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Och sist men inte minst ett stort tack till mig själv som skrev uppsatsen 

 och tagit med mig erfarenheterna in i reklambranschen. 



Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flickor och pojkar tillskrivs kön i barnböcker och 
läroböcker, men även att se hur de själva konstruerar kön. Ett delsyfte är att se om det finns 
någon skillnad i hur kön tillskrivs beroende på vilken ålder böckerna riktar sig till, och om det 
finns någon skillnad i hur barnen själva tillskriver sig kön beroende på ålder.  
 
Jag har valt att undersöka barnböcker och teckningar av sexåringar, läroböcker för årskurs 4 
och 9, samt lucktest till elever i årskurs 4 och 9. De infallsvinklarna som jag valt att 
undersöka är: utrymme, handlingar, egenskaper och aktivitet.  
 
Resultatet visade att pojkarna får mer utrymme än flickorna i allt undersökningsmaterial, 
förutom teckningar.  Utrymmet blir mer än utrymme eftersom den som ges mest också är den 
vars egenskaper förstärks. Det är även viktigt att undersöka hur flickor och pojkar upptar sitt 
utrymme.  
 
Teckningarna visar att flickor vid sex års ålder aktiverar sig med kläder, accessoarer, leker 
husliga lekar och har egenskaper som förstärker deras karaktär. Pojkar i sexårsåldern aktiverar 
sig med actionleksaker, bygga, spela och har egenskaper som förstärker agerande. Dessa 
saker skapar olika referensramar för vad barnen vill jobba med när de blir äldre. Genom att en 
flicka börjar aktivera sig med typiska pojklekar visar hon att pojkens lekar är något att 
eftersträva, men om en pojke leker med flickans lekar så kan det finnas en risk för att han 
nedvärderas.  
 
Det finns en tendens på att flickor rör sig inom fler områden än pojkar. Men ju äldre pojkarna 
blir desto mer rör de sig också inom fler områden. Detta gäller både handlingar, egenskaper 
och aktiviteter.  
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att inte hålla isär flickan och pojken och se dem som 
varandras motsatser, eftersom man då inte bara begränsar flickans möjligheter i livet, utan 
också pojkens. 
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1 INLEDNING  

Våren 1998 skrev jag en C-uppsats, Säljande budskap – en bildanalys av reklam, inom ämnet 

Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag undersökte hur kvinnor framställs i tidskrifterna 

Damernas världs och Cafés reklamannonser. Undersökningen visade att kvinnorna ofta 

framställdes som unga, blonda, västerländska, sensuella och lekfulla. Jag anser att det är viktigt 

att visa på hur kvinnor och män framställs i media för att öppna för en diskussion om hur det ser 

ut och vilka konsekvenser det kan få att bli matad med olika budskap. Reklam går lätt att vända 

det kritiska ögat till då vi är vana att se en överdriven bild över hur kvinnor och män ska vara, så 

i den här uppsatsen väljer jag istället att undersöka läroböcker och barnböcker. Läroböcker är ett 

material som man ofta är mindre kritiskt till då de försöker spegla en trovärdig bild av samhället. 

Jag kommer att undersöka hur flickor och pojkar representeras i barnböcker och läroböcker, och 

hur flickor och pojkar själva konstruerar kön. De resultat som jag får och de metoder jag 

använder mig av kommer jag i ett senare skede att använda mig av i projekt som jag jobbar med 

på en reklambyrå. 

 

För att förstå varför kvinnor1 och män framställs olika finns det två grundläggande teorier. Den 

första är att kvinnlighet och manlighet är något biologiskt och medfött och innebär att utifrån 

vårt kön är vårt sätt att vara något förutbestämt. Den andra är att kön är en konstruktion. Med det 

menas att kvinnligt och manligt inte är något naturligt utan våra könsidentiteter styrs av 

uppfostran och av samhället. Båda teorierna konstaterar att olikheterna finns där men har två sätt 

att förklara skillnaderna (Einarsson och Hultman 1984). Fysikern Sylvia Benckert och 

pedagogen Eve-Marie Staberg (1996) menar att de biologiska teorierna förklarar bland annat 

kvinnor som naturligt underlägsna och så länge som vi utgår från en biologisk debatt bevarar vi 

skillnaden mellan kvinnor och män. Den forskning som jag bygger den här uppsatsen på utgår 

från det andra synsättet: att individen är en produkt av en social konstruktion som skapas och 

omskapas genom en mångfald av diskursiva praktiker som han eller hon tar del i men samtidigt 

hjälper till att bevara eller förändra genom att vara delaktig. 

 

Barn lär sig vad som är ”flickigt” och vad som är ”pojkigt” redan vid födseln, rosa små sockor 

till flickor och blå små sockor till pojkar. Sedan växer föreställningarna till att flickor ska bete 

sig, prata och klä sig på ett sätt och pojkar ska bete sig, prata och klä sig på ett annat sätt. 

                                                
1 Jag sätter ord som kvinnor och män, han och hon, henne och honom, kvinnligt och manligt etc. i bokstavsordning. 
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Föreställningarna kring hur man ska vara beroende på vilket kön man har kommer bland annat 

från föräldrar, skola, böcker och vänner. Genom att uppfylla dessa föreställningar håller man 

dem vid liv, och så fortsätter det generation efter generation. Till sist har ett könsmönster skapats 

och befästs upprepade gånger (Davies 2003). Om vi skulle se samhället som någonting som 

ständigt skapas kan vi upptäcka hur vi kan förändra världen genom att avfärda vissa diskurser 

och utveckla nya. Men eftersom den här processen oftast pågår på ett undermedvetet plan är det 

viktigt att lyfta upp processen till vårt medvetande.  

 

Ordet genus används ofta för att beskriva en människas sociala könstillhörighet och den sociala 

konstruktionen, medan ordet kön oftast är ordet som man använder för att beskriva det 

biologiska könet. Det beror på att när feministerna på 70-talet ville lyfta fram problematiken 

kring hur samhället skapade kön använde de sig utav ordet genus. Idag anser jag att ordet har 

gjort sin nytta och man kan därför prata om kön där den sociala innebörden är inkluderad. Jag 

väljer att uppsatsen igenom använda ordet kön istället för genus.  

 

 

2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet tar jag upp teorier och tidigare forskning som behandlar språk, böcker och kön, 

flickor och pojkar som motsatser, samt kön och identitet. Tillsammans tar de upp ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv språkets formande funktion och hur olika könsmönster syns 

och representeras i språket.  

 

 

2.1 SPRÅK, BÖCKER OCH KÖN 
Kultursociologen och konstruktivisten Stuart Hall (2003) menar att språket inte bara är en 

kompetens vi behöver förvärva för att kunna kommunicera. Alla våra tankar, värderingar och 

uppfattningar som vi har representeras genom språket. Representation betyder att språk används 

för att säga någonting med betydelse om världen till andra människor. Det är länken mellan 

begrepp och språk som hjälper oss att referera antingen till den verkliga världen med verkliga 

personer och händelser eller till den diktade världen med påhittade personer och händelser. 

Representation är alltså produkten av betydelser genom språk.  
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Här menar psykologen Ursula Scheu (1979) att med hjälp av språket lär vi oss bland annat vad 

som behövs för att skapa och upprätthålla könskoderna. Så när vi för över språket till barnen 

stänger vi samtidigt i viss mån in dem i den sociala ordningen. Scheu menar vidare att ett av de 

första ställena där barn lär sig språk och att identifiera hur det ska vara är barnböcker. De söker 

ett samband mellan sagovärlden och den riktiga världen och lär sig vad flickor och pojkar tänker, 

gör, känner och säger. André Favat (1977), professor i pedagogik, menar att barnböcker inte är 

någon tillfällig förströelse eller ett tidsfördriv. Istället är det ett ihärdigt letande efter en 

välordnad värld som är bättre än den verkliga, en strävan att hantera de kriser som barnen är med 

om. Sagor förser dem med metaforer, egenskaper och skisser med vars hjälp de kan tolka sina 

positioner i den sociala världen. Texterna i sagorna är i allmänhet en blandning av händelser som 

skulle kunna inträffa och händelser eller figurer som ingen skulle drömma om att ta på allvar. 

 

Texter som används för att lära barn att läsa utgår mer från en realistisk bild av världen än en 

påhittad som i barnböcker. Språket som eleverna möter i sina läroböcker påverkar inte bara deras 

val av inlärnings- och lässtrategier, det ger också mönster och förebilder för deras eget skrivande 

(Strömqvist 1995). Om man skulle ta sig ett titt på barnens första läroböcker ser de enkla ut. De 

innehåller för det mesta korta och vanliga ord och har grammatiskt enkla meningar1. 

Karaktärerna i böckerna utför oftast vanliga vardagliga aktiviteter. Men grammatiska meningar i 

läroböcker är inte bara teknisk data utan har ett innehåll. Fastän det finns direktiv och god vilja 

att inte skriva stereotypa grammatiska meningar så räcker det inte för böckerna är ofta fulla av 

stereotypa skildringar och könsspecifika roller som är ännu konservativare än de är i 

verkligheten (Bergvall 1996 och Macaulay 1994).  

 

Anthea Fraser Gupta och Ameline Lee Su Yin (1990) har undersökt hur kön representeras i 

engelska skolböcker och menar att det är en viktig forskning då texter i läroböcker för många är 

ett ombud för socialisering. Elever är mindre benägna att vara kritiska till undervisningsmaterial 

utan har en viss tillit till det om man till exempel skulle jämföra med andra media. Dessutom 

passar användandet av könsspecifika roller och stereotyper in i mediernas dramaturgi. Det är ett 

sätt att förenkla det budskap man har och systemet med mallar på kvinnor och män kan tyckas 

tryggt och vi är vana att ha det så. Vi får det vi förväntar oss av de medier som vi använder oss 

                                                
1 En mening är en grammatisk term för den konstruktion som kan byggas med syntaktiska regler.  Meningen utgörs antingen av en huvudsats 

(med sina ev. bisatser) eller av två eller flera samordnade huvudsatser (med sina ev. bisatser)(NE.se 2007).  
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av, inga överraskningar. Massmedia bidrar med andra ord till att manipulera vår verklighet till att 

vara mer stereotyp än vad den egentligen är. (Broman mfl. 1995 och Baker och Freebody 1996).  

 

Victoria Bergvall (1996), professor i lingvistik, menar att texter är ett kraftfullt redskap för 

överförande av existerande normer och maktstrukturer. Om dessa texter visar en värld där 

kvinnor är färre till antalet, om än inte frånvarande, eller är representerade negativt kan det 

signalera att kvinnor inte är helt och hållet välkomna inom området. Carolyn D. Baker och Peter 

Freebody (1989) har undersökt läroböcker med fokus på grammatiska meningarna och hittat att 

flickor är underrepresenterade i förhållande till pojkar i barns första skolböcker. Pojkars 

utrymme är 59 procent medan flickornas ligger på 18 procentenheter mindre, 41 procent. Att 

pojkar/män har mer utrymme än flickor/kvinnor sträcker sig ut i fler områden än just läroböcker. 

Aurora Moberg (2002) har bland annat undersökt utrymmet för kvinnor och män i redaktionella 

bilder, i dagstidningar, och funnit att män syntes på 70 procent av bilderna och kvinnorna på 30 

procent. På de makttunga sidorna, alltså inrikes, utrikes och politik har männen ett utrymme på 

87 procent medan kvinnorna har 13 procent. Moberg menar att en tidning där män förekommer 

på 70 procent av bilderna inte uppfattas som en tidning full av män. Det är bara det förhållande 

som vi är vana vid, som är ”normalt”.  

 

 

2.2 FLICKOR OCH POJKAR SOM MOTSATSER 
Bronwyn Davies (2003), professor i sociologi, psykologi och pedagogik, menar att alla vet att 

världen är uppdelad i kvinnor och män och att vi strävar efter att vara antingen det ena eller 

andra. Motsatsförhållandena reflekterar en generell patriarkalisk policy av att konstruera 

kvinnligt och manligt i varje mänskligt område till den grad att vi klassificerar även känslor, 

utseende, färger etc. utifrån kvinnligt eller manligt, där kvinnor blir betraktade som det andra och 

det som mannen inte är. Om en man är stark, mörk och aktiv blir kvinnan i vårt motsatstänkande 

svag, ljus och passiv (Cameron 1985). Det börjar med amning1 och fortsätter med leksaker och 

böcker. 

 

Lingvisten Deborah Cameron (1985) menar att motsatspolerna syns tydligt i språket. Hon syftar 

bland annat på språkvetaren Ferdinand de Saussure som har delat upp språket i motsatspolerna 

                                                
1 Scheu (1979) hänvisar till en undersökning gjord av Brunet och Lézine där amningen var olika beroende om barnet var en flicka eller pojke. Resultatet visade att 34 
procent inte ville amma sina döttrar. Flickorna som ammades gjordes det färre gånger än pojkarna, och amningstiden var dubbel så lång för pojkarna. Detta leder till 
att flickornas aptit blir mindre ända fram till sjätte levnadsåret. Brunet och Lézine menar att det kan ligga en gammal uppfattning i att man vill få pojkarna att växa och 
bli stora och starka, medan konsekvenserna för flickorna blir det motsatta.   
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langue/parole, synchronic/diachronic, syntagmatic/paradigmatic och språkvetaren Noam 

Chomskys begrepp competence/performance. Vårt sätt att tänka kring språk för vi vidare till 

barnen som lär sig vilka ord som är varandras motsatser. Ett tydligt exempel på hur sammanflätat 

språket är med motsatspoler är en synonymbok. Det är bara att titta i en sådan och man får 

ordens antonym. Slå upp ordet kvinna eller man så får du se. Cameron menar vidare att det finns 

många som anser att det ligger i den mänskliga naturen att se världen i motsatspoler, men om det 

finns en tendens för detta i det mänskliga tänkandet skulle det knappast vara att just dessa 

förhållanden/ting är varandras motsatser.  

 

I en värld där kvinnor och män ses som varandras motsatser är det ofta flickornas möjligheter 

som begränsas och deras egenskaper som är mindre värda i samhället (Scheu 1979). Här hävdar 

Yvone Hirdman (1988), historiker, att isärhållandet av kvinnan och mannen är en av 

könsmaktssystemets principer. Hon menar vidare att detta isärhållande hierarkiserats, där 

mannen ses som överordnad och kvinnan som underordnad. Det leder i sin tur till att det som 

anses manligt är mer eftersträvansvärt och anses mer ”normalt”. Man kan prata om att mannen 

ses som norm. Psykologerna Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson (2003) menar att kvinnor 

får anpassa sig till att förstå att de är lite sämre och lite mindre fullkomliga. De menar vidare att 

om kvinnor istället ”lyckas” bli lika normala som män finns en risk att de uppfattas som 

okvinnliga, och det är det få som vill vara. 

 

 

2.3 IDENTITET OCH KÖN 
Pedagogikforskaren Birgitta Almqvist (1989) påpekar att könsidentiteten är den sannolikt 

tidigaste och starkaste befästa faktorn i socialisationsprocessen. Barn lär sig kvinnligt och 

manligt redan från sin första levnadsdag, och anammar detta som om det vore en oföränderlig 

del av deras personliga sociala jag. Flickor och pojkar söker efter sin identitet bland annat genom 

genom diverse aktiviteter och lekar. Barnens sätt att leka fungerar som övning i framtida roller 

och kan även ge ledtrådar till vilka yrken som kan bli lockande i yrkeslivet, om än mer implicit 

än explicit.  Förutom att barns val av leksaker sker utifrån könstillhörighet så kan ”könstypiska” 

leksaker påverka barns könsrollsuppfattning och könsrollstereotypa beteende (Almqvist 1989).  

Jan Einarsson (1984), professor i nordiska språk, tar upp i God morgon pojkar och flickor att 

redan i tvåårsåldern märks det att pojkars och flickors intressen och beteenden är olika. Han 

menar att de uppmuntras till olika aktiviteter från vänner, föräldrar, skola, media och annan 
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omgivning och denna uppmuntran är viktig då barn har ett starkt behov av bekräftelse från sin 

omgivning. Flickan har lärt sig att känna sig bekräftad genom att skapa en förtrolig och intim 

stämning med andra, ingå i parrelationer med en bästa vän och ägna mycket av sitt tal åt att 

hantera relationer i ett personligt rum. Pojkar umgås också två och två, men de manifesterar sin 

relation genom att göra saker och blir även bekräftade utifrån sina prestationer i ett offentligt rum 

(Bjerrum Nielsen och Rudberg 1988 samt Einarsson 2000).  

 

Almqvist (1989) påpekar att flickor lättare än pojkar kan spränga gränsen och leka med så 

kallade pojkleksaker medan pojkar enbart leker med pojkleksaker. Men det kan uppstå förvirring 

om en flicka tar sig in i pojkarnas sfär eller en pojke i flickornas sfär (Davies 2003). I barnboken 

Alfons och Milla finns ett exempel på detta. Boken handlar om att Alfons har hittat en ny 

spännande lekkamrat – en tjej. Hon gråter inte som tjejer gör, utan hon bygger trädkojor och 

sånt. Alfons kommentarer boken rakt igenom ”Men Milla är ingen riktig tjej” (Bergström 1998).  

 

 

3 SYFTE  

Med utgångspunkt i att man skapar representationer genom språk och att kön är ett av dessa 

representationsområden är syftet med uppsatsen att undersöka språkliga uttryck såsom 

barnböcker och läroböcker för att se hur flickor och pojkar representeras, men även att se hur de 

själva konstruerar kön i teckningar och lucktest. De områden jag valt att undersöka är: utrymme, 

egenskaper, aktiviteter och handling. Ett delsyfte är att se om det finns någon skillnad i hur kön 

representeras beroende på vilken ålder böckerna riktar sig till, och om det finns det någon 

skillnad i hur barnen själva konstruerar kön beroende på ålder.  
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4 MATERIAL OCH URVALSMETOD FÖR 

MATERIALET 

Mitt undersökningsmaterial är barnböcker, läroböcker, teckningar och lucktest. Materialet 

sträcker sig över tre åldersgrupper, sexåringar, elever i årskurs 4 och årskurs 9. Mitt val av 

åldersgrupper faller sig naturligt eftersom en grupp ännu inte kan läsa och skriva (sexåringar), en 

grupp som lärt sig att läsa och skriva (årskurs 4) och en grupp som är på väg att avsluta 

grundskolan och ska ha lärt sig grunderna i det svenska språket (årskurs 9). Här nedan finns en 

närmare beskrivning av urvalen. 

 

 

4.1 BARNBÖCKER FÖR SEXÅRINGAR 
Jag kommer att undersöka 4 barnböcker, där varje barnbok får representera en kategori (se 

nedan). Böckerna är valda ur ett urval på 100 böcker (dessa böcker kommer jag att återgå till när 

jag vill fördjupa mig i resultatet av de 4 barnböckerna). För att göra urvalet använde jag mig av 

Stockholms stadsbibliotekets 100 mest utlånade barnböcker 0-8 år, 2003, (se bilaga 1). Listan 

stämde även överens med de uppgifter jag fått från Kulturrådet och Seelig1 om vilka böcker som 

är mest använda/köpta. Dessa böcker delade jag i sin tur upp i fyra grupper, där jag valde den 

mest populära boken enligt listan som fick representera varje grupp. Jag försökte även i urvalet 

ta hänsyn till att huvudpersonen ska vara någon som flickor och pojkar kan identifiera sig med. 

Grupperna är:  

 

1. Barnböcker där en flicka är huvudperson. Boken som mest populär i den här gruppen är 

Gittan och fårskallarna av Pija Lindenbaum (2001). 

 

2. Barnböcker där en pojke är huvudperson. Boken som är mest populär i den här gruppen 

är Osynligt med Alfons av Gunilla Bergström (1998).  

 

3. Barnböcker där både en flicka och en pojke är huvudpersoner. Boken som är mest 

populär i den här gruppen är Bu och Bä på Sjön av Lena och Olof Landström (1996).  

 

                                                
1 Seelig är en bokgrossist och därifrån fick jag en lista på de böcker som säljs mest till alla bokhandlar. Från Kulturådet fick jag en lista på vilka böcker som är mest 

förekommande på förskolor.  
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4. Barnböcker där det inte finns någon som är huvudperson. Boken som representerar den 

här gruppen är Bajsboken av Pernilla Stalfeld (1997). 

 

 

1. Gittan och fårskallarna 

Det fanns få böcker där både en flicka hade huvudrollen och att det var en flicka som gick att 

identifiera sig med. Gittan och fårskallarna handlar om Gittan som är på semester med mamma 

och pappa. De bor på ett hotell där det inte finns några barn eller någon sandlåda att gräva i. I 

närheten hittar hon en strand med sand att gräva i och en ö där hon upptäcker fem får. Fåren är 

helt uttorkade så Gittan badar dem, matar dem och klipper bort ullen och ger dem kläder. Boken 

är från 4 år1 och Gittan verkar själv vara runt den åldern om inte ett par år äldre.  

 

2. Osynligt med Alfons 

Osynligt med Alfons är den mest utlånade boken på biblioteket 2003, och dessutom säljs Alfons-

böckerna bra hos bokhandlarna och hos Selig. Det är också många förskolor som har boken 

enligt Kulturrådet. Alfons Åberg ingår i en serie böcker och handlar om en pojke som är sex år 

gammal och lever tillsammans med sin pappa. Osynligt med Alfons handlar om Alfons och hans 

kompis Viktor som vill leka, men Alfons pappa har vårstädat så de får inte ta fram några 

leksaker. Medan Alfons pappa går och handlar leker istället Alfons och Viktor med en vas, en 

halsduk och kryddburkar och fantiserar om att de befinner sig på Ömaninen, där det finns både 

härskare, soldater, lejon och hajar. När pappa kommer hem skyndar de sig att städa undan. 

Boken är från 4 till 8 år.  

 

3. Bu och Bä på sjön 

Bu och Bä ingår i en serie med böcker och fem av dessa finns på bibliotekslistan. Den enda 

nackdelen är att den här boken riktar sig till 2-3 åringar men jag hittade inte en bok för 

sexåringar. Bu och Bä handlar om två får som är med om alla möjliga situationer som de alltid 

klarar sig ut ur. I Bu och Bä på sjön ska Bu och Bä ut och ro och eftersom de inte är vana hamnar 

de på grund. Då tar de fram matsäcken och undrar hur de ska komma därifrån. En motorbåt med 

tre andra får åker förbi och vågorna gör att Bu och Bä kommer loss. Sedan ror de hem.  

 

 

                                                
1 På www.Adlibris.se rekommenderar de vilken ålder som böckerna riktar sig till. Det är därifrån jag har tagit åldersuppgifterna.  
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4. Bajsboken 

Den här boken var en av de populäraste böckerna hos Selig och hos biblioteket. Boken ingår i en 

serie där ett nytt tema står i fokus för varje bok såsom Hårboken, Kärleksboken, Dödsboken etc. 

Bajsboken handlar om avföring i alla dess former och funktioner. Det finns ingen i den här boken 

som har huvudrollen utan det är olika människor i olika situationer. Boken är från 3 år och uppåt.  

 
 

4.2 LÄROBÖCKER I ÅRSKURS 4 OCH 9 
Jag ville undersöka de mest använda läroböckerna och tog kontakt med 40 skolor och frågade 

dem vilken lärobok som de använder i svensk grammatik. Böckerna blev: Gnugga (1-3) en 

språklärobok som används från årskurs 4 till 9, Steg i Svenska och Vän med svenska från årskurs 

4, och ESSens från årskurs 9. Jag valde att ta med två böcker från årskurs 4 då jag fick olika svar 

på vilka läroböcker som används mest. De flesta lärarna påpekade dock att de inte använde 

böckerna till punkt och pricka utan valde ut vissa avsnitt.  

 

Från varje lärobok plockade jag ut de meningar som uppfyllde samtliga nedanstående kriterier:  

 

1. Varje mening är ett exempel som är till för övning inom grammatiken. 

2. Meningarna ska stå självständigt i sina exempel/övningar och inte ingå i längre texter. 

3. Varje mening innehåller ett subjekt och ett predikat eller kommer i anknytning till en bild 

som signalerar att det finns ett subjekt bakom meningen.  

4. Varje mening ska antingen innehålla en flicka/kvinna eller en pojke/man1.  

 

Vid sidan av tar jag med de exemplen som ej uppfyller kriterium 4 (där varken en pojke eller 

flicka finns med) just för att se i hur stor utsträckning sådana meningar används. Under 

uppsatsen gång kommer jag att referera till dessa meningar som könsneutrala meningar. Detta är 

inget som finns med i tabellerna, utan något jag tar med i kommentarerna och sammanfattningen 

i resultatdelen.  

 

                                                
1 Det finns grammatiska meningar där flickor och pojkar är i plural. Vid sådana meningar räknar jag dem som två personer om det inte står något annat. 
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4.3 TECKNINGAR AV SEXÅRINGAR 
Eftersom sexåringar inte kan läsa har jag valt att använda mig av teckningar. De instruktioner 

barnen skulle följa var att rita två personer, varav den ena ger en present till den andra (se bilaga 

2). Sedan frågar jag vad personerna i teckningen heter och vem det är som ger presenten till den 

andre, samt vad presenten innehåller. Jag provade dessa instruktioner på två barn innan jag 

begav mig till sexårsverksamheten. Det var 16 barn som deltog i undersökningen, 6 flickor och 

10 pojkar. För att barnen inte skulle påverka varandra och därefter påverka resultaten fick barnen 

komma in till mig en och en i ett avskilt rum till en början, då det tog för lång tid tog jag in två 

barn i taget men satte en kartong mellan dem.  

 

 

4.4 LUCKTEST FÖR ÅRSKURS 4 OCH 9  
Jag har i form av ett lucktest (se bilaga 3) konstruerat meningar som ger mig svar på hur 

utrymme, egenskaper, aktiviteter och handlingar tillskrivs flickor och pojkar. Lucktestet är en 

berättelse om en familj som ska fira en familjemedlems namnsdag. Här är det ett syskon, en 

mamma och en pappa som ger presenter till ett namnsdagsbarn. Jag har även med luckor som 

inte är väsentliga för den här undersökningen utan de fungerar som utfyllningsluckor för att det 

inte ska märkas att jag undersöker kön (de svar som jag använt mig av är markerade i bilagan). 

Jag har valt att använda mig av ett lucktest, i form av en berättelse, dels för att inte ge barnen 

några givna svar som de kan välja mellan och på så sätt påverka resultatet, dels för att jag med en 

berättelse kan få in de frågor som jag vill ha svar på. Innan lucktestet delades ut, testade jag den 

på ett par elever för att se vilka förbättringar som behövdes göra. Eleverna som svarade i årskurs 

4 var 21 stycken, 11 flickor och 10 pojkar. Eleverna som svarade i årskurs 9 var 19 stycken, 11 

flickor och 8 pojkar. När jag sedan samlade in dem markerade jag flickornas enkäter med ett 

kryss1.  

 

 

 

 

                                                
1 Jag berättade att lucktestet handlade om någonting annat än kön eftersom jag anser att resultatet skulle påverkas om eleverna visste att det handlade om kön. Jag vill 

försöka få fram de underliggande tankarna inte de medvetna.  Jag satte själv ett kryss på de lucktest där det var en flicka som svarat för att ta bort alla faktorer som har 

med kön att göra på själva lucktestet.  
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4.5 DEN UNDERSÖKTA SKOLAN 
Jag har valt att göra undersökningarna i en sexårsverksamhet, i en klass i årskurs 4 och i en klass 

i årskurs 9. Jag behåller skolans anonymitet med hänsyn till föräldrarna, sexåringarna och 

eleverna i årskurs 4 och 9. Jag valde skolan och sexårsverksamheten för att de har ett uttalat 

genusperspektiv på undervisningen och var därför öppna för den undersökning som jag skulle 

göra.  

 

Både föräldrarna1 till sexåringarna, förskolelärarna och lärarna fick veta vilken typ av 

undersökning det var fråga om, samtidigt som de inte fick föra detta vidare till barnen då det 

förmodligen skulle påverka resultaten. Sexåringarna och eleverna fick istället tro att det handlade 

om hur barn ritar samt hur lätta/svåra lucktester är.  

 

 

5 METOD I ANALYSEN 

Då jag utgår från att språket innehåller representationer, innehållande värderingar, uppfattningar 

och betydelser så undersöker jag hur kön representeras och konstrueras i barnböckerna, 

läroböckerna, teckningarna och lucktesterna. Då undersökningsmaterialet och infallsvinklarna 

är olika, har jag försökt skapa metoder, bland annat genom grammatiken, för att på bästa sätt 

undersöka infallsvinklarna utrymme, handling, egenskaper och aktivitet.  

 

För att kunna se tendenser i en stor mängd material (barnböcker, läroböcker, teckningar och 

lucktest) lämpar sig en kvantitativ metod bäst. Det här arbetssättet passar bra då ofta en 

kvantitativ metod utgår från frågor som hur mycket, eller hur många, samt försöker hitta 

sammanhang mellan variabler, och se hur sammanhangen avspeglar verkligheten (Østbye mfl. 

2002). Jag kommer att bearbeta materialet genom olika uträkningar och ange svar i antal och 

procent, för att senare analysera resultatet. Här nedan finns en närmare beskrivning av hur jag 

har valt att gå till väga för att mäta varje infallsvinkel. De noggranna beskrivningarna finns just 

för att se hur jag mätt då metoderna har varit olika beroende på infallsvinkel och 

undersökningsmaterial. Dessutom ser jag det som relevant då måtten kan ses som verktyg för att 

lyfta fram omedvetna strukturer. 

                                                
1 Förskolan talade om för mig att föräldrarna till sexåringarna måste vara informerade om att en undersökning skulle göras. Detta gällde inte årskurs 4 och 9, utan här 

räckte det med att rektorn och lärarna blev informerade.  
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5.1 UTRYMME 
Inom infallsvinkeln utrymme undersöker jag hur många flickor och pojkar som förekommer i 

mitt undersökningsmaterial.  

 

Barnböcker 

I barnböckerna berättar jag vilka personer som finns med i bild. Här kommer jag även att ha en 

översikt över vem som är huvudperson i det ursprungliga urvalet på 100 barnböcker.  

 

Läroböcker 

Här delar jag upp utrymmet i tre kategorier, direkt utrymme, indirekt utrymme och totalt 

utrymme. Tanken bakom indirekt utrymme är att man undermedvetet är mer benägen att ge 

endera könet mer utrymme. Här räknar jag antal flickor och pojkar som nämns i texten.  

 

Direkt utrymme Egennamn och pronomen såsom hon, han, hennes och 

hans.  

 

Indirekt utrymme  Meningar som i anknytning till en bild som signalerar 

att det är en flicka eller pojke som finns bakom den 

undersökta meningen, eller en föregående mening som 

signalerar att det är en flicka eller pojke bakom den 

undersökta meningen. 

 

Totalt utrymme         Sammanräkning av indirekt och direkt utrymme för 

flickor respektive pojkar.  

   

  

  

Teckningar 

I varje teckning finns det två personer ritade. Jag frågar barnen vad dessa personer heter. Här 

räknar jag antal flicknamn och pojknamn som sägs.  
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Lucktest 

I lucktesten finns det två luckor där namn kan fyllas i. Här räknar jag antal flicknamn och 

pojknamn som skrivs dit.  

 

 

5.2 HANDLING 
Inom infallsvinkeln handling undersöker jag vem som utför en handling och vem som tar emot 

/utsätts för en handling.  I barnböckerna och läroböckerna undersöker jag detta genom att se på 

subjekt, objekt, agent och passivt subjekt. Jag mäter endast de handlingar som utförs av en 

person och tas emot av en annan person i samma mening, till exempel: Gino gav ett äpple till 

Per. Jag jämför subjekt och objekt för sig, och agent och passivt subjekt för sig. 

  

Subjekt och direkt/indirekt objekt 

Subjektet (även agent, se nedan) är en av de grammatiska beteckningar för den som utför 

handlingen. Objektet preciserar istället den grammatiska beteckningen för verbets 

betydelseinnehåll och talar om med vad en handling utförs med (direkt objekt) eller vem som blir 

föremål för handlingen (indirekt objekt) (Jörgensen 1987). Exempel: Mormor ger en present till 

morfar. Mormor är subjektet, presenten är det direkta objektet, medan morfar är mottagare för 

handlingen, alltså det indirekta objektet. Om ett verb istället bara har ett objekt så är det alltid 

direkt objekt. Exempel: Mormor klappar morfar. Här kommer jag att undersöka subjekt och den 

person som är mottagare av en handling oavsett om personen är ett indirekt eller direkt objekt 

och kommer därför under uppsatsens gång enbart att kalla dessa för objekt. Jag kommer även att 

räkna med de objekt som kallas för prepositionsobjekt, till exempel: Jag såg på honom. 

  
Agent och passivt subjekt 

Diates är en beteckning för den relation som finns mellan verbfrasen och subjektet i en mening. 

Vid passiv diates är subjektet den som utsätts för eller påverkas av en verbhandling. Meningarna 

kännetecknas av ett s i slutet på verbet, till exempel Pelle kördes till skolan. Ibland finns det en 

agent med i meningen och det är den som utför handlingen, till exempel Pelle kördes till skolan 

av sin mamma (Jörgensen 1987). Satsdelen agent finns med, antingen efter ett passivt s, efter 

verbet blev eller verbet var, till exempel Pelle blev körd till skolan av sin mamma. Även om 

Pelle är subjekt så är det här subjektet passivt, till skillnad från de subjekt som jag räknar i 
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subjekt- och objektmeningarna. Här kommer jag att undersöka vem som är agent och vem som 

utsätts för handlingen, och jag kommer att kalla den senare personen för passivt subjekt.  

 

Barnböcker och läroböcker 

Här räknar jag antalet subjekt, objekt, agenter och passiva subjekt. I barnböckerna räknar jag 

även vem som utsätter någon för och vem som tar emot en handling i bild.  

 

Teckningar och lucktest 

I undersökningarna ger den ena något till den andra. Här undersöker jag om subjektet (givaren) 

och objektet (mottagaren) är en flicka eller pojke.  
 

 

5.3 EGENSKAPER 
Inom infallsvinkeln egenskaper undersöker jag om flickor och pojkar beskrivs för deras karaktär 

eller agerande. För att undersöka detta har jag tagit hjälp av adjektiv och adverb.  

 

Adjektiv 

Med adjektiv undersöker jag ord som förstärker flickors och pojkars karaktär. Adjektiv beskriver 

bland annat flickor och pojkar samt anger kvaliteten i deras egenskaper (Bolander 2001). Här 

kan man hitta beskrivningar om en persons utseende, personlighet, tillstånd, känslor, nationalitet 

etc. Exempel: Anna är söt1, Anna är livlig, Anna är dansk, Anna är sjuk och Anna är glad. Jag 

avgränsar mig genom att undersöka adjektiv som beskriver personen, dennes kroppsdelar och 

kläder. 

 

Adverb 

Med adverb undersöker jag ord som förstärker flickor och pojkars agerande. Adverb beskriver 

bland annat verb, alltså handlingars egenskaper, och det är dessa adverb som jag räknar. 

Exempel: Anna springer snabbt. 

 

 

 

                                                
1 Predikativ förekommer bland annat efter verben vara och bliva, med då predikativet anger en egenskap hos ”Anna” är det ett adjektvistiskt led och jag kommer att 

räkna dem som adjektiv.  
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Barnböcker och läroböcker 

Här räknar jag ihop de meningar där flickor och pojkar beskrivs för deras karaktär eller för deras 

agerande, genom adjektiv eller adverb. 

 

Teckningar och lucktest  

I lucktesterna och teckningarna undersöker jag också egenskaper som antingen förstärker 

karaktär eller agerande. Men eftersom adjektiv och adverb inte konstrueras av barnen och 

eleverna har jag istället valt att undersöka de presenter som ”namnsdagsbarnet” och 

”födelsedagsbarnet” får. Här räknar jag de föremål som antingen förstärker karaktär eller 

agerande hos flickor respektive pojkar. Föremålen delas alltså upp i samma kategorier som 

förut: 

 

Karaktär Föremål som till exempel: kläder, smycken, klocka etc. 

 

Agerande Föremål som till exempel fotboll, cykel, gitarr, tv-spel, 

byggklossar, pussel, gubbar, dockor, etc.  

 

 

5.4 AKTIVITET 
Inom infallsvinkeln aktivitet undersöker jag vilket föremål och/eller aktivitet som flickan 

och/eller pojken ägnat sig åt, till exempel cykel eller cykla. Jag har valt att presentera resultatet 

utifrån ett antal kategorier som jag sett har funnits i mitt undersökningsmaterial. Här räknar jag 

inom vilka aktivitetskategorier flickor respektive pojkar hamnar. Kategorierna är: 

 

Kläder och accessoarer I den här kategorin finns handlingar och saker som inbegriper 

smycken, kläder och annat som betonar utseendet. 

 

Sport och fritid I den här kategorin finns fritidsaktiviteter som att sporta, att spela 

instrument, att fiska, skriva etc.  
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Teknik & tv1 I den här kategorin finns aktiviteter som betonar användandet av 

tekniska apparaturer såsom datorer, tv och klockor. 

 

Hjälte och action I den här kategorin finns pistoler, bilar av olika slag och andra s.k. 

actionleksaker, samt annat som kan knytas till hjältedåd. 

 

Hus och hem I den här kategorin finns dockor, matlagning, städning, gräsklippning 

och annat som kan knytas an till det husliga livet.  

 

Bygg och spel I den här kategorin finns byggklossar, pussel och andra 

konstruktionssaker. 

 

 

Barnböcker 

I barnböckerna berättar jag vad huvud- och bipersonerna aktiverar sig med och inom vilka 

aktivitetskategorier som flickorna och pojkarna befinner sig.  

 
Läroböcker  

I läroböckerna undersöker jag vilka föremål/aktiviteter som flickorna och pojkarna i de 

grammatiska exemplen använder sig av/ägnar sig åt.  

 

Teckningar och lucktest 

I teckningarna undersöker jag vilken present födelsedagsbarnet får och i lucktesterna undersöker 

jag vilka presenter namnsdagsbarnet får.  

  
 

 

 

 

 

                                                
1 Teknik och tv är en aktivitetskategori som kan gå in både under Sport och fritid (exempel: titta på tv) och Bygg och spel (exempel: spela tv/datorspel). Men jag har 

ändå plockat ut dessa aktiviteter och samlat dem under Teknik och tv då det är intressant se hur dessa representeras/konstrueras beroende på kön. 
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6 ANALYSRESULTAT  

Resultaten presenteras i tabellform, där svar anges i både antal och procent (procenten anges med 

en decimal). De områden där jag fått få svar har jag valt att inte ha tabell. För att förtydliga 

resultaten illustrerar jag med representativa exempel från de undersökta materialen. Jag har valt 

att kommentera resultaten för att läsaren inte ska tappa den röda tråden på grund av materialets 

omfång. Undersökningsmaterialet presenteras i följande ordning: barnböcker, läroböcker, 

teckningar och lucktest. Jag presenterar resultaten utifrån infallsvinklarna, och i följande 

ordning: utrymme, handling, egenskaper och aktivitet. 

 

 

6.1 UTRYMME 
I det här avsnittet presenterar jag mina resultat gällande utrymme, alltså antal flickor och pojkar 

som nämns i undersökningsmaterialet.  

 

 

6.1.1 UTRYMME I BARNBÖCKER 
Här nedan presenterar jag först utrymme från Stockholms stadsbibliotekets 100 mest utlånade 

barnböcker. Sedan undersöker jag närmare de fyra mest populäraste böckerna där en flicka har 

huvudroll (Gittan och fårskallarna), en pojke har huvudroll (Osynligt med Alfons), en flicka och 

en pojke har huvudroll (Bu och Bär på sjön), samt ingen specifik person har huvudroll 

(Bajsboken).  

 

Utrymmet i de 100 mest populära barnböckerna 

 
Vem har huvudrollen? Procent 

Flickor som huvudperson 14,0 % 

Pojkar som huvudperson 61,0 % 

Flickor och pojkar som huvudperson 12,0 % 

Ingen specifik huvudperson  13,0 % 

Totalt 100,0 % 
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Kommentarer: 

Pojkar är huvudpersonen i 61 procent av barnböckerna och flickor i 14 procent. Detta är en 

skillnad på 47 procentenheter. Böcker där både flickor och pojkar har huvudrollen ligger på 14 

procentenheter medan där det inte finns någon specifik huvudperson har 13 procentenheter.  

 
Utrymmet i Gittan och fårskallarna 

I den här boken är huvudpersonen Gittan och bipersonerna fem får. Om man räknar hur många 

personer som syns i bild eller skrivs ut i text är det: 11 kvinnor och 12 män (exklusive Gittan). 

Gittan är med i nästan varje bild och boken handlar om henne och fåren. Det är endast på ett par 

sidor i början och ett par sidor i slutet av boken som andra människor finns med på bild, och 

detta är när Gittan är på hotellet.  

 

Utrymmet i Osynligt med Alfons Åberg 

I den här boken finns tre personer med. Huvudpersonen är Alfons Åberg och bipersonerna är 

Alfons pappa och Alfons kompis Viktor. Pojkarna får allt utrymme, det finns ingen flicka/kvinna 

varken i text eller bild.  
 

Utrymmet i Bu och Bä på sjön 

I den här boken finns fem personer (får) med. Dessa är huvudpersonerna Bu (fårpojke) och Bä 

(fårflicka) samt tre får som det inte syns om det är flickor eller pojkar. Bu och Bä förekommer 

lika mycket i bild. Bu säger 6 meningar och 22 ord medan Bä säger 6 meningar och 25 ord. 

Flickan och pojken får nästan lika stort utrymme i text, skillnaden är på 3 ord.  

 

Utrymmet i Bajsboken 

I den här boken finns det 140 bilder på personer: 34 flickor/kvinnor (24,3 procent), 50 

pojkar/män (35,7 procent), 56 (40 procent) neutrala bilder. Mycket av de könsneutrala bilderna 

är bilder på rumpor, näsor, siluetter och små bilder som gör det svårt att säga om det tillhör en 

flicka eller en pojke. Skillnaden mellan flickors och pojkars utrymme i bild är på 11,4 

procentenheter.  
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Slutkommentarer om utrymme i barnböcker: 

Förutom att pojkar upptar 61 procent av barnböckerna innehåller Osynligt med Alfons inte heller 

några flickor. Flickor upptar bara 14 procent av barnböckerna och det finns pojkar/män med i 

Gittan och fårskallarna. Pojkarna är även överrepresenterade i Bajsboken med 11,4 

procentenheter.  

 

Bergvall (1996) påpekade att texter är ett kraftfullt redskap för överförande av existerande 

normer och maktstrukturer, och om det visas en värld där kvinnor är färre i antalet, om än inte 

frånvarande, eller är representerade negativt kan det signalera att kvinnor inte är helt och hållet 

välkomna inom området. Och om man tittar på andra områden som till exempel film ser 

tendensen likadan ut: Björnbröder, Hitta Nemo, Shreck, Monsters Inc., Bästa vänner, Häcken, 

Ice age, Madagaskar, animerade filmer för barn som gått de senaste åren där det är en manlig 

figur som har huvudrollen. Det finns filmer där en tjej har huvudrollen, som till exempel Spirited 

Away och Lilo och Stich, men de är inte alls lika många. 

 

Barnböcker där pojken är huvudpersonen är till exempel Alfons Åberg, Mulle Meck, Här kommer 

polisbilen/brandbilen/ambulansen, Emil i Lönneberga och många fler. Barnböcker där flickorna 

är huvudpersonen i är till exempel Pippi Långstrump, Mamma Mu, och Gittan. Exemplen är 

böcker för sexåringar. Det finns betydligt fler böcker för pojkar inom den åldersgruppen än för 

flickor. De böcker som finns för sexåriga flickor är de jag nämnde i exemplen, resten av 

barnböckerna riktar sig till 1-3 åringar, som till exempel böckerna om Emma. I böcker som 

Alfons Åberg, Emil, Mulle Meck m.fl. kan sexåriga pojkar identifiera sig med huvudpersonen 

mer än sexåriga flickor kan i ovanstående böcker.  

 

 

6.1.2 UTRYMME I LÄROBÖCKER 
Först visar jag hur utrymmet ser ut i läroböckerna Gnugga, Vän med svenska, Steg i svenska och 

ESSens sedan avslutar jag med en sammanfattande tabell över samtliga läroböcker. Det direkta, 

indirekta och totala utrymmet räknas och jämförs flickor och pojkar emellan.  
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Utrymmet i språkläroböckerna Gnugga 1-3 (årskurs 4-9) 
 

    FLICKOR                   POJKAR                          

Utrymme Antal Procent Antal Procent 

Direkt 162 44,0 % 206 66,0 % 

Indirekt 7 70,0 % 3 30,0 % 

Totalt  169 44,7 % 209 55,3 % 

 
Exempel: 

(1) Farfar står i köket och bakar. (pojke direkt utrymme) 

(2) Sandra och Erik bor i Sävsjö. (flicka direkt utrymme och pojke direkt utrymme) 

(3) Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng. (pojke/man, direkt utrymme) 

(4) Vi tävlade just nu. (flicka indirekt utrymme och pojke indirekt utrymme) 

(5) Sandra skrev alltid så snyggt. (flicka direkt utrymme) 

(6) Det klarar inte lille Axel. (pojke direkt utrymme) 

(7) Maria Gripe har skrivit många bra böcker. (flicka/kvinna direkt utrymme) 

(8) Herr Johansson hämtar posten i sin gröna brevlåda. (pojke/man, direkt utrymme) 

 

Kommentarer: 

Pojkarna får 20 procentenheter mer direkt utrymme och 10 procentenheter mer totalt utrymme. 

Flickorna får 4 meningar mer av det indirekta utrymmet än pojkarna.  

 

De könsneutrala meningarna som inte är inräknade i tabellerna är 280 meningar av totalt 658 

meningar, alltså 42,6 procent.  

 

 

Utrymmet i Vän med svenskan/Steg i svenska (årskurs 4)  
 

   FLICKOR                        POJKAR                           

Utrymme Antal Procent Antal Procent 

Direkt 37 44,1 % 47 55,9 % 

Indirekt 8 30,8 % 18 69,2 % 

Totalt  45 40,9 % 65 59,1 % 

 
Exempel: 

(1) Cirkusartisten Cecilia cyklar. (flicka direkt utrymme) 

(2) Min bror heter Mohammed. (pojke direkt utrymme) 
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(3) Får lång näsa. ( pojke indirekt utrymme) 

(4) Du ska helst inte väcka honom nu. (pojke direkt utrymme,) 

(5) Toker åt upp maten som Snövit hade lagat. (pojke direkt utrymme och flicka/kvinna direkt utrymme) 

(6) Jo, men jag missa tyvärr första perioden. ( pojke indirekt utrymme) 

(7) Tjejen var ilsken. (flicka direkt utrymme) 

(8) Jaa…,men vi har provrum också. (flicka indirekt utrymme) 

 

Kommentarer: 

I årskurs 4 ges pojkarna 18 procentenheter mer totalt utrymme. Detta är mer än i 

språkläroböckerna Gnugga. Det direkta utrymmet och indirekta ligger på cirka 10 procentenheter 

respektive 40 procentenheter mer för pojkarna än för flickorna. 

 

De könsneutrala meningarna som inte är inräknade i tabellerna är 154 meningar av totalt 241 

meningar, alltså 63,9 procent.  

 

 

Utrymmet i ESSens (årskurs 9) 
 

 FLICKOR                           POJKAR  

Utrymme Antal Procent Antal Procent 

Direkt 18 31,6 % 39 68,4 % 

Indirekt 0 0,0 % 2 100,0 % 

Totalt  18 30,5 % 41 69,5 % 

 
Exempel: 

(1) Den livrädde brevbäraren blev svårt biten av två argsinta hundar. (pojke indirekt utrymme) 

(2) När ledarcyklisten anlände till målet, hälsas han av en jublande åskådarmassa. (pojke direkt utrymme) 

(3) Oskar och Lisa gick på bio, med David stannade hemma. (pojke direkt utrymme, flicka direkt utrymme och pojke 

direkt utrymme) 

(4) Mikael åt ett äpple och Jens smaskade i sig sju wienerbröd. (pojke direkt utrymme och pojke direkt utrymme) 

(5) Fastän Elin var sjuk gick hon till skolan. (flicka direkt utrymme) 

(6) Gustav Adolf dog 1632. (pojke direkt utrymme) 

(7) Siri von Essen förde med sig exklusiva möbler i boet. (flicka direkt utrymme) 

(8) Dagens ros till de två män och den kvinna som hjälpte mig till sjukhuset efter att ha brutit mitt ben.  (pojke/man 

direkt utrymme, pojke/man direkt utrymme och flicka/kvinna direkt utrymme) 
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Kommentarer: 

I årskurs 9 får pojkarna cirka 39 procentenheter mer totalt utrymme än flickorna. Flickorna har 

inget indirekt utrymme och det direkta utrymmet är cirka 37 procentenheter mer för pojkarna. 

Varför siffrorna är så höga i årskurs 9 går det bara att spekulera i. Det kanske bara ser ut såhär i 

just ESSens 9 men det kan också bero på att meningarna blir mer komplicerade ju högre upp i 

skolan barnen kommer och då är det lättare att glömma bort könsaspekten då grammatiken 

kompliceras (se exempel 1-8). Då kanske det ”faller sig naturligt” att välja en pojke i den 

stunden tankarna ligger hos grammatiken.  

 

De könsneutrala meningarna som inte är inräknade i tabellerna är 45 meningar av totalt 93 

meningar, alltså 43,3 procent.   

 

 

Utrymmet i samtliga läroböcker 

 
                     FLICKOR                          POJKAR 

Utrymme Antal Procent Antal Procent 

Direkt 217 42,6 % 292 57,4 % 

Indirekt 15 39,5 % 23 60,5 % 

Totalt  232 42,4 % 315 57,6 % 

 

Slutkommentarer för utrymme i läroböcker: 

I de undersökta meningarna får flickorna 42,6 procent totalt utrymme och pojkarna får 57,4 

procent. Det är 83 meningars skillnad. Baker & Freebodys (1989) undersökning visade nästan på 

samma skillnad, flickorna i deras undersökning hade 41 procent utrymme och pojkarna hade 59 

procent. I andra medier som Moberg (2002) undersökte var siffrorna 70 och 30 procent.  

 

Om man ser till åldern får pojkarna mer utrymme i läroböckerna ju äldre barn böckerna riktar sig 

till, 25 procent skillnad i böckerna från årskurs 4, och 43 procent i årskurs 9. I språkläroböckerna 

Gnugga ligger skillnaden på 10 procentenheter. Det går bara att spekulera varför det ser ut så 

här, men jag tror att ju mer komplicerade de grammatiska meningarna desto mer fokuserar 

författaren på att konstruera en korrekt mening som ska lära ut och då tar de till det som känns 

bekant och som man sett förut, alltså ett innehåll som bygger på ett stereotypt förhållningssätt.   
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Att varken ha med en flicka eller pojke kan vara ett sätt att skapa könsneutrala meningar. 

Sammanlagt finns det 1195 meningar varav 716 innehåller en flicka och/eller pojke och 479 

meningar som är könsneutrala (ej inräknade i tabellen), alltså 40,1 procent. Den boken som 

använde sig av mest könsneutrala exempel är ESSens i årskurs 9, samma bok som gav pojkarna 

mest utrymme. Exempel på könsneutrala meningar är: Solen stod i Zenit. Vi ska göra en 

weekendresa till Danmark. Jag tog fram ingredienserna till en sockerkaka.  

 

 

6.1.3 UTRYMME I TECKNINGAR  
Det finns sammanlagt 16 teckningar. 6 teckningar är ritade av flickor och 10 teckningar av 

pojkar. Jag delar upp tabellen i både hur flickor och pojkar ritar då det är intressant att se vad 

som ritas men också vem som ritar. Längst ut på tabellen visar jag resultatet av hur alla ritar, 

men då får man tänka på att det är fler pojkar än flickor som är med i den här undersökningen.  
 

 

                                    FLICKOR RITAR         POJKAR RITAR               ALLA RITAR 

Utrymme Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Flicka i bild 11 90,7 % 3 15,0 % 14 43,8 % 

Pojke i bild  1 8,3 % 17 85,0 % 18 56,3 % 

Totalt 12 100,0 % 20 100,0 % 32 100,0 % 

 

Kommentarer (se bilaga 2 för exempel): 

Det var bara 6 flickor som ritade i den här undersökningen, jämfört med 10 pojkar. När det gäller 

utrymme märks det att flickor och pojkar ritar sin egen könstillhörighet på teckningarna. Av 12 

personer som flickorna ritade var 11 flickor. Pojkarna ritade 17 av 20 personer som pojkar. De 

flickor som pojkarna ritade var vuxna personer såsom mamma, mammas väninna och mormor. 

Överlag ritade flickorna och pojkarna sig själva, vänner, bekanta, syskon och/eller föräldrar. 

Detta verkar signalera att de utgår från sin egen värld när de ritar.  
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6.1.4 UTRYMME I LUCKTEST 
 

Utrymmet i lucktestet i årskurs 4 

Jag delade ut lucktestet i årskurs 4 till 21 personer, varav 11 var flickor och 10 pojkar. 

Tillsammans skrev de dit 42 namn i luckorna. Precis som den föregående tabellen delar jag upp i 

flickor, pojkar och alla.  

 
FLICKOR SVARAR   POJKAR SVARAR      ALLA SVARAR 

Utrymme Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Flicknamn 14 53,8 % 2 11,8 % 16 37,2 % 

Pojknamn  10 38,5 % 11 70,6 % 21 51,2 % 

Neutralt 2 7,7 % 3 17,6 % 5 11,6 % 

Totalt 26 100,0 % 16 100,0 % 42 100,0 % 

 
Exempel (se bilaga 3): 

(1) Barnet som har namnsdag heter Pelle. (pojke utrymme) 

(2) Först ut är det Tims tur att ge en present. (pojke utrymme) 

(3) Barnet som har namnsdag heter Lova. (flicka utrymme) 

(4) Först ut är det brorsan Bos tur att ge en present. (flicka utrymme) 

(5) Barnet som har namnsdag heter Åke. (pojke utrymme) 

(6) Barnet som har namnsdag heter Leo. (pojke utrymme) 

(7) Först ut är det Farmors tur att ge en present. (flicka utrymme) 

(8) Barnet som har namnsdag heter Sara. (flicka utrymme) 

 

Kommentarer:  

Flickors utrymme är mindre om man jämför med sexåringarnas teckningar. Pojkar får 51,2 

procent utrymme och flickorna får 37,2 procent. Detta är en skillnad på 14 procentenheter. 

Nästan alla pojkar skriver dit ett pojknamn medan flickorna skriver dit både flick- och pojknamn. 

När pojkarna skriver dit ett flicknamn har det varit en äldre person som mamma och farmor. 

Detta är även något som jag fann i teckningarna. De neutrala namnen i lucktesten är syskonet 

eller barnet. Jag antar att en del namnförslag är namn på personer i klassen då många av 

personerna i lucktestet har samma namn som personer i klassen. Precis som hos sexåringarnas 

teckningar anser jag att detta verkar detta signalera att de utgår från den egna världen när de 

fyller i sina svar. 
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Utrymmet i lucktestet i årskurs 9 

Jag delade ut lucktestet i årskurs 9 till 19 personer, varav 11 var flickor och 8 pojkar. 

Tillsammans skrev de dit 38 namn i luckorna. Precis som den föregående tabellen delar jag upp i 

flickor, pojkar och alla.  
 

                          FLICKOR SVARAR           POJKAR SVARAR               SUMMA  

Utrymme Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Flicknamn 6 30,0 % 1 5,3 % 7 18,4 % 

Pojknamn  13 65,0 % 17 89,4 % 30 76,3 % 

Neutralt 1 5,0 % 1 5,3 % 2 5,3 % 

Totalt 20 100,0 % 19 100,0 % 38 100,0 % 

 
Exempel (se bilaga 3): 

(1) Barnet som har namnsdag heter Orvar. (pojke utrymme) 

(2) Först ut är det Hassans tur att ge en present. (pojke utrymme) 

(3) Barnet som har namnsdag heter Lisa. (flicka utrymme) 

(4) Först ut är det Arnes tur att ge en present. (pojke utrymme)  

(5) Först ut är det Farmors tur att ge en present. (flicka utrymme) 

(6) Barnet som har namnsdag heter Billy. (pojke utrymme) 

(7) Först ut är det Simons tur att ge en present. (pojke utrymme) 

(8) Barnet som har namnsdag heter Frans. (pojke utrymme) 

 

Kommentarer: 

Flickors utrymme är ännu mindre om man jämför med både sexåringarnas teckningar och 

årskurs 4:s lucktest. I årskurs 9 har flickorna 18,4 procent utrymme medan pojkarna får 76,3 

procent. Detta är en skillnad på 57,9 procentenheter. Flickorna ger mer utrymme till pojkarna än 

till sig själva, medan pojkarna ger nästan allt utrymme till sig själva. Ju äldre flickorna är desto 

mer utrymme ger de till pojkarna och utrymmet som pojkarna ger flickorna har minskat, även 

om detta är marginellt. Det ”flicknamn” som en pojke nämnde var farmor (se exempel 5). Enkelt 

kan man säga att när flickorna är sex år utgår de från sin egen värld, men senare utgår deras värld 

från pojkarnas. Pojkarna ger sig själva mer utrymme ju äldre de är, fast skillnaderna är 

marginella, och när de ger utrymme till en kvinnlig person är hon oftast äldre. 

 

Sammanfattning för utrymme:  

Det intressanta är att i både läroböckerna och testerna (teckningarna och lucktesten) får pojkarna 

mer utrymme ju äldre barn böckerna riktade sig till eller ju högre upp i åldern barnen är. 
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Förändringarna ser man mest i testerna då barnen själva gav utrymme. Detta kan bero på att det 

inte bara är böckerna som påverkar barnens sätt att se på hur stort utrymme som flickor och 

pojkar ska få utan även andra medier och områden.  Bland barnböckerna finns det mer böcker 

där pojken har huvudroll än böcker där flickan har huvudroll.  

 

En annan intressant tendens var att när pojkar nämnde kvinnliga personer i testerna (lucktester 

och teckningar) var de ofta äldre kvinnor som mamma, mammas väninna, farmor etc., medan 

flickorna en enstaka gång nämnde en äldre manlig person eller kvinnlig person. Jag kan tänka 

mig att pojkar är vana att få mer utrymme än flickor ute i vårt samhälle, men de är inte vana att 

få mer utrymme än någon äldre person. Att det just var kvinnliga äldre personer kan bero på att 

det är just så förhållandena ser ut i hemmet, eller som man lärt sig att det ska vara. 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att flickorna är underrepresenterade i all undersökt 

material förutom teckningarna.  

 

 

6.2 HANDLING 
I det här avsnittet presenterar jag mina resultat gällande handling, alltså vem som är givaren och 

vem som är mottagaren av en handling, genom att undersöka subjekt, objekt, agent och passivt 

subjekt.  

 

 

6.2.1 HANDLING I BARNBÖCKER 
 

Handlingar i Gittan och fårskallarna 

Det finns en passiv mening i boken, där fåren är passiva: Ni behöver nog mjölkas. Agenten i det 

här fallet blir vid senare tillfälle Gittan då det är hon som mjölkar dem. I en annan mening är 

Gittan subjekt och fåren objekt: Gittan pussar deras torra nosar. I bild doppar Gittan får i 

vattnet, lägger får på tork, mjölkar får, klipper får samt klär får i strumpor. Gittan är alltså 

subjekt här. 

 

Handlingar i Osynligt med Alfons 

Det finns få handlingar i den här boken, två stycken. En mening är passiv där det berättas att 

härskaren av Östmannien har fastnat i gapet på en haj. Meningen är: Och måste räddas av sina 
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soldater. Härskaren i det här fallet är ett passivt subjekt, medan soldaterna blir agenter. Sedan 

finns det en bild där Alfons ger en toffel till sin pappa. Alfons är givaren (subjekt) och pappa är 

mottagaren (objekt). 

 

Handlingar i Bu och Bä på sjön 

I den här boken utför Bu och Bä precis allting tillsammans och ingen blir föremål för deras 

handlingar, alltså finns det inga meningar att räkna på. Exempel på sådana meningar där Bu och 

Bä utför saker tillsammans är: De ska ro till ön. De tar varsin åra. Bu och Bä sjunger en sång. 

Bu och Bä kan inte komma loss. 

 

Handlingar i Bajsboken 

I texten finns det inga meningar där någon utför en handling och en annan blir utsatt för den. I en 

bild visas en flicka (objekt) som får mat serverad av en äldre kvinna (subjekt).  I en annan bild 

kan man se en dassgubbe (subjekt) som kör en dassbil så att en kvinna (objekt) och en man 

(objekt) får bajs över sig. I en tredje bild vevar en flicka (subjekt) och en pojke (subjekt) med ett 

hopprep åt en flicka (objekt) som hoppar.  

 

Kommentarer för handling i barnböcker: 

Överlag är det huvudpersonen som för handlingen vidare, men det finns ändå väldigt få 

handlingar i barnböckerna. Det kan bero på att i böckerna där flickan eller pojken har 

huvudrollen handlar berättelsen om dem och de hamnar sällan i relation med någon annan, 

speciellt inte med det ”motsatta” könet. I Bu och Bä på sjön, där både en flicka och en pojke är 

huvudpersoner, ser deras handlingar nästan identiska ut. Detta gäller generellt i böckerna som 

handlar om Bu och Bä. I Bajsboken är det flickor/kvinnor objekt i alla situationer, medan 

subjektet varierar. Pojken/mannen är objekt en gång i den här boken, då tillsammans med en 

flicka. I Osynligt med Alfons hamnar pojkarna/männen i både subjekt- och objektrollen, men å 

andra sidan är det bara pojkar/män med.  

 

 

6.2.2 HANDLING I LÄROBÖCKER 
Precis som de föregående tabellerna presenterar jag resultatet i antal och procent, men det man 

får tänka på är att utrymmet för flickor och pojkar har betydelse i de antal meningar som de 
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förekommer i. I resultatet för utrymme förekommer det mer pojkar än flickor i läroböckernas 

grammatiska meningar.  

 

 

Handlingar i Gnugga (årskurs 4-9) 

 
   FLICKOR                    POJKAR  

Handling Antal Procent Antal Procent 

Agent 2 25,0 % 6 75.0 % 

Passivt s. 2 40,0 % 3 60,0 % 

Subjekt 13 50,0 % 13 50,0 % 

Objekt 14 66,7 % 7 33,3 % 

 

Exempel:  

(1) Rasmus gav en bulle till Lotta. (pojke subjekt och flicka objekt) 

(2) Jennie skrev ett brev till honom. (flicka subjekt och pojke objekt) 

(3) Jennie blev hämtad av Anders. (flicka passivt subjekt och pojke agent) 

(4) Agaton matades av sin mamma. (pojke passivt subjekt och flicka agent) 

(5) Roger målade planket åt Tom. (pojke subjekt och pojke objekt) 

(6) Jag hjälpte Sara. (flicka objekt) 

(7) Hanna gav mig en apelsin. (flicka subjekt) 

(8) Vi skickade henne ett paket. (flicka objekt) 

 

Kommentarer: 

Det finns inte lika många meningar att utgå ifrån som i infallsvinkeln utrymme.  Det tror jag 

beror på att utrymme går att räkna i nästan alla meningar, medan när man ser på den här 

infallsvinkeln finns det helt enkelt inte lika många meningar. Pojkarna är med liten marginell 

oftare agenter och passiva subjekt, men eftersom de har mer utrymme än flickorna anser jag att 

det intressantaste resultatet är att flickor oftare än pojkar är objekt fast de har mindre utrymme. I 

båda meningarna där flickan/kvinnan är agent och pojken passivt subjekt så är agenten en äldre 

person (se exempel 4 ovan). Flickorna och pojkarna är lika ofta subjekt. 
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Handlingar i Vän med svenska/Steg i svenska (årskurs 4)  

 
    FLICKOR                   POJKAR   

Handling Antal Procent Antal Procent 

Agent 0 0,0 % 0 0,0 % 

Passivt s. 0 0,0 % 0 0,0 % 

Subjekt 1 33,3 % 2 66,7 % 

Objekt 3 75,0 % 1 25,0 % 

 

Exempel: 

(1) Jag skrev ett brev till min bästa vän Peter. (pojke objekt) 

(2) Jag tycker om min mormor. (flicka/kvinna objekt) 

(3) När Jakob hjälpte jultomten. (pojke subjekt) 

(4) De ska adoptera en liten flicka från Bolivia. (flicka objekt) 

(5) Kalven Rudolf1 slickar Anna. (pojke subjekt och flicka objekt) 

(6) När Julia hjälpte generalen2 att fånga en gädda. (flicka subjekt) 

 

Kommentarer: 

Det finns inga meningar som innehåller någon agent eller ett passivt subjekt. Detta kan bero på 

att språkläroböckerna i årskurs 4 inte har tagit upp avsnitt som handlar om detta. Läroböckerna 

tar heller inte upp något avsnitt om subjekt och objekt utan dessa meningar har dykt upp i andra 

sammanhang, och därför är de också få. Eftersom utrymmet är större för pojkarna är det 

intressant att tjejerna mer får rollen som objekt än pojkarna (se exempel 2,4 och 5), precis som i 

Gnugga-böckerna. Pojkarna tilldelas objektrollen endast en gång (se exempel 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Då man ofta använder djur och andra figurer i böcker och ger dom en flick- eller pojkkaraktär så har jag inkluderat Rudolf som en pojkkaraktär i mina resultat. 
2 Jag har valt att se substantiv som generalen som könsneutralt då det ligger i läsarens uppfattning vilket kön generalen har.  Andra namn som hamnar under samma 

resonemang är anden, tomten, gud etc. 
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Handlingar i ESSens (årskurs 9) 

 
    FLICKOR                   POJKAR   

Handling Antal Procent Antal Procent 

Agent 2 100,0 % 0 0,0 % 

Passivt s. 3 75,0 % 1 25,0 % 

Subjekt 3 33,3 % 6 66,7 % 

Objekt 2 66,7 % 1 33,3 % 

 
Exempel: 

(1) Berta i Idemo hämtades på aftonen av sin syster. (flicka passivt subjekt och flicka agent) 

(2) Flickan var nedstoppad i sängen av sina föräldrar. (flicka passivt subjekt)  

(3) Av Gud blev lilla Anna hämtad. (flicka passivt subjekt) 

(4) Jag fick ett marsvin av mormor, som luktar illa.1 (flicka agent) 

(5) Herr Lilja reparerade skickligt halsbandet åt mor. (pojke subjekt och flicka objekt) 

(6) George såg upp på den starke Lennie. (pojke subjekt och pojke objekt) 

(7) Den eldige Strindberg gav sköna Siri glödande kärleksbrev. (pojke subjekt och flicka objekt) 

(8) Lärarinnan tilldelade de judiska barnen en särskild plats. (flicka subjekt) 

 

Kommentarer: 

I årskurs 9:ans lärobok ESSens har man till skillnad från läroböckerna i årskurs 4 tagit upp 

avsnitt om agent, passivt subjekt, subjekt och objekt. Därför finns det fler meningar att 

undersöka. I ett avsnitt som ger exempel på passiva meningar är flickan är passivt subjekt i 

samtliga meningar, medan agenterna varierar (se exempel 1, 2 och 3).  

 

Eftersom tidigare resultat visar på att det ofta är äldre kvinnor som är agenter så undersökte jag 

det även här. En av två meningar där kvinnan var agent var det tydligt att hon var äldre. I den 

meningen som en pojke är objekt är även en pojke subjekt.  

 

Något som är värt att nämnas är att det finns fler meningar med agenter i ESSens men eftersom 

mitt urvalskriterium är att det skulle finnas en som utför handlingen och den andra som tar emot 

en handling är det meningar som faller bort.  

 

 

                                                
1 Den här meningen är konstruerad i läroboken för att visa på syftningsfel (så det är marsvinet som ska lukta illa). 
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Handlingar i samtliga läroböcker  

 
    FLICKOR          POJKAR    

Handling Antal Procent Antal Procent 

Agent 3  27,3 % 8 72,7 % 

Passivt s. 5 55,6 % 4 44,4 % 

Subjekt 18  46,2 % 21 53,8 % 

Objekt 20  69,0 % 9 31,0 % 

 

Slutkommentarer för handling i läroböcker: 

Som jag sagt tidigare spelar utrymmet roll. Som resultatet i tidigare tabeller visat (se sid 23) får 

pojkarna 18 procentenheter mer utrymme än flickorna i samtliga läroböcker. Både flickorna och 

pojkarna hamnar nästan lika ofta i passiva subjekt-kategorin med 5 respektive 4 meningar. Precis 

som tidigare resultat visar är det intressant att flickor mycket lättare hamnar i objektrollen än 

pojkarna (detta trots att utrymmet är större för pojkarna), medan subjektsrollen varierar mer 

mellan flickor och pojkar. Denna tendens syntes även i Bajsboken, där flickorna också hamnade i 

den passiva rollen medan den aktiva rollen varierade. En anledning till tendensen kan vara det 

Almqvist (1989) påpekade, att flickor lättare än pojkar kan spränga gränsen och ta sig in i 

pojksfären. Det kanske är därför det är större spridning på flickornas sfär än pojkarnas.  

 

 

6.2.3 HANDLING I TECKNINGAR 
Det var 6 flickor och 10 pojkar i sexårsåldern som ritade teckningar.  
 
                         FLICKOR RITAR  POJKAR RITAR          SUMMA    

Handling Antal Procent Antal Procent Antal 

Flicka subjekt 6 60,0 % 4 40,0 % 10 

Flicka objekt 5 71,4 % 2 28,6 % 7 

Pojke subjekt 0 0,0 % 6 100,0 %    6 

Pojke objekt 1 11,1 % 8 88,9 % 9 

 

Kommentarer (se bilaga 2 för exempel): 

Det är färre flickor än pojkar som ritar. Det är bara en pojke med i en av flickornas teckning. Han 

är subjekt och vän till objektet/flickan. Det är sex flickor/kvinnor med i pojkarnas teckning varav 

fyra är subjekt och två objekt. De fyra tjejerna/kvinnorna som är subjekt på teckningarna är till 



 32 

exempel mamma, faster och äldre bekant till familjen. Objekten är subjektens lillasyster och vän. 

En intressant anmärkning är att när pojkarna tar med en flicka i en mening där hon utför handling 

och pojken tar emot den är hon oftast en vuxen kvinna. Samma tendens fanns i läroböckerna.  

 

 

6.2.4 HANDLING I LUCKTEST 
Tabellen visar hur flickorna och pojkarna svarar var för sig. Dels för att jag tycker att det är 

intressant att se om det finns någon skillnad dem emellan i svaren, dels för att antalet flickor och 

pojkar inte är detsamma. Längst ut på tabellen ser man de sammanlagda svaren för både 

flickornas och pojkarnas svar.  

 

Handlingar i lucktestet i årskurs 4 

Jag delade ut lucktestet till 11 flickor och 10 pojkar i årskurs 4. Meningarna som är i parantes i 

mina exempel är syftningar på en tidigare mening som visar på vem det är som tar emot 

presenten. 

 

 
                      FLICKOR SVARAR      POJKAR SVARAR     SUMMA   

Handling Antal Procent Antal Procent Antal 

Flicka subjekt 5 71,4 % 2 28,6 % 7 

Flicka objekt 10 90,9 % 1 9,1 % 11 

Pojke subjekt 7 70,0 % 3 30,0 % 10 

Pojke objekt 3 27,3 % 8 72,7 % 11 

 
Exempel (se bilaga 3):  

(1) Först ut är det Farmors tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Leo). (flicka/kvinna subjekt och pojke objekt) 

(2) Först ut är det Pappas tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Leo). (pojke/man subjekt och pojke objekt) 

(3) Först ut är det Svens tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Olle). (pojke subjekt och pojke objekt) 

(4) Först ut är det Malins tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Sara. (flicka subjekt och flicka objekt) 

(5) Först ut är det Barnets tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Peter). (könsneutralt subjekt och pojke objekt) 

(6) Först ut är det Annas tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Helenas). (flicka subjekt och flicka objekt) 

(7) Först ut är det Mammans tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Anna). (flicka/kvinna subjekt och objekt pojke) 

(8) Först ut är det Bills tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Leo). (pojke subjekt och pojke objekt) 
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Kommentarer: 

I årskurs 4:s lucktest är flickorna och pojkarna lika ofta objekt i antal om man räknar ihop både 

flickornas och pojkarnas svar. Pojkarna ger flickorna objektrollen 1 gång och subjektrollen två 

gånger. Flickorna ger pojkarna objektrollen 3 gånger och subjektrollen 7 gånger. Det är 

huvudpersonen som hamnar i objektrollen i det här lucktestet, och eftersom pojkarna får mer 

utrymme får de också objektrollen oftare.  

 

 

Handlingar i lucktestet i årskurs 9 

Jag delade ut lucktestet till 11 flickor och 8 pojkar i årskurs 9.  

 
     FLICKOR SVARAR    POJKAR SVARAR    SUMMA  

Handling Antal Procent Antal Procent Antal 

Flicka subjekt 3 75,0 % 1 25,0 % 4 

Flicka objekt 3 100,0 % 1 0,0 % 4 

Pojke subjekt 6 42,9 % 8 57,1 % 14 

Pojke objekt 6 37,5 % 10 62,5 % 16 

 

Exempel (se bilaga 3): 

(1) Först ut är det Simons tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Frans). (pojke subjekt och pojke objekt) 

(2) Först ut är det Pelles tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Hannes). (pojke subjekt och pojke objekt) 

(3) Först ut är det storebrors tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Janick). (pojke subjekt och flicka objekt) 

(4) Först ut är det Elsas tur att ge en present (till namnsdagsbarnet som är Kajsa). (flicka subjekt och flicka objekt) 

(5) Först ut är det Gretas tur att ge en present (till namnsdagsbarnet Bert). (flicka subjekt och pojke objekt) 

(6) Först ut är det syskonets tur att ge en present (till namnsdagsbarnet Billy). (könsneutralt subjekt och pojke objekt) 

(7) Först ut är det Olles tur att ge en present (till namnsdagsbarnet Bert). (pojke subjekt och pojke objekt) 

(8) Först ut är det Nicoles tur att ge en present (till namnsdagsbarnet Roger). (flicka subjekt och pojke objekt) 

 

Kommentarer:  

Precis som i de föregående tabellerna spelar utrymmet roll. Flickorna blir lika ofta tilldelade 

rollen som subjekt som objekt, dvs. 4 gånger, medan pojkarna blir tilldelade rollen som subjekt 

14 gånger, och objekt 16 gånger. 

 

Sammanfattning för handlingar 

Här varierar resultaten beroende på vilket material jag har undersökt. I barnböckerna är det inte 

alls någon stor skillnad då det är huvudpersonen som för handlingen vidare. I Bajsboken hamnar 
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flickan oftast i objektrollen men subjektsrollen varierar. I läroböckerna kan man se en liknande 

tendens, att subjektrollen varierar. Detta tror jag kan ha att göra med det jag skrev tidigare om, 

att flickorna tar sig in i pojkarnas aktiva sfär (Almqvist 1989).  

 

I mina tester var det inte heller någon större skillnad. I testerna blev det en motsägelse mot det 

jag undersökte i barnböckerna. I barnböckerna var det huvudrollsinnehavaren som förde 

handlingen vidare men i lucktesterna var huvudrollsinnehavaren, namnsdagsbarnet, den person 

som också blev objekt. Då pojkarna fick mer utrymme och hade huvudrollen i lucktesterna, 

hamnade de också lättare i objektrollen. Detta kunde förmodligen ha undvikits om lucktesterna 

hade varit konstruerade på ett annat sätt. 

 

Ett återkommande resultat är att i pojkarnas tester, i både utrymme och handlingar, finns det en 

tendens att när det är en flicka/kvinna som utför en handling mot en pojke är hon oftast äldre.  

 
 

6.3 EGENSKAPER 
I det här avsnittet presenterar jag mina resultat gällande egenskaper, och undersöker om flickor 

och pojkar tilldelas beskrivningar som förstärker karaktär eller om de tilldelas beskrivningar 

som förstärker agerande. I barnböcker och läroböcker undersöker jag adjektiv och adverb, men 

dessa satsdelar inte går att undersöka i teckningar och lucktester. Istället undersöker jag om 

sakerna som ritas eller skrivs dit förstärker karaktär eller agerande.  

 

 

6.3.1 EGENSKAPER I BARNBÖCKER 
 

Egenskaper i Gittan och fårskallarna 

Gittan beskrivs varken för sin karaktär eller för sina ageranden. Däremot beskrivs fårens 

karaktär och agerande:  

I sanden ligger fem jättesvettiga och sladdriga får och flämtar i solen... (karaktär) 

När fåren blivit svala och fluffiga... (karaktär) 

Men dom går väldigt konstigt…(agerande) 

För så rädda är dom att få fiskar på benen. (karaktär) 

Gittan pussar deras torra nosar.(karaktär) 
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Egenskaper i Osynligt med Alfons 

Det finns 5 meningar där egenskaper beskrivs: 

Men pappa är stenhård. (karaktär) 

Och över Havets Djup styr två mycket kloka män – det är de själva. (karaktär) 

De ser på varandra och ger en hemlig min…(karaktär) 

Pappa är nöjd och glad…( karaktär) 

 

Egenskaper i Bajsboken 

…dassbilen kör förbi jättefort. Dassgubben kör. (agerande) 

 

Egenskaper i Bu och Bä på sjön 

Det finns ingen mening i boken som beskriver Bu och Bä för deras karaktär eller agerande. 

 

Kommentarer: 

Överlag finns det inte många adjektiv eller adverb i barnböckerna. När pojkarna i böckerna 

beskrivs för deras egenskaper används mest adjektiv, alltså deras karaktär beskrivs. Det finns 

bara ett adverb som beskriver en mans agerande, och det är i Bajsboken, ”...dassbilen kör förbi 

jättefort. Dassgubben kör”. Det fanns två skillnader som jag överhuvudtaget hittade med Bu och 

Bä. Den ena är klädesplaggen, pojken Bu är blå och flickan Bä är röd. Den andra är ordningen 

när de nämns. Om båda ska nämnas i samma mening börjar det alltid med Bu, och sen Bä. Men 

när det är någon som ska börja prata är det alltid Bä som börjar, och sen säger Bu någonting.  

 
 

6.3.2 EGENSKAPER I LÄROBÖCKER 
Först visar jag hur egenskaper ser ut i läroböckerna Gnugga, Vän med svenska, Steg i svenska 

och ESSens, sedan avslutar jag med en sammanfattad tabell över samtliga läroböcker. Procenten 

är räknande mot det antal personer som beskrivs.  

 

Egenskaper i Gnugga (årskurs 4-9) 

 
                                     FLICKOR                      POJKAR  

Egenskaper Antal Procent Antal Procent 

Karaktär 11 57,9 % 8 42,1 % 

Agerande 5 38,5 % 8 61,5 % 
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Exempel: 

(1) Simson hoppade med ett vigt språng. (pojke agerande) 

(2) Kalle springer snabbt.(pojke agerande) 

(3) Man kan aldrig vara säker på henne. (flicka karaktär) 

(4) Anna är iranska. (flicka karaktär) 

(5) Anna målade väldigt vackert. (flicka agerande) 

(6) Ur klev en kortsnaggad yngling som bar mörka glasögon. (pojke karaktär) 

(7) En gammal man drog upp sin eka på land. (pojke karaktär) 

(8) Hon blev försträckt när hon öppnande fönstret. (flicka karaktär) 

  

Kommentarer: 

Flickorna och pojkarna beskrivs lika mycket för sina egenskaper, 16 meningar. Flickorna 

beskrivs 16 procentenheter oftare för sin karaktär än pojkarna, medan pojkarna beskrivs 23 

procentenheter oftare för sina ageranden än flickorna. Flickorna beskrivs oftare för sin karaktär 

(15 meningar) än för sina ageranden (8 meningar), medan pojkarna beskrivs lika ofta för sin 

karaktär (8 meningar) som för sina ageranden (8 meningar).  

 

 

Egenskaper i Vän med svenska/Steg i svenska (årskurs 4) 

 
                        FLICKOR                     POJKAR                         

Egenskaper Antal Procent Antal Procent 

Karaktär 5 62,5 % 3 37,5 % 

Agerande 0 0,0 % 0 0,0 % 

 
Exempel: 

(1) Min gamla mormormor är väldigt vital. (kvinna karaktär) 

(2) Frank, som var pank, längtade efter sin älsklingsmat. (pojke karaktär) 

(3) Han var sjuk. (pojke karaktär) 

(4) Tjejen var ilsken. (flicka karaktär) 

(5) När Fatma såg på filmen blev hon rädd. (flicka karaktär) 

(6) Jag skrev till min bästa vän Peter. (pojke karaktär) 

(7) Min kusin Mirja är väldigt trilsk. (flicka karaktär 

(8) De ska adoptera en liten flicka från Bolivia. (flicka karaktär) 
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Kommentarer: 

I årskurs 4 beskrivs flickor och pojkar nästan lika mycket för deras karaktär, det skiljer bara två 

meningar åt. Ingen beskrivs för deras agerande.  

 

 

Egenskaper i ESSens (årskurs 9) 
 

                                                                    FLICKOR                      POJKAR                       

Egenskaper Antal Procent Antal Procent 

Karaktär 5 33,3 % 10 66,6 % 

Agerande 0 0,0 % 2 100,0 % 

 
Exempel: 

(1) Den eldige Strindberg gav sköna Siri glödande kärleksbrev. (pojke karaktär och flicka karaktär) 

(2) Hon är den vackraste i världen. (flicka karaktär) 

(3) Han är envis och påstridig. (pojke karaktär) 

(4) Fastän Elin var sjuk gick hon till skolan. (flicka karaktär) 

(5) George såg upp på den starke Lennie. (pojke karaktär) 

(6) Herr Lilja reparerade skickligt halskedjan åt mor. (pojke agerande) 

(7) Smycket var tillverkat av den berömde guldsmeden i Stockholm. (indirekt pojke karaktär) 

(8) Han går slarvigt klädd. (pojke karaktär) 

 

Kommentarer: 

I årskurs 9 beskrivs flickorna endast för sin karaktär. Pojkarna beskrivs mer för sin karaktär än 

för sina ageranden. Antingen beskrivs pojkar oftare för sin karaktär eller så beror det på att 

avsnittet handlade mer om adjektiv än adverb och eftersom pojkarna har ett större utrymme blir 

de också de som beskrivs. Det är bara i Gnugga-böckerna som pojkarna beskrivs mer för sina 

ageranden än för sin karaktär. 
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Egenskaper i samtliga läroböcker 
 

                               

                            FLICKOR                          POJKAR  

Egenskaper Antal Procent Antal Procent 

Karaktär 21 50,0 % 21 50,0 % 

Agerande 5 33,3 % 10 66,7 % 

 

Slutkommentarer för egenskaper i läroböcker: 

Flickor och pojkar beskrivs lika ofta för sin karaktär. Pojkar beskrivs dubbelt så ofta för sina 

agerande än flickorna. Detta kan förmodligen bero på att utrymmet ser olika ut för flickor och 

pojkar. Därför är det intressant att se antal meningar där flickor respektive pojkar beskrivs. I 26 

meningarna där flickorna beskrivs för sina egenskaper är en fjärdedel sådana egenskaper som 

förstärker agerande. Pojkarnas egenskaper beskrivs med 31 meningar, varav hälften beskriver 

agerande. Pojkar beskrivs överhuvudtaget mer än flickor och det kan bero på utrymmet men 

samtidigt får man tänka på att det var samma resultat i barnböckerna. Utrymme får större 

betydelse än just utrymme, då de andra infallsvinklarna blir tydligare hos den som får mest 

utrymme.  

 
 

6.3.3 EGENSKAPER I TECKNINGAR 
Det var 6 flickor och 10 pojkar som sammanlagt ritade 11 saker som någon gav till någon. 5 av 

dessa saker gavs till flickan i teckningen och 11 saker gavs till pojken i teckningen. Dessa 

placerade jag i antingen kategori karaktär eller kategori agerande.  

 
  6 FLICKOR                      10 POJKAR 

Egenskaper Antal Procent Antal Procent 

Karaktär 4 80,0 % 1 9,1 % 

Agerande 1 20,0 % 10 90,9 % 

 

Exempel:  

(1) Saker flickor ges som förstärker karaktär: docka, docka, smycke och halsband.  

(2) Saker flickor ges som förstärker agerande: mobiltelefon. 

(3) Saker pojkar ges som förstärker karaktär: keps. 

(4) Saker pojkar ges som förstärker agerande: bilbatteri, leksaksbrandbil, actionfigur, leksaksbomb, traktor, babe 

blade, fotboll, leksaksbil, dataspel och fjärrstyrd bil 
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Kommentarer (se bilaga 2 för exempel):  

Flickorna i teckningarna får en sak som förstärker deras agerande, en mobil (se 2). Alla andra 

saker förstärker karaktär (se 1). Av de sakerna som pojkarna fick är 90 procent saker som 

förstärker agerande (se 3) Det var en pojke som fick en keps som förstärker karaktär. Einarssons 

(2000) undersökning visade på liknande tendens att pojkar blir bekräftade för saker som de gör 

och deras agerande.  

 

 

6.3.4 EGENSKAPER I LUCKTEST 
Egenskaper i lucktestet i årskurs 4 

I årskurs 4 var det 11 flickor och 10 pojkar som skrev 40 saker i lucktesterna som någon gav till 

någon som förstärkte egenskaper. 16 av dessa saker gavs till flickor och 24 saker gavs till pojkar. 

Dessa placerade jag i antingen kategori karaktär eller kategori agerande.  

 
                   FLICKOR                           POJKAR 

Egenskaper Antal Procent Antal Procent 

Karaktär 8 50,0 % 1 4,2 % 

Agerande 8 50,0 % 23 95,8 % 

 
Exempel: 

(1) Saker flickor ges som förstärker karaktär: halsband x3, klänning, smyckeskrin, tröja, klocka och ring. 

(2) Saker flickor ges som förstärker agerande: spel, gitarr och bok, docka, cd-spelare och dockvagn, tv., docka,  

(3) Saker pojkar ges som förstärker karaktär: tröja. 

(4) Saker pojkar ges som förstärker agerande: lego x2, leksaksvapen, fotbollx2, penna, roddbåt, ritblock, mobil, 

badanka, robot, gossedjur, pennskrin, gubbe, tv, video, vattengevär, papper, vapen, data, leksaksbil, sudd och penna 

 

Kommentarer (se bilaga 3 för exempel): 

Flickorna får lika många saker som förstärker karaktär som agerande (se exempel 1 och 2). 

Dessa har således ökat om man jämför med sexåringarnas teckningar. Saker som hamnar utanför 

tabellen är: pengar, presentcheck och tavla1. Pojkarna får saker som först och främst förstärker 

deras agerande (se exempel 4). Det fanns en sak som förstärker pojkarnas karaktär: en tröja.  

 

 

                                                
1 Med pengar och presentcheck kan man inte veta vad som inhandlas, om det är en sak som förstärker karaktär eller agerande. Tavla, vas etc. förstärker karaktär för 

hemmet, och jag räknar bara med saker som förstärker personen. 
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Egenskaper i lucktestet i årskurs 9 

I årskurs 9 var det 11 flickor och 8 pojkar som skrev sammanlagt 31 saker i lucktesterna som 

någon gav till någon som förstärkte egenskaper. 5 av dessa saker gavs till flickor och 18 saker 

gavs till pojkar. Dessa placerade jag i antingen kategori karaktär eller kategori agerande. 

 
   FLICKOR                            POJKAR 

Egenskaper Antal Procent Antal Procent 

Karaktär 3 37,5 % 6 27,3 % 

Agerande 5 62,5 % 16 72,7 % 

 
Exempel: 

(1) Saker flickor ges som förstärker karaktär: t-shirt, halsband, tröja 

(2) Saker flickor ges som förstärker agerande: video, spel, cykel x2 och fotboll 

(3) Saker pojkar ges som förstärker karaktär: klocka, tröja x3 och strumpa x2  

(4) Saker pojkar ges som förstärker agerande: cd, cykelx3, fotbollx2, so-bok, pussel, tv-spelx3, spelx2, katt, gitarr 

och dator. 

 

Kommentarer (se bilaga 3):  

Pojkarna får också i årskurs 9 saker som mest förstärker deras agerande, men det har skett en 

ökning av saker som förstärker karaktär. Vissa saker har hamnat utanför tabellen såsom: vas, 

äpple, päron, etc (se sid 39:s not). Pojkarna får mer saker såsom kläder och klockor (se 3). Hos 

flickorna har det också dock skett en förändring, de får mer saker som förstärker deras agerande 

(se 2).  

 

Sammanfattning för egenskaper: 

Det är mest pojkar som tillskrivs egenskaper i barnböckerna och mest för sin karaktär.  I 

läroböckerna tillskrivs både flickor och pojkar fler gånger för sin karaktär än för sina ageranden. 

Pojkarna beskrivs dubbelt så ofta för sina ageranden som flickorna.  

 

När sexåringarna ritar teckningar är det tydligt att flickorna ges saker som mest förstärker sin 

karaktär och pojkarna ges saker som förstärker sitt agerande.  När de fyller i lucktestet i årskurs 

4 och 9 ges flickorna fler saker som förstärker agerande ju äldre de är, medan pojkarna får flest 

saker som förstärker sina ageranden både i årskurs 4 och 9, men i årskurs 9 får de fler saker som 

förstärker karaktär. Einarsson (2000) menar på att det finns en tendens till att pojkar bekräftas 
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för sitt agerande. Denna tendens syns tydligare när de själva ritar teckningar och fyller i lucktest, 

än i barn- och läroböcker. 

 

 

6.4 AKTIVITET 
I det här avsnittet presenterar jag mina resultat gällande infallsvinkel aktivitet, alltså vilket 

föremål och/eller aktivitet som flickan och/eller pojken ägnar sig åt inom följande kategorier: 

Kläder och accessoarer, Sport och fritid, Teknik, Hjälte och action, Hus och hem och Bygg och 

spel. 

 

 

6.4.1 AKTIVITET I BARNBÖCKER 
 

Aktiviteter i Gittan och fårskallarna 

 

Aktivitet Kategori 

En farbror springer och hoppar i vattnet. Sport och fritid 

Gittan mjölkar fåren Hus och hem 

Gittan tvättar fåren. Hus och hem 

Gittan klipper fåren. Hus och hem 

Gittan matar fåren. Hus och hem 

Gittan klär fåren. Hus och hem 

Gittan lär fåren simma.  Hus och hem/Sport och 

fritid 

Gittan och Nils gräver i sanden. Bygg och spel 

Gittan gräver och bygger gångar, kanaler etc.  Bygg och spel 

 

Kommentarer: 

Gittan rör sig främst inom två kategorier, Hus och hem och Bygg och spel. Det framgår tydligt i 

boken att hon gillar att leka i sandlådan, boken både inleds och avslutas så. Men när hon stöter 

på fem utsvultna och uttorkade får hamnar hon i omvårdnadsrollen.  
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Aktiviteter i Osynligt med Alfons 
 

Aktivitet Kategori 

Pappa har vårstädat. Hus och hem 

Pappa ska handla mat. Hus och hem 
Alfons och Viktor städar undan innan pappa kommer. Hus och hem 

Alfons och Viktor ska bygga en ny värld.  Bygg och spel 

Alfons och Viktor har småbilar. Hjälte och action 

Alfons och Viktor leker att härskaren måste räddas av sina soldater Hjälte och action 

Alfons och Viktor simmar.  Sport och fritid 

 

Kommentarer: 

Alfons och Viktor befinner sig i Hus och hem, Bygg och spel, Hjälte och action samt Sport och 

fritid. Alfons pappa tar hand om Alfons och hamnar därför främst inom Hus och hem.  

 

 

Aktiviteter i Bu och Bä på sjön 

    

Aktivitet Kategori 

Bu och Bä ror Sport och fritid 

Bu och Bä sjunger en sång.  Sport och fritid 

 

Kommentarer: 

I den här boken gör Bu och Bä precis allting ihop. De hamnar enbart inom Sport och fritid, då de 

åker ut på en utflykt med sin båt. I de andra Bu och Bä-böckerna, t.ex. Bu och Bä städar hamnar 

de nästan enbart inom kategorin Hus och hem, men även i den boken gör de allting tillsammans.  
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Aktiviteter i Bajsboken 

 

Aktivitet Kategori 
Stina Pruttlind sitter på toaletten. Hus och hem 

Pojke spolar toaletten.  Hus och hem 

Kvinna har lagat mat. Hus och hem 

Flicka äter mat. Hus och hem 

Kvinna och man tittar på tv. Teknik och tv 

Tre män bygger hus. Bygg och spel 

Dassgubben kör förbi jättefort. Hjälte och action 

Två flickor och en pojke hoppar hopprep. Sport och fritid 

Pojke och flicka sjunger.  Sport och fritid 

 

Kommentarer: 

Jag har satt toalettvanor i Hus och hem men tycker samtidigt att de inte är några klockrena 

aktiviteter (men då boken handlar om avföring tog jag med dem). Det finns fyra situationer inom 

Hus och hem, där hamnar tre flickor och en pojke. När det gäller Teknik och tv samt Sport och 

fritid är resultatet detsamma för flickor och pojkar. Det är bara en man som hamnar inom 

kategorin Hjälte och action. 

 

Slutkommentarer för aktivitet i barnböcker: 

Det är främst flickor som hamnar inom kategorin Hus och hem. Också Alfons pappa kretsar 

mestadels i den kategorin i böckerna om Alfons, men det skulle vara intressant att se en bok där 

pojkhuvudpersonen befinner sig inom Hus och hem, precis som Gittan gör. Det är bara att se på 

Stockholms stadsbibliotekets topplista och titta på titlarna där en pojke har huvudrollen, 

böckerna handlar ofta om Bygg och spel samt Hjälte och action. Det finns ingen av de 

undersökta böckerna där en flicka hamnar i kategorin Hjälte och action. Om man tittar på 

topplistan hamnar Pippa Långstrump inom kategorin Hjälte och action, men å andra sidan är hon 

ingen vardaglig tjej såsom pojkarna är vardagliga i böcker med en pojke i huvudrollen. 

Eventuellt kan man se att Gittan är en hjälte då hon räddar fåren, men enligt mina avgränsningar 

hamnar dessa hjältedåd inom typiska hushållssysslor. Gittan hamnar även inom kategorin Bygg 

och spel då hon gräver och bygger med sand i sandlådan. Dessa barnböcker ger i alla fall en bild 

av hur barnen kan tolka sina positioner i den sociala världen (Favat 1977). 
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6.4.2 AKTIVITET I LÄROBÖCKER 
Utrymmet ser olika ut för flickor och pojkar, därför räknar jag flickor respektive pojkar var för 

sig. På så sätt ser man hur mycket en aktivitet tar plats hos flickan eller pojken.  

 
Aktiviteter i Gnugga (årskurs 4-9) 

 
       FLICKOR                     POJKAR 

 
Exempel: 

(1) Min syster fick en röd cykel. (flicka Sport och fritid) 

(2) Pojken som cyklar där, är min bror. (pojke Sport och fritid) 

(3) Vilma tvättar bilen och Tony skalar potatis. (flicka Hus och hem och pojke Hus och hem) 

(4) Adam ska bli snickare. (pojke Bygg och spel) 

(5) Fällan arrangerades av Agaton Bond. (pojke Hjälte och action)  

(6) Maja och Viktor jobbade i stallet. (flicka Sport och fritid samt pojke Sport och fritid) 

(7) Oskar diskar och Moa stickar. (pojke Hus och hem och flicka Hus och hem) 

(8) Mikk lyssnar på en cd och Maya sitter vid datorn. (pojke Teknik och tv samt flicka Teknik och tv) 

 

Kommentarer: 

Både flickorna och pojkarna hamnar mest inom aktiviteten Sport och fritid, över 50 procent. 

Pojkarna befinner sig lika mycket inom Hus och hem som flickorna, men några meningar verkar 

signalera att det är egentligen flickornas sfär som pojkarna befinner sig i. Exempel: Filip hade 

smitit från disken, Hade inte pappa diskat, så hade förmodligen Elsa fått spader, Markus diskar 

för att Anna inte kan slita sig från Expressen. Jag hittade en liknande mening där det är flickan 

som inte verkar höra hemma i kategorin Bygg och spel, Daniela lagade punkteringen alldeles på 

egen hand.  
 

Aktivitet Antal Procent Antal Procent 

Kläder och accessoarer 1 1,8 % 2 3,0 % 

Sport och fritid 30 53,6 % 37 55,2 % 

Teknik och tv 4 7,1 % 4 6,0 % 

Hjälte och action 5 8,9 % 6 9,0 % 

Hus och hem 15 26,8 % 17 25,4 % 

Bygg och Spel 1 1,8 % 1 1,5 % 

Totalt 56 100,0 % 67 100,0 % 
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Aktiviteter i Vän med svenska/Steg i svenska (årskurs 4) 

 
      FLICKOR                         POJKAR 

 
Exempel: 

(1) Cirkusartisten Cecilia cyklar. (flicka Sport och fritid) 

(2) Pojkarna tittade länge på cyklarna i skyltfönstret. (pojke Sport och fritid) 

(3) Idag spelar Karin och Thomas pingis. (flicka Sport och fritid och pojke Sport och fritid) 

(4) Toker åt upp maten som Snövit hade lagat. (flicka Hus och hem) 

(5) Kan jag få prova jeansen i fönstret?(indirekt pojke Kläder och accessoarer) 

(6) Askungen tappade sin sko i trappan. (flicka Kläder och accessoarer) 

(7) Pojkarna tittade länge på cyklarna i skyltfönstret. (pojkar Sport och fritid) 

(8) Jasså, tittade du inte på hockeymatchen på tv. (indirekt flicka Teknik och tv, indirekt pojke Teknik och tv) 

 

Kommentarer: 

Även i årskurs 4:as böcker hamnar flickorna och pojkarna mest inom aktiviteten Sport och fritid. 

Ingen hamnar inom aktiviteterna Hjälte och action eller Bygg och spel. Flickorna har nästan en 

jämn uppdelning inom aktiviteterna Teknik och tv, Kläder och accessoarer samt Hus och hem. 

Pojkarna befinner sig främst inom Sport och fritid, och sedan med ett par få meningar inom 

aktiviteter som Teknik och tv samt Kläder och accessoarer. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Antal Procent Antal Procent 

Kläder och accessoarer 3 23,1 % 2 10,5 % 

Sport och fritid 6 46,2 % 13 68,4 % 

Teknik och tv 1 7,7 % 4 21,1 % 

Hjälte och action 0 0,0 % 0 0,0 % 

Hus och hem 3 23,1 % 0 0,0 % 

Bygg och Spel 0 0,0 % 0 0,0 % 

Totalt 13 100,0 % 19 100,0 % 
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Aktiviteter i ESSens (årskurs 9) 

 
         FLICKOR               POJKAR 

 
Exempel: 

(1) Agent 007 skuggade den ryske spionen. (pojke Hjälte och action) 

(2) Han går slarvigt klädd. (pojke Kläder och accessoarer) 

(3) Oskar och Lisa gick på bio. (pojke Sport och fritid samt flicka Sport och fritid) 

(4) När ledarcyklisten anlände till målet, hälsas han av en jublande åskådarmassa. (pojke sport och fritid)  

(5) Herr Lilja reparerade skickligt halskedjan åt mor. (pojke Bygg och spel samt flicka Kläder och accessoarer) 

(6) Siri von Essen förde med sig exklusiva möbler från hemmet. (flicka Hus och hem) 

(7) Selma Lagerlöf skrev den berömda romanen Gösta Berlings saga. (flicka Sport och fritid) 

(8) Klocka upphittad, återfås mot beskrivning av Kurt. (pojke, Teknik och tv) 

 

Kommentarer: 

Det finns endast ett fåtal saker som platsar i dessa kategorier i årskurs 9:s lärobok. Flickorna 

befinner sig endast inom tre aktiviteter: Kläder och accessoarer, Sport och fritid samt Teknik och 

tv. Pojkarna befinner sig med en, två eller fyra saker inom respektive kategori förutom Hus och 

hem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Antal Procent Antal Procent 

Kläder och accessoarer  1 25,0 % 2 18,2 % 

Sport och fritid 2 50,0 % 4 36,4 % 

Teknik och tv 0 0,0 % 1 9,1 % 

Hjälte och action 0 0,0 % 2 18,2 % 

Hus och hem 1 25,0 % 0 0,0 % 

Bygg och Spel 0 0,0 % 2 18,2 % 

Totalt 4 100,0 % 11 100,0 % 
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Aktiviteter i samtliga läroböcker 

 
        FLICKOR                POJKAR 

 

Slutkommentarer för aktivitet i läroböcker: 

Det är intressant att se till procentdelen då den, som sagt, visar hur stor del en aktivitet upptar hos 

respektive kön. Både hos flickorna och pojkarna upptar deras aktiviteter inom Sport och fritid över 

50 procent. Flickorna och pojkarna ligger också ganska lika inom resterande aktiviteter. En skillnad 

är att flickorna befinner sig mer inom Hus och hem än pojkarna; dels om man tänker på utrymmet, 

dels om man tänker på att det fanns meningar där pojken inte verkade höra hemma (se Gnugga-

böckerna sida 44).  

 

 

6.4.3 AKTIVITET I TECKNINGAR 
Det var 6 flickor och 10 pojkar som sammanlagt ritade 16 saker (presenter) som delades ut till 

”födelsedagsbarnet”, av dessa var 6 saker till flickor och 10 saker till pojkar. Eftersom flickors 

och pojkars utrymme i teckningarna är olika stor är procentsatsen uträknad inom flickornas saker 

respektive inom pojkarnas saker. På så sätt ser man hur stor plats en sak tar i jämförelse med de 

andra sakerna hos respektive kön. 
 

                                                          FLICKOR FÅR                 POJKAR FÅR  

Aktivitet Antal Procent Antal Procent 

Kläder och accessoarer 5 6,8 % 6 6,2 % 

Sport och fritid 38 51,4 % 54 55,7 % 

Teknik och tv 7 9,5 % 9 9,3 % 

Hjälte och action 5 6,8 % 8 8,2 % 

Hus och hem 18 24,3 % 17 17,6 % 

Bygg och Spel 1 1,4 % 3 3,1 % 

Totalt 74 100,0 % 97 100,0 % 

Aktivitet Antal Procent Antal Procent 

Kläder och accessoarer 3 50.0 % 1 8,3 % 

Sport och fritid 0 0,0 % 1 8,3 % 

Teknik och tv 1 16,7 % 1 8,3 % 

Hjälte och action 0 0,0 % 7 58,3 % 

Hus och hem 2 33,3 % 0 0,0 % 

Bygg och spel 0 0,0 % 1 8,3 % 

Totalt 6 100,0 % 11 100,0 % 
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Exempel: 

(1) Smycke, halsband och klocka (flickor Kläder och accessoarer) 

(2) Docka och docka (flickor Hus och hem) 

(3) Mobil (flicka Teknik och tv) 

(4) Keps (pojke Kläder och accessoarer) 

(5) Leksaksbomb, leksaksbrandbil, leksaksbil, fjärrstyrd bil, traktor, actionfigur, bilbatteri (pojke Hjälte och action) 

(6) Beyblade (pojke bygg och spel) 

(7) Dataspel (pojke teknik och tv) 

(8) Fotboll (pojke sport och fritid) 

 

Kommentarer (se bilaga 2):  

Flickornas presenter håller sig inom tre kategorier: Kläder och accessoarer, Teknik och tv samt 

Hus och hem, medan pojkarnas leksaker håller sig främst till Hjälte och action. Sedan är det en 

spridning på resterade kategorier förutom att det inte finns någon sak inom Hus och hem. Enligt 

Almqvist (1989) skulle dessa saker ge vägledning om vilka yrken som är tillgängliga för flickor 

och pojkar.  

 

 

6.4.4 AKTIVITET I LUCKTEST 
Eftersom flickors och pojkars utrymme i texten är olika stor är procentsatsen uträknad inom 

flickornas saker respektive inom pojkarnas saker. På så sätt ser man hur stor plats en sak tar i 

jämförelse med de andra sakerna för flickan eller pojken. 

 

Aktiviteter i lucktester i årskurs 4 

Det var 11 flickor och 10 pojkar som sammanlagt 43 saker som delades ut till 

”namnsdagsbarnet” av dessa var 19 saker till flickor och 24 till pojkar. Procentsatsen är uträknad 

som i föregående tabell. 

 
                          FLICKOR FÅR                 POJKAR FÅR    

Aktivitet Antal Procent Antal Procent 

Kläder och accessoarer 8 47,1 % 1 4,3 % 

Sport och fritid 2 11,8 % 9 39,1 % 

Teknik och tv 2 11,8 % 4 17,4 % 

Hjälte och action 0 0,0 % 6 26,1 % 

Hus och hem 4 23,5 % 1 4,3 % 

Bygg och Spel 1 5,9 % 2 8,7 % 

Totalt 17 100,0 % 23 100,0 % 
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Exempel: 

(1) Halsband x3, klänning, smyckeskrin, tröja, klocka och ring (flickor Kläder och accessoarer) 

(2) Gitarr, bok (flicka Sport och fritid) 

(3) Spel (flicka Bygg och spel) 

(4) Docka, dockvagn Tavla, (flickor Hus och hem) 

(5) Cd-spelare, tv (flickor Teknik och tv) 

(6) Tröja (pojke Kläder och accessoarer) 

(7) Lego (pojkar Bygg och spel) 

(8) Fotboll, roddbåt, penna, ritblock, badanka, pennskrin, papper, sudd, och penna (pojkar Sport och fritid) 

(9) Leksaksvapen, vattengevär, leksaksbil, vapen, robot, actiongubbe (pojke Hjälte och action) 

(10) Tv, video, data mobil (pojkar Teknik och tv) 

 

Kommentarer (se bilaga 3): 

Flickorna får mest presenter inom Kläder och accessoarer, sedan är det en spridning mellan de 

övriga kategorierna, där bland annat Teknik och tv ligger på 12,5 procent. Pojkarna får mest 

presenter inom kategorin Sport och fritid och detta beror antingen på dålig fantasi eftersom 

många skrev penna och sudd (saker som de har framför sig) eller att de är väldigt förtjusta i just 

dessa saker. Men annars är det främst kategorierna Teknik och tv samt Hjälte och action som 

gäller. 

 

Aktiviteter i lucktestet i årskurs 9 

Det var 11 flickor och 8 pojkar som sammanlagt delade ut 31 saker till ”namnsdagsbarnet” av 

dessa var 8 saker till flickor och 23 till pojkar. Procentsatsen är uträknad som i föregående tabell.  

 

 
                       FLICKOR       POJKAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Antal Procent Antal Procent 

Kläder och accessoarer 3 37,5 % 5 21,7 % 

Sport och fritid 3 37,5 % 8 34,8 % 

Teknik och tv 1 12,5 % 6 26,1 % 

Hjälte och action 0 0,0 % 0 0,0 % 

Hus och hem 0 0,0 % 1 4,3 % 

Bygg och Spel 1 12,5 % 3 13,0 % 

Totalt 8 100,0 % 23 100,0 % 
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Exempel: 

(1) T-shirt, halsband, tröja (flickor, Kläder och accessoarer) 

(2) Fotboll, cykel (flickor, Sport och fritid) 

(3) Video (flicka, Teknik och tv) 

(4) Spel (flicka, Bygg och spel) 

(5) Tröjax3 och strumpax2 (pojkar, Kläder och accessoarer) 

(4) Cykelx3, fotbollx2, so-bok, gitarr och katt (pojkar Sport och fritid) 

(5) Spelx2 och pussel (pojkar Bygg och spel) 

(6) Tv-spelx3, dator, klocka och cd (pojkar Teknik och tv) 

(7) Vas (pojke Hus och hem) 

 

Kommentarer (se bilaga): 

Pojkarnas intresse har ändrat sig från att de förknippas med Hjälte och action till att de mer och 

mer förknippas med Teknik och tv, men även med Sport och fritid samt med Kläder och 

accessoarer. Flickor förknippas mest med Kläder och accessoarer och med Sport och fritid, 37,5 

procent, men det finns även ett litet intresse för Teknik och tv samt Bygg och spel. 

 

Sammanfattning för aktivitet: 

I barnböckerna befinner sig flickor främst inom Hus och hem och pojkarna inom hjälte och 

action samt Bygg och spel. Det blir en skillnad i Gnugga-böckerna och i årskurs 4:s böcker då 

både flickorna och pojkarna befinner sig mest inom kategorin Sport och fritid. I årskurs 9 

förändras detta till att flickorna befinner sig främst inom kategorin Kläder och accessoarer, och 

pojkarna inom Bygg och spel. När flickorna själva konstruerar aktiviteter minskar de inom Hus 

och hem tills att de inte alls befinner sig inom den kategorin i årskurs 9, samma utveckling sker 

för pojkarna fast inom kategorin Hjälte och action då de tidigare befanns sig inom den kategorin 

med i årskurs 9 inte alls. Flickorna tar sig ut ur hemmet och pojkarna tar sig ut ur hjälterollen. 
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7 DISKUSSION     

I diskussionen kopplar jag samman resultat med den teori och tidigare forskning som jag tidigare 

tagit upp. Som jag nämnde i inledningen tycker jag att det är viktigt att öppna för en diskussion 

om vilka konsekvenserna kan bli när man blir matad med olika budskap om hur en kvinna och en 

man ska vara, därför kommer jag i det här avsnittet även att spekulera kring vilka följder kan bli 

av uppsatsens resultat. Men först diskuterar jag hur val av metod kan ha påverkat resultatet. 

 

 

7.1 METOD OCH RESULTAT 
Svårigheterna med den här uppsatsen har varit att med olika material mäta samma sak. Det går 

inte att jämföra läroböcker, lucktester, barnböcker och teckningar rakt av, men jag har ändå 

försökt utarbeta olika metoder för att undersöka infallsvinklarna. Alla metoder blev dessvärre 

inte lika bra, som till exempel lucktestet där jag inte lyckades lyfta fram subjekt och objekt på 

det sätt som jag hade tänkt mig.  

 

Dessutom påverkade utrymmet alla resultat, något jag inte hade tänkt på innan jag påbörjade 

arbetet med uppsatsen. Då pojkarna får mest utrymme är det också deras infallsvinklar som 

förstärks, utrymme får alltså mer betydelse än just utrymme. Fast metoderna varit skilda har de 

gett mig olika verktyg för att lyfta fram samma sak, och det har varit intressant att se att det går 

att lyfta fram omedvetna strukturer i det mesta.  

 

Jag har gjort en kvantitativ undersökning, men ibland har till exempel antal undersökta meningar 

i varje enskild lärobok varit få, men även om skillnaderna i vissa delar i uppsatsen har varit små 

så utgör ändå helheten en stor skillnad.  

 

Med en kvantitativ undersökning riskerar man att förlora lite av innehållets djup. Det fanns till 

exempel meningar som: ”Daniela lagade punkteringen på alldeles egen hand.” Meningen 

hamnade i kategorin Bygg och spel, men vid en närmare titt upptäcker man att Daniela kanske 

inte alls hör hemma i den kategorin, även om hon lagar punkteringen kan orden ”alldeles på egen 

hand” syfta till att detta är någonting hon gjort för första gången och något hon inte brukar göra. 

För om hon lagat punkteringar tidigare så kanske meningen istället skulle se ut så här ”Daniela 

lagade punkteringen”.  Jag hittade det här exemplet och några till, men mina mätmetoder tog inte 

hänsyn till sådana avvikelser. Det fanns även andra saker som kom fram och som hade varit 
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intressant att undersöka på djupet, som till exempel att pojkarna hade med en vuxen kvinna när 

de ritade teckningar eller fyllde i lucktestet. En annan sak som jag fann var att flickorna och 

pojkarna har med sin omgivning i sina teckningar och lucktestet. Även de olika 

aktivitetskategorierna och egenskapskategorierna skulle vara intressant att undersöka på djupet. 

Det kanske finns en skillnad i vilka saker flickor och pojkar gör inom aktivitetskategorin Sport 

och fritid? Eller en skillnad i egenskapen karaktär? 

 

Den här undersökningen utfördes på en medelklasskola i södra Stockholm; resultaten hade 

förmodligen sett annorlunda ut om undersökningen hade skett på Albyskolan, Östra real, eller en 

skola uppe i Norrland. Förutom ovanstående betydelse för resultatet har även antalet undersökta 

elever, barn, läroböcker och barnböcker betydelse. Ju mer som undersöks desto mer kan jag 

styrka mina resultat. Men det viktiga med resultaten är att se vilka tendenserna är och om de 

pekar åt samma håll. Förskolan och skolan som jag undersökte inriktar sig dessutom på att 

utbilda pedagogerna i att tänka kring ett genusperspektiv, ändå visade resultatet skillnad i hur 

flickor och pojkar tillskrivs och ger sig själva olika roller.  

 

 

7.2 UTRYMME, HANDLING, EGENSKAPER OCH 

AKTIVITETER 
Davies (2003) skrev att om vi skulle se samhället som något som ständigt utvecklas kan vi 

förändra det genom att avvisa vissa diskurser och utveckla andra. Så hur ser samhället ut med 

undersökningens resultat som underlag? Här nedan kopplar jag samman resultaten med den teori 

som jag nämnde i början på uppsatsen för att närma mig svaret på den frågan. 

 

 

7.2.1 SPRÅK, BÖCKER OCH KÖN 
Favat (1977) menade om att barn söker samband mellan den riktiga världen och den i sagan, och 

försöker förstå sina positioner.  Vad signalerar det då att pojkar har 61 procent av utrymmet i 

barnböcker och flickor 13? Bergvall (1996) påpekade att texter är ett kraftfullt redskap för 

överförande av existerande normer och maktstrukturer, och om det visas en värld där kvinnor är 

färre i antalet, om än inte frånvarande, eller är representerade negativt kan det signalera att 

kvinnor inte är helt och hållet välkomna inom området. Jag kan tänka mig att om en flicka eller 

en pojke läser en bok eller kanske ser en film, och varje gång innehas huvudrollen av en pojke, 
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så börjar flickor och pojkar uppfatta pojkar som det naturliga. Pojkens huvudroll blir på något 

sätt könlös, han blir inte bara en pojke utan också normen. Om vi dessutom lever i en värld där 

pojken och flickan, kvinnan och mannen ses som varandras motsatser så blir flickan/kvinnan allt 

det andra (Cameron 1985). Men när flickan/kvinnan får en huvudroll, får hon inte bara en 

huvudroll utan hon blir också ett kön. Ett exempel på detta är att en manlig statsminister är en 

statsminister medan en kvinnlig statsminister blir just en kvinnlig statsminister. Om man återgår 

till barnböcker så läses böcker med pojkar i huvudroll både av flickor och pojkar, men om en 

flicka har en huvudroll läses just den boken av flickor. Ett sätt att komma undan den här 

problematiken är kanske att sluta benämna till exempel statsminister eller en friidrottare med 

deras kvinnliga kön, eller att byta ut könen när man läser barnböcker, men det går dessvärre inte 

att applicera den här metoden på läroböcker eftersom barnen då själva kan läsa.  

 

I alla läroböcker som jag undersökt var flickorna/kvinnorna färre till antalet än pojkarna/männen. 

10 procentenheter i skillnad i Gnugga, 18 i årskurs 4:s böcker och 39 i årskurs 9:s lärobok. 

Strömqvist (1995) menar att det språk som eleverna möter i sina läroböcker påverkar såväl deras 

lässtrategier som deras skrivande. Detta verkar stämma om man ser att när sexåringarna ritade, 

så ritade de sin egen könstillhörighet, men ju äldre de blev ju mer utrymme skrev flickorna dit 

för pojkarna i lucktesterna: 51,2 procent i årskurs 4 och 76,3 i årskurs 9. Precis som pojkarna 

oftare får utrymme i läroböckerna ju äldre de blir, så får de också oftare utrymme när de själva 

skriver dit det i lucktesterna.  

 

Detta leder till det Scheu (1979) nämnde: genom att vi använder språket med information om 

bland annat hur utrymmet ser ut, så stänger vi in folk i detta. Ett ojämnt fördelat utrymme, blir ett 

utrymme som anses vara normalt fördelat, eftersom det är det enda vi ser, om och om igen.  

När jag undersökte Stockholms stadsbibliotekets topplistan på Akademibokhandeln berättade jag 

för en i personalen som stod och plockade upp böcker att 61 procent av böckerna har en pojke i 

huvudrollen och 14 procent har en flicka. Hon tittade på mig och sa: - Nää, det tror jag inte. Jag 

tror att i mångas ögon är detta nog ett normalt förhållande och därför ser man 61 och 14 procent 

som hälften/hälften. Att räkna antal kvinnor och män kan vara ett sätt att få bevisen framför sig.  

 

Som pedagog i skolan kan man försöka vara mer kritisk till sitt val av läroböcker då olika 

läroböcker visade på olika resultat. I den här undersökningen visade det sig till exempel att 

årskurs 9:s bok Essens var mer stereotyp än de andra läroböckerna gällande utrymme.  
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Eftersom elever är mindre kritiska till undervisningsmaterial och har förtroende för att bilden av 

världen är mer sann i dessa böcker än i andra medier är det speciellt viktigt att granska 

läroböckerna (Fraser Gupta och Lee Su Yin 1990). En bok som, till skillnad från Essens, visade 

sig vara jämställd var barnboken om Bu och Bä, där märktes det att på alla de undersökta 

infallsvinklarna att flickan och pojken var varandra jämställda.  

  

En viktig sak att ha i åtanke, förutom utrymmet, är också att undersöka hur flickor och pojkar 

upptar sitt utrymme. Vilken roll får de? Vad gör de? Vad pratar de om? Etc.  

 

 

7.2.2 FLICKOR OCH POJKAR SOM MOTSATSER 
Teckningarna visar att flickor vid sex års ålder aktiverar sig med kläder och accessoarer, och 

leker husliga lekar samt har egenskaper som förstärker deras karaktär. Pojkar i sexårsåldern 

aktiverar sig med actionleksaker och de bygger, spelar och leker hjälte, samt har egenskaper som 

förstärker agerande. Genom att flickor och pojkar hålls isär med olika aktiviteter och egenskaper 

hjälper man till att bevara könsmaktsystemet, där flickor är underordnade pojkar och pojkar 

överordnade flickor (Hirdman 1998). Det är flickans egenskaper och aktiviteter som ses som 

mindre värda i samhället (Scheu 1979). Om kvinnan inte ska ses som mindre värd måste hon 

med andra ord vara mer som en man. Jag kan tänka mig att om flickan förflyttar sig från sin 

”kvinnliga sfär” till de ”manliga sfären” så betonar man bara ännu mer att det är mannens 

egenskaper och aktiviteter som är något eftersträvansvärt. Dessutom hjälper det större utrymme 

som pojkarna får till att både betona pojkars handlingar, egenskaper och aktiviteter men även till 

att förstärka den manliga normen. En lösning skulle kunna vara att låta männen närma sig mer 

typiska kvinnliga handlingar, egenskaper och aktiviteter. Problemet här kan vara att om en 

pojke/man flyttar sig till den ”kvinnliga sfären” kan han bli nedvärderad.  Så det kanske krävs 

mer än en kritisk massa för att skapa den här förändringen. 

 

I lucktesterna finns det tendens att när de växer upp från att vara sex år till att gå i årskurs 4 och 

9, får flickorna och pojkarna en större spridning på vilka egenskaper de har, och vilka aktiviteter 

de ägnar sig åt. Det är ändå så att det är flickorna som står mest för den spridningen. När man 

kommer till infallsvinkeln handlingar i barn- och läroböcker ser man tendenser på att 

tjejen/kvinnan är rör sig inom fler områden än pojken/mannen. Flickan befinner sig till exempel 

lika mycket inom objekt som subjektrollen, medan pojkarna befinner sig mest inom 
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subjektrollen. Detta trots att de har mer utrymme. Precis som Almqvist (1989) menade, är det 

lättare för flickor än för pojkar att spränga gränsen och leka med så kallade pojkleksaker medan 

pojkar enbart leker med pojkleksaker. Detta anser jag bekräftar det jag nämnde tidigare: den 

manliga normen är det som är eftersträvansvärt. Scheu (1979) påpekade att det är flickans 

möjligheter som begränsas, men man får inte heller glömma att det likväl är pojkarnas 

möjligheter som begränsas då de ofta nedvärderas när de rör sig utanför sina referensramar.  

 

Även om det visas tendenser på att vissa gränser suddas ut så vet vi inte om de uppdelade 

rollerna som de hade när de var sexåringar dyker upp igen i vuxen ålder då de bildar egen familj, 

eftersom man i ung ålder skapat sina referensramar om hur en familj är.  

 

 

7.2.3 IDENTITET OCH KÖN 
Om man ser flickor och pojkar som motsatser, som jag skrev om i förra avsnittet, menar Davies 

(2003) att med den här ständiga upprepningen håller man föreställningar vid liv, och så fortsätter 

det generation efter generation tills ett könsmönster skapats och befästs. Om könsidentiteten är 

den tidigaste och starkaste befästa faktorn i socialiseringsprocessen, är det intressant att se på vad 

mindre barn omges med. Om man tittar på barnböckerna består många av de 100 populäraste 

böckerna av pojkar som befinner sig inom kategorin Bygg och Spel, samt Hjälte och action.  

Medan nästan den enda vardagliga tjejen som jag hittade, Gittan, befann sig främst inom Hus 

och hem, men även inom Bygg och spel och Sport och fritid. När sexåringar själva ritade 

teckningar var det en tydlig uppdelning mellan vilka saker de aktiverar sig med. Flickorna 

aktiverade sig främst inom Kläder och accessoarer, men även Hus och hem och Teknik och tv.  

Pojkarna aktiverar sig främst inom Hjälte och action. Dessa saker skapar referensramar för vad 

barnen vill arbeta med när de blir äldre (Almqvist 1989). Om lekarna förbereder barnen inför det 

verkliga livet, kan man spekulera i att flickorna när de blivit kvinnor kommer att arbeta med 

kläder, ta hand om hemmet, barn etc. medan pojkar söker sig till jobb som är lite ”tuffare”, till 

exempel polis, brandman, pilot etc. Omsorgs- och butiksyrken och ”farliga” yrken är två vanliga 

yrken i Sverige som är tydligt uppdelade som kvinnliga och manliga.  

 

Barnböcker är ett exempel på hur omgivning kan påverka barnen. Einarsson (2000) påpekade att 

flickor och pojkar ständigt bekräftas för olika saker. Flickor försöker sedan i sin tur leva upp till 

att växa upp till en kvinna, medan en pojke måste leva upp till att vara en man. Författaren menar 
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att pojkar bekräftas för sina agerande, och med ett motsatstänkande, borde flickorna bekräftas för 

sin karaktär. Undersökningen visade att både i barnböckerna och läroböckerna får flickor och 

pojkar mer egenskaper som förstärker deras karaktär, men pojkar förstärks oftare för sina 

agerande än flickor. När de själva ritar och fyller i lucktest så är det tydligt att flickorna ges mer 

saker som mest förstärker deras karaktär och pojkarna ges saker som förstärker deras agerande 

(förutom i årskurs 9). Om man tittar närmare på vilka aktivitetsområden som flickor och pojkar 

förstärks för sina agerande inom så är det för flickor mest inom Hus och hem, Teknik och tv, 

samt Sport och fritid när de går i årskurs 4 och 9. Pojkarna däremot förstärks för sina ageranden 

inom Hjälte och action, men även mer Sport och fritid i årskurs 4 och 9. 

 

Om kvinnliga och manliga egenskaper är och blir en stor del av vår identitet kan jag tänka mig 

att det bland annat resulterar i att även om kvinnan tar sig in i mannens sfär, så kan hon hållas 

tillbaka eftersom läsaren påminns om att hon egentligen inte tillhör den sfären och faktiskt är en 

kvinna. Läsaren kan på samma sätt bli påmind om att när mannen tar sig in i kvinnans sfär att 

han är en man. Jag hittade dessutom sådana meningar (se sida 44).  Jag har även sett sådana 

tendenser i verkligheten. För att ta ett statsministerexempel igen. Filippa Reinfeldt, gift med 

statsministern, har stått i rampljuset den senaste tiden. Fast hon gjort karriär i politiken så dras 

hon tillbaka till sin kvinnliga könsidentitet genom att medierna pratar om hennes klädval, 

matlagning etc. På samma sätt hålls mannen kvar inom sina områden, för även om han lagar mat, 

har barn och klär sig fint förblir han bekräftad för sin politik.  

 

Under uppsatsens gång har många försökt att berätta för mig varför kvinnor och män faktiskt är 

olika. Med anledning av detta tänker jag avsluta diskussionen där uppsatsen tog sin början med 

Benckerts och Stabergs ord (1986) att om vi för en biologisk debatt bevarar vi skillnaderna. Bara 

för att vi har en del biologiska skillnader betyder det inte att flickor/kvinnor och pojkar/män ska 

begränsas i sina valmöjligheter på grund av könet.  
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8 SLUTORD  

8.1 VERKTYG FÖR FORTSATT ARBETE 
Jag arbetar som copywriter1 på en reklambyrå och har märkt att det många gånger saknas ett 

könstänk i reklamen. Det finns många ursäkter för att använda sig av stereotypa roller i sin 

marknadsföring. På vår reklambyrå har vi infört något vi kallar ”medveten reklam”, som helt 

enkelt bygger på att vi granskar omedvetna strukturer och lyfter upp dem till ytan.  

I den här uppsatsen har jag hittat metoder och verktyg som jag kan använda mig av när jag 

undersöker både de material som vi på reklambyrån producerar, men även mina kunders tidigare 

material.  

 

 

8.2 VEM ÄR GENERALEN? 
Jag hittade en grammatisk mening: Julia hjälpte generalen att fånga en gädda. Generalen 

räknades inte med i mitt resultat eftersom det inte gick att placera personen som kvinna eller 

man. Vem är då egentligen generalen? Bokens titel fångar upp många av de 

problemformuleringar som jag arbetat med under uppsatsens gång, som till exempel utrymme 

och norm. För mig är generalen egentligen en man. Men ordet general säger inte vilket kön som 

finns under uniformen. Det är bara något jag har lärt mig att anta. Men om argumentet skulle 

vara att det egentligen inte finns några kvinnliga generaler och det därför är helt onödigt att 

diskutera möjligheten att det är en kvinna så kommer vi in på en annan problematik. Varför finns 

det inga kvinnliga generaler? Det svaret hoppas jag att du fått genom att läsa den här uppsatsen. 

Frågan man bör ställa sig är kanske mer varför vi är så angelägna om att veta generalens kön? Är 

det för att vi är så fulla av värderingar och uppfattningar att vi inte kan fastställa personens 

identitet annars? Så vem är generalen? Jo, en general och inget annat.  

 

                                                
1 Copywriter är en kreatör som ofta tänker i strategiska banor och har huvudansvar för all text på en reklambyrå.  
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Ålder: 
Uppgift: Fyll i de tomma luckorna med ett eller fler ord.   
 
 
 
 
NAMNSDAGEN 
 
 
Det är lördag och solen går upp. Familjen Anderson är uppe tidigt för att göra  
 
ordning och fira en namnsdag. Familjen Andersson består av fyra personer:  
 
Mamma, pappa och två _____. Barnet som har namnsdag heter _______. 
 
Alla i familjen hjälper till, förutom namnsdagsbarnet som _______ och inte vet 
 
                                                                                                   vad som väntar. 
När allt är färdigt överraskar familjen Andersson med en  
 
_____  tårta.  Efter tårtan är det dags för presenter. Först ut är det  ________ 
 
tur att ge en present. Presenten är en__________. Sedan är det mammas och  
 
pappas tur att ge en present. De gav en/ett___________ . Familjen Andersson 
 
har så ________att timmarna flyger iväg. Mamma och pappa har andra saker att  
 
göra. Mamma ska ________ och pappa ska ________. Barnen har inte lika 
 
bråttom utan kan göra precis vad de vill hela dagen. Namnsdagsbarnet ska 
 
________ medan det andra barnet ska ________. Lördagen närmar sig sitt slut  
 
och familjen Andersson är nöjda och ser redan fram emot nästa namnsdag.   
 
 
 
Tack för hjälpen  
 
 
 
 
 




