att pedagogerna finns nära till hands och uppmuntrar barnen till lek, visar 
möjligheter, hjälper till osv. Jag valde i detta arbete att fokusera på böcker, hur de används, vad de 
är bra för och hur genus görs i dem. Högläsning är en gammal förskoletradition, en mycket bra 
sådan (Lindö, 2005). En tradition vi ska värna om eftersom den skapar så många olika lärotillfällen 
för barn. Barn får inte bara möjlighet att utveckla sitt språk utan får också träna empati, att sätta sig 
in i andra människors situation, problemlösning, fantasi osv. En bok är ett mäktigt verktyg, något 
som vi ska använda med eftertänksamhet. Boken kan med oaktsamhet bidra till att man t.ex. 
befäster könsroller vilket går emot läroplanen, det innebär att vi bryter mot vårt uppdrag som 
pedagoger (Lpfö98 reviderad 2010). 

Vårt uppdrag är viktigt för kommande generationer, jag tror det är så pass viktigt att vi inte riktigt 
kan förstå hur viktigt det är och vilka konsekvenser det kommer få. Hade vi gjort det hade vi varit 
mer eftertänksamma med vad vi använder för ord, hur vi pratar till barn, vilka böcker vi använder 
osv. Pojkar och män vars beteende eller utseende uppfattas kvinnligt eller icke manligt ses ibland 
som något icke önskvärt. Jag tror att detta har med det förakt som pojkar och män lär sig ha mot det  
som anses feminint och kvinnligt. Den ensidigt skrivna litteratur som vänder sig till framförallt 
pojkar anser jag bidrar till dessa strukturer.  Att vi pedagoger bidrar till dessa strukturer, och att vi i 
förlängning lär barn att upprätthålla dem, är djupt odemokratiskt. Därför behöver vi mer litteratur 
som breddar könsrollerna och ger flickor och pojkar förebilder med olika attribut frånkopplade från 
genusstrukturer. Ingen gynnas av ojämställd och ensidig litteratur. Jag avslutar med detta citat från 
boken ”Små barns etik” som poängterar betydelsen av att pedagogerna har ett genomtänkt arbetssätt 
som strävar efter de mål som finns i läroplanen.

”Frågan är om vi förstår digniteten i den betydelse som pedagoger i 
förskolan har för kommande generationers människosyn?”  (Johansson Eva, 
2001 sida 15).
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