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SAMMANDRAG 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka adjektiv som används för att beskriva flickor 

respektive pojkar i barnlitteratur, samt hur flickor och pojkar i lågstadiet väljer att beskriva sig 

själva. Jag har utgått från fem barnböcker, samtliga skrivna av Astrid Lindgren, och utifrån dem 

gjort en kompletterande enkätundersökning med en grupp lågstadiebarn. 

I de utvalda böckerna plockades samtliga personbeskrivande adjektiv ut, för att därefter 

kategoriseras semantiskt efter sin betydelse. Med ett urval av de utplockade orden skapades 

därefter enkäten. 

Den semantiska kategoriseringen visar att flickor och pojkar beskrivs med delvis skilda ord, 

samt att pojkar totalt sett beskrivs med en större variation av ord. Enkätundersökningen visar att 

när barnen beskriver sig själva så verkar de inte vara så bundna till könsföreställningar, men när 

de däremot ska knyta ord till ett specifikt kön är de väldigt samstämmiga och målar upp 

motsatsbilder av exempelvis den svaga flickan och den starka pojken. 
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1  INLEDNING 

Astrid Lindgren är en av Sveriges mest välkända och lästa författare. Generationer av barn växer 

upp med henne och vuxna för sin barndoms litteraturarv vidare. Det kommer nog att dröja 

många generationer innan ord som kuckelimuckmedicin, Katlagrottan och Bullerbyn inte får oss 

att automatiskt tänka på Astrid Lindgren och hennes påhittiga berättarskap. Hennes välbekanta 

karaktärer har genom filmer och datorspel fått en ännu större spridning till nya målgrupper. Hon 

har ett eget barnsjukhus uppkallat efter sig, och en sagopark med miljöer från hennes berättelser 

återfinns i trakterna kring hennes uppväxtby, Vimmerby. Det är knappast en överdrift att kalla 

henne folkkär. 

Även om inte alla av Astrid Lindgrens böcker har undgått negativ kritik, tror jag att de flesta 

anser att hennes berättelser kan karaktäriseras som så kallad god barnlitteratur. Trots att många av 

böckerna skrevs för mer än ett halvt sekel sedan, läses och uppskattas dem än idag. Man kan 

därför anta att deras innehåll fortfarande ses som relevant och intresseväckande. Detta kan vara 

ett tecken på att de ämnen och svårigheter som Lindgren behandlar är sådana som fortfarande 

går att hitta i dagens samhälle och som barn känner igen sig i och kan relatera till. 

Men vilka värderingar och stereotyper inbegrips egentligen i dessa vällästa böcker? Vilka 

könsroller framställs i dem, och hur hänger de samman med hur dagens barn ser på sig själva och 

andra? I denna uppsats diskuterar jag hur en välkänd författare väljer att beskriva flickor och 

pojkar, och visar därefter på hur dessa beskrivningar är en del av de komplexa drivkrafter som 

återskapar vår stereotypa syn på och särskiljning av flickor och pojkar, kvinnor och män. 

1.1  SYFTE 

Mitt syfte och mål är att undersöka vilka adjektiv som används för att beskriva flickor respektive 

pojkar, med utgångspunkt i ett antal barnböcker, samtliga skrivna av Astrid Lindgren. Detta för 

att försöka bringa klarhet i om böckernas flickor och pojkar anses ha olika egenskaper och 

personlighetsdrag. Jag ska även genom en enkätundersökning – baserad på materialet som 

framkommit i litteraturen av Lindgren – kartlägga vilka adjektiv en grupp lågstadieelever 

använder för att beskriva sig själva, och om det i undersökningen framkommer några 

könsbundna skillnader eller likheter. Mitt mål är även att undersöka hur barngruppen väljer att 

könskategorisera egenskaper och personlighetsdrag på en mer generell nivå, det vill säga huruvida 

de anser att vissa egenskaper är starkt knutna till olika kön. 
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Min hypotes är att det tydligt går att urskilja könsuppdelningar i böckerna, samt att gruppen av 

barn är mycket medvetna om dessa; dels i hur de uppfattar sig själva, men till största del i hur de 

tycker att andra ska vara för att passa in i de förväntade könsrollerna. 

Denna uppsats bygger på en förväntan om att Lindgren valt att beskriva flickor och pojkar 

delvis olika, samt att informanterna i enkätundersökningen ytterligare ska påvisa denna skillnad. 

Vidare vill jag undersöka huruvida man, utifrån materialet, kan bygga upp någon slags typbild av 

hur en ”riktig” flicka eller pojke ”ska” vara. Min tanke är dock inte att dessa eventuella skillnader 

beror på att det finns någon förutbestämd biologisk orsak till att flickor och pojkar beter sig 

delvis olika, utan att detta bara påvisar det sociala spel som vi – det vill säga samhället i stort – 

ständigt gemensamt återskapar. 

1.2  BAKGRUND 

Jag har valt att koncentrera min undersökning till ett antal av Astrid Lindgrens titlar för att 

undersöka närmare hur hon använder sig av personbeskrivande adjektiv. Att mitt val föll på just 

Astrid Lindgren har olika orsaker. Som jag tidigare nämnt är hon en folkkär och välkänd 

författare, hennes böcker läses och uppskattas, minst lika mycket idag som när de först kom ut 

(Sveriges Författarfond, 2006), både av flickor och av pojkar (Brink 2005:156). 

Astrid Lindgrens aktiva författarskap sträcker sig över fyra decennier, vilket gör att de som 

hjälper till att valla in barnen i det ”korrekta” könsliga facket troligtvis även de har vuxit upp med 

Astrid Lindgren som en trogen läskamrat.  

Vår könstillhörighet är en väldigt viktig del av oss; dels för vår egen självuppfattning, dels i hur 

vi uppfattar och behandlar andra (se de Beauvoir, 1995; Gens, 2002; Hirdman, 2003). Jag tror att 

denna ständiga könskategorisering i samhället leder till att barn redan i en tidig ålder är väldigt 

medvetna om vilka egenskaper som anses vara passande för en flicka respektive för en pojke, och 

hur de förväntas bete sig beroende på vilket biologiskt kön de har. Hur vi får dessa uppfattningar 

är en mycket komplex fråga med många varierande orsaker. Det kan därför vara en intressant och 

givande utgångspunkt att kartlägga vilka personbeskrivande adjektiv som återfinns i litteratur 

skriven specifikt till barn samt att se på barnens egen uppfattning om dessa personbeskrivningar. 

Mina intentioner är att se om barnlitteraturen kan tänkas vara en av de orsaker som faktiskt 

bidrar till inlärningen av stereotypiserade könsroller för barn. 

1.3  TIDIGARE FORSKNING 

Simone de Beauvoirs numera klassiska uttalande ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (de 

Beauvoir, 1995:162) kan sägas ligga till grund för min C-uppsats. Citatet återfinns i det filosofiska 

verket Det andra könet (1995) vars första upplaga utkom för mer än ett halvt sekel sedan, 1949.   
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de Beauvoir diskuterar däri hur vi ständigt blir kategoriserade och bemötta utifrån vårt kön och 

inte utifrån vår egentliga person. Hon menar att våra egenskaper inte på något vis hänger 

samman med vårt biologiska kön; de skillnader vi läser in mellan kvinnor och män beror snarare 

på våra, och samhällets, förväntningar och sätt att se på människor utifrån vissa förutbestämda 

mallar. Detta är ett synsätt som lever kvar än idag. Ett tydligt exempel är vad de flesta av oss 

väljer att fråga när ett barn kommit till världen: vad blev det för något? Vi behöver alltså veta 

vilket kön barnet har, så att vi vet hur vi ska förhålla oss till det. Hur mycket vi än tror och 

hoppas att vi behandlar alla lika oavsett kön, finns det många undersökningar som visar på 

motsatsen. En gråtande bebis som sägs vara en flicka antas vara ledsen, medan en gråtande bebis 

som sägs vara en pojke antas vara arg. (Gens, 2002:8-10) 

Även Birgitta Fagrell, adjunkt i pedagogik, konfirmerar, i sin avhandling De små konstruktörerna 

(Fagrell, 2000), att de Beauvoirs tankar om våra socialt bundna könsroller inte på något vis skulle 

vara omoderna i dagens samhälle. Fagrells studie kretsar kring barns förhållningssätt till kvinnliga 

och manliga normer i relation till kropp, idrott, familj och arbete, och Fagrell kommer fram till att 

barn redan i förskoleålder är mycket medvetna om normer och föreställningar om skillnader 

kopplade till kön. 

För litteraturstudien och materialinsamlingen av personbeskrivande adjektiv är Birgitta Henes 

avhandling Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta (Hene, 1984) av intresse. Hennes avhandling, 

liksom denna uppsats, kretsar kring hur flickor och pojkar framställs i litteratur som specifikt 

vänder sig till yngre läsare. Hon har valt att se på adjektiv och adverb i B. Wahlströms 

ungdomsböcker, för att se hur karaktärerna förhåller sig till de traditionella könsrollerna, och om 

det är någon skillnad mellan flick- och pojkböcker samt kvalitets- och triviallitteratur. Hene 

kommer fram till att de stereotypa könsrollsmönstren främst framkommer i ”rollfigurernas 

relation till andra och deras roll i samhället” (Hene, 1984:248). Hene menar att det är i sådana 

situationer som könsrelaterade normer och förväntningar tydligast uttalas. Ett annat intressant 

mönster i Henes avhandling är att böckernas huvudpersoner ofta är befriade från könsbundna 

föreställningar. Skillnaden mellan könen återkommer mer subtilt genom att enskilda ord, eller 

kategorier av ord främst används till flickor respektive pojkar. 

Hanna Andersdotter Sveens avhandling ”Honourable” or ”Highly-sexed”. Adjectival Description of 

Male and Female Characters in Victorian and Contemporary Children’s Fiction (Sveen, 2005) är en 

jämförelse av brittisk barnlitteratur från 1800-talet med brittisk barnlitteratur från sent 1900-tal. 

Fokus ligger på hur flickor respektive pojkar framställs i den undersökta litteraturen. I 

avhandlingen framkommer det, liksom hos Hene, att skillnader mellan könen i den nutida 

litteraturen inte är så stora rent generellt, men att det finns vissa skillnader inom en del kategorier. 
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2  METOD 

Jag har använt mig av två olika metoder, en semantisk kategorisering – det vill säga en 

materialinsamling och kategorisering av person- och egenskapsbeskrivande adjektiv utifrån deras 

betydelse – samt en enkätundersökning.  

2.1  URVAL AV LITTERATUR OCH ORD 

Att kartlägga hela Astrid Lindgrens bokproduktion hade varit intressant, men dessvärre inte 

genomförbart i en C-uppsats; materialomfånget hade blivit alltför omfattande. Istället bestämde 

jag mig för att välja ut ett antal böcker under hennes aktiva författarperiod med jämn spridning 

över årtal samt mellan huvudpersonernas kön, för att se hur materialet eventuellt skiljer sig åt när 

en flicka respektive pojke står i händelsernas centrum. För att ytterligare utreda eventuella 

skillnader i flick- respektive pojkböcker ville jag även ha med minst en bok där huvudpersonernas 

könsfördelning var av mer blandad karaktär. 

Astrid Lindgrens totala produktion omfattar ett trettiotal volymer och för att minska ner 

antalet började jag med att koncentrera mig på de populäraste böckerna. Vilka böcker är då 

populärast? På Astrid Lindgrens officiella webbplats (Rabén & Sjögren, 2005) finns en 

huvudmeny där det finns direktlänkar till samtliga av de välkända karaktärerna. Resterande 

produktioner återfinns under länken ”fler figurer”. Således valde jag ut de böcker vars 

huvudkaraktärer återfanns i huvudmenyn. Utifrån dessa böcker sorterade jag bort alla 

fortsättningsböcker i de fall där det förekom en serie böcker med samma huvudperson, samt alla 

kortare berättelser. Av de återstående så kallade kapitelböckerna slumpade jag fram totalt fem 

titlar, en från varje årtionde då Lindgren var som mest aktiv, det vill säga 1940- till 1980-tal. 

Urvalet fick justeras något för att passa ändamålet med jämn könsfördelning. Resultatet, som jag 

kommer att gå närmare in på i del 3, blev följande: Alla vi barn i Bullerbyn (1947); Lillebror och 

Karlsson på taket (1955); Madicken (1960); Bröderna Lejonhjärta (1973) samt Ronja Rövardotter (1981). 

I de utvalda böckerna plockade jag ut samtliga adjektiv som utgör personbeskrivningar och 

personliga egenskaper. Komparationsgraden är bibehållen för att tydliggöra betydelseskillnaden 

mellan exempelvis bra och bäst. Jag har även valt att behålla negationen inte framför de ord som 

användes i den formen. Plockas negationen bort blir ordets betydelse den motsatta, vilket ger ett 

missvisande resultat. 

Adjektiv som beskriver färger eller mönster; på kläder, hår och kroppsdelar, exempelvis 

blommig klänning, blå ögon samt rödhårig, plockades ut i den första omgången, men sorterades 
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senare bort för att inte användas vidare i undersökningen. Det hade säkerligen varit intressant att 

studera eventuella skillnader mellan könen bland dessa ord, men jag valde ändå att i denna 

undersökning inte se närmare på dem, utan istället koncentrera mig på karaktärsdrag. Det finns 

främst två skäl till det; dels för att denna typ av ord sällan hade fler än ett belägg, och dels för att 

de av naturliga skäl föll bort i den kommande enkätundersökningen (se del 2.2) som skapats av 

det ordmaterial som framkommit i den semantiska kategoriseringen. I enkäten användes ett antal 

ord som en grupp barn fick välja bland för att beskriva sig själva och i detta fall kan inte alla – 

rent objektivt – benämna sig själv som exempelvis rödhårig, medan glad är ett adjektiv som vem 

som helst kan anse sig själv vara.  

De utplockade adjektiven delades upp i vilka som användes till flickor respektive pojkar. De 

ord som i samma mening beskrev båda könen (De var glada – med syftning på både en flicka och 

en pojke) användes inte, då meningar som denna inte återfanns i någon större utsträckning, samt 

problematiserade beräkningarna i onödan. 

2.1.1  SEMANTISK KATEGORISERING 

Den semantiska kategoriseringen är skapad med inspiration från Henes avhandling Den dyrkade 

Lasse och stackars lilla Lotta (Hene, 1984). Hene har valt att systematisera sitt material i en 

kategorisering uppbyggd kring betydelsefält, eller semantiska fält, där kategoriernas ord är 

betydelsemässigt knutna till varandra. För att placera ord i betydelsefält kan man både se till 

ordens lexikala samt kontextuella betydelse, då ett ord som exempelvis skarp både kan syfta på ett 

vasst föremål, och på en snabbtänkt person. Hene har uteslutande låtit den kontextuella 

betydelsen fått styra, vilket även jag gjort, då det i undersökningen är just kontexten som är den 

viktiga faktorn. 

Hene utgår från intrapersonella (beskrivning som enskild person) samt interpersonella (beskrivning 

som social person) ord, som sedan delas upp i huvudfält med underordnade delfält. De 

intrapersonella orden består av tolv huvudfält, och de interpersonella orden består av tre 

huvudfält. Under dessa huvudfält finns dryga tjugotalet delfält. Mitt material är av mycket mindre 

omfång, och alla kategorier som Hene har använt sig av kommer därför inte till användning för 

mig. Av samma orsak har jag valt att slå ihop vissa mindre omfattande kategorier till en större, 

mer övergripande. Jag valde att i vissa fall modifiera och förtydliga namnet på de kategorier jag 

använt mig av. Inte heller utgick jag från intrapersonella/interpersonella ord, utan gjorde direkt 

en indelning i huvudkategorierna Utseende, Fysiska egenskaper, Psykiska egenskaper och Sociala 

relationer. Dessa kategorier är därefter uppdelade i 15 underkategorier, enligt nedanstående tabell.  
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Tabell 1  Kategorier för semantisk kategorisering 

Kategori Exempelord Kategori Exempelord 

UTSEENDE  PSYKISKA EGENSKAPER  

Ålder & Storlek liten, stor, gammal Förstånd & Förnuft dum, galen, listig 

Prydlighet fin, lusig, blöt Vetskap & Tänkande häpen, tankfull, rådig 

Utseende vacker, ful, rar Humör: Glädje, Ilska, Oro glad, arg, rädd 

Kroppsform & Hållning vig, tjock, mager Vänlighet & Självständighet snäll, grym, vild 

  Karaktär belåten, vanlig, nöjd 

  Mod & Moral duktig, modig, feg 

    

FYSISKA EGENSKAPER  SOCIALA RELATIONER  

Åkommor sjuk, andfådd, blodig Trygghet & Relationer trygg, fri, ensam 

Styrka & Snabbhet stark, långsam, rask Omdöme bäst, stackars, usel 

Behov & Tillstånd trött, vaken, hungrig   

 

I kategoriseringen av orden framkom vissa ord som inte passade in i någon av kategorierna. Jag 

valde därför att skapa en kategori, Övriga, där samtliga av dessa ord placerades. Jag försökte så 

långt som möjligt undvika denna kategori, men de ord som slutligen hamnade där är väldigt få, 

endast sex stycken. Med tanke på att de inte passade in i någon enhetlig kategori är de heller inte 

särskilt relevanta för min framställning. 

2.2  ENKÄTUNDERSÖKNING 

Med hjälp av de utplockade adjektiven i den semantiska kategoriseringen tillverkades en tvådelad 

enkät som delades ut till 34 informanter som alla återfinns i två andraklasser i en mellansvensk 

stad. Enkäten återfinns i sin helhet i Bilaga 1.  

36 adjektiv valdes ut från 13 av de olika kategorierna jag nämnt ovan. Jag tog dels de ord som 

var vanligt förekommande, och dels andra ord som kan anses som vardagliga, konkreta och 

allmänt passande för att beskriva sig själv. Samtliga ord står i positiv komparation, med undantag 

för ordet bäst, som jag medvetet valde att behålla i superlativ. Att benämna sig själv som bra eller 

bäst är enligt mig delvis olika saker, en betydelseskillnad som jag tycker är relevant att belysa. 

I enkätundersökningen presenterar jag i del 1 de utvalda adjektiven och ber informanterna 

kryssa för de ord som de tycker är passande för att beskriva sig själva. I del 2 får de ange om de 

tycker att de utvalda adjektiven – det vill säga samma ord som i del 1 – främst passar in för att 

beskriva en flicka, en pojke eller båda. Således kan jag ställa deras självuppfattning mot deras 

uppfattning om hur en ”riktig” flicka eller pojke ”ska” vara. 
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Att mitt val föll på lågstadieelever har sina orsaker. Vid denna ålder har barnen börjat läsa på 

egen hand, men samtidigt är de fortfarande tydligt kvar i barnrollen. Jag tror att de på ett plan är 

väldigt medvetna om könsroller, utan att för den sakens skull ha ett särskilt komplicerat och 

ifrågasättande förhållande till dem. 

2.2.1  UTFORMNING AV ENKÄTEN 

Jag har försökt skapa en så ändamålsenlig och mottagaranpassad enkät som möjligt för att få ett 

så rättvisande resultat som möjligt, både vad gäller utformning samt formuleringar, trots att jag på 

förhand begränsat informanternas val av ord. 

 I del 1 står orden uppställda utan inbördes rangordning, medan de i del 2 står ordnade i 

bokstavsordning. Ordningen på orden ändrades för att inte understryka att det faktiskt handlar 

om exakt samma ord. På så vis hoppades jag att informanterna skulle ge så ärliga svar som 

möjligt även i del 2 utan att de lade för mycket vikt vid att passa in sina egna svar från del 1 i 

önskad könskategori. Det sattes heller inte några begränsningar för hur få eller många ord 

informanterna skulle kryssa i, för att få en så mångfacetterad bild som möjligt av barnens 

uppfattning om sig själva. 

2.2.2  UTDELNING AV ENKÄTEN 

Jag hade inte möjlighet att närvara vid utdelningen av enkäten, utan gav istället skriftliga 

instruktioner till de för klasserna ansvariga lärarna. Dessa instruktioner återfinns i sin helhet i 

Bilaga 2.  

Lärarna fick förklara de ord som barnen eventuellt inte förstod, och om barnen skulle ha 

svårigheter med att kategorisera orden i del 2 kunde de försöka att visualisera bilden av 

exempelvis en glad eller arg person, och se huruvida det är en flicka/kvinna eller pojke/man som 

de ser framför sig. Vidare betonade jag att mitt mål med enkäten var att den skulle göras så 

spontant som möjligt, utan för mycket eftertanke och om barnen skulle fastna vid vissa ord fick 

de gärna hoppa över dem. 
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3  MATERIAL 

Materialet som ligger till grund för undersökningen består dels av de insamlade adjektiven i den 

semantiska kategoriseringen, dels av enkätsvar. Dessa två delar presenteras nedan var för sig. 

3.1  LITTERATUR TILL SEMANTISK KATEGORISERING 

Litteraturen som materialet hämtats från presenteras nedan för att tydliggöra dess skiftande 

karaktär.  

Alla vi barn i Bullerbyn (1947) är den bok som jag anser har blandade huvudpersoner, trots att 

berättarjaget är en flicka. Boken utspelar sig i en liten idyllisk by på landet där man under ett år får 

följa barnen på deras vardagsäventyr och i lekar.  

Lillebror och Karlsson på taket (1955) utspelar sig i en stadsmiljö hos en ”vanlig” 50-talsfamilj 

med en hemmavarande mor och en arbetande far. Huvudpersonerna är de två pojkarna Lillebror 

och Karlsson.  

Madicken (1960) utspelar sig hos den relativt välbärgade familjen, där pappan arbetar och 

mamman är hemmafru. Huvudpersoner är Madicken och hennes lillasyster, men även grannen 

Abbe återkommer regelbundet genom hela boken.  

Bröderna Lejonhjärta (1973) är en äventyrsbok där kärnan i boken är kampen mellan gott och 

ont. Huvudpersonen är Karl ”Skorpan” Lejonhjärta som tillsammans med sin bror Jonatan 

hamnar i dödsriket Nangijala. 

I Ronja Rövardotter (1981) fortsätter äventyrstemat, men denna gång med en flicka i 

huvudrollen. Berättelsen om Ronja Rövardotter handlar om rätten att själv få välja sitt val av 

livsstil. 

3.2  ENKÄT 

Enkäten delades ut i två andraklasser på en och samma skola i en mindre stad i mellannorrland, 

till totalt 34 barn. Barnen är samtliga åtta år, förutom två flickor som är sju år och en pojke som 

är nio år. Klassernas könsfördelning var förhållandevis jämn, vilket avspeglar sig i enkäterna som 

besvarades av 16 flickor och 18 pojkar. Trots att inte antalet insamlade enkäter är av något större 

omfång bör de ändå ge en bild av hur det ser ut i en begränsad grupp barn. Inga definitiva 

slutsatser kan således dras, men man bör kunna skönja tydliga tendenser. 

Vid sammanställningen av enkäterna har det i några enstaka fall varit tveksamt vilken ruta som 

barnen har kryssat i. I del 1 var det en informant som påbörjat ett kryss i en ruta men inte fullföljt 

det, vilket jag inte räknade som ett kryss. I del 2 hade en informant kryssat i två rutor på en rad 

och i det fallet valde jag att redovisa båda. 
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4  RESULTAT SEMANTISK KATEGORISERING 

Inledningsvis kartläggs resultatet av kategoriseringen av adjektiv utifrån läsningen av de utvalda 

böckerna. Först i del 5 går jag in på resultatet utifrån den utdelade enkäten. 

4.1  RESULTAT AV LÄSNINGEN 

I läsningen av böckerna framkom intressanta drag som jag här nedan kommer att gå igenom. 

4.1.1  ROLLFÖRDELNING 

Vid läsningen av böckerna som användes till kategoriseringen av adjektiv, valde jag även att titta 

närmare på hur rollfördelningen såg ut. I uppdelningen mellan olika karaktärer har jag betecknat 

huvudroll som en karaktär som återkommer boken igenom samt spelar en central roll. Biroller är 

sådana personer som antingen är med i stor utsträckning i en begränsad del av boken, eller som 

en bakgrundsfigur boken igenom. Den sista kategorin, övriga, är sådana karaktärer som har 

nämnts endas ett fåtal gånger. De karaktärer som nämnts utan att beskrivas med adjektiv har jag 

inte tagit med över huvud taget. 

Tabell 2  Fördelning mellan kön i böckernas persongalleri 

 Huvudroll 

Flickor 

Biroll  

Flickor 

Övriga  

Flickor 

Huvudroll 

Pojkar 

Biroll  

Pojkar 

Övriga  

Pojkar 

Totalt 

Bullerbyn 3 3 4 3 3 2 18 

Karlsson 0 4 2 2 7 5 20 

Madicken 2 3 7 0 2 6 20 

Lejonhjärta 0 1 5 2 8 4 20 

Rövardotter 1 1 1 1 2 9 15 

Totalt 6 12 19 8 22 26  

 

Som framkommer av ovanstående tabell är pojkar och män överlag överrepresenterade i de 

utvalda böckerna – både som huvudroll, biroll och övriga roller. Det är endast i två av böckerna 

som det återfinns mer flickor än pojkar; i Alla vi barn i Bullerbyn där fördelningen är 10 flickor och 

8 pojkar, samt i Madicken där fördelningen är 12 flickor och 8 pojkar. 

4.1.2  HUVUDKARAKTÄRER OCH STEREOTYPER 

I Alla vi barn i Bullerbyn är huvudkaraktärerna jämnt fördelade mellan könen. Huvudpersonen, det 

vill säga berättarjaget, är dock en flicka. Bipersonerna är även de relativt jämnt fördelade mellan 

könen. Pojkarna tenderar att beskrivas som mer bråkiga och busiga än flickorna, men de senare 
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tvekar sällan på att hänga på och hävda sin rätt. Dock leker barnen främst isär, flickorna för sig 

och pojkarna för sig. 

I Lillebror och Karlsson på taket är det ungefär dubbelt så många pojkar/män som förekommer 

än flickor/kvinnor. Könsrollerna är relativt stereotypa med en omhändertagande mor, en 

”fenominalt gullig” (Lindgren, 1955) tjejkompis och en välkammad storasyster. Lillebror är 

visserligen liten och söt, men drar sig inte för att slå till någon om det uppstår 

meningsskiljaktigheter. Karlsson har ett gott självförtroende och gillar inte att kompromissa. 

Madicken beskrivs ofta som ”vild” och ”inte riktigt klok” (Lindgren, 1960) och kan på vissa 

plan ses som lite av en pojkflicka, medan hennes lillasyster Lisabet är den gulliga, rädda och 

barnsliga typflickan. Det är i boken en klar övervikt på flickor och kvinnor, vilket också visar sig i 

antalet belägg fördelat mellan könen. 

Bröderna Lejonhjärta är en bok med starka och modiga karaktärer, men även rädda och 

ensamma dito. Kvinnor och flickor lyser med sin frånvaro, även om berättarjaget, Karl 

”Skorpan” Lejonhjärta, inte är någon traditionell äventyrslysten pojke, utan oftast ledsen, rädd 

och inte alls särskilt modig. Karaktärerna består nästan enbart av män med några få undantag. 

Beläggen för flickor och kvinnor är således relativt få i jämförelse med antalet belägg för pojkar 

och män. 

Ronja Rövardotter, precis som Madicken, passar inte in i den typiska flickrollen. Hon är 

självständig och orädd. Resten av rollkaraktärerna i boken är dock i stort sett enbart män. Antalet 

belägg på flickor och kvinnor är dock många, kanske främst för att berättelsen kretsar kring 

Ronja. 

4.1.3  ANTAL BELÄGG/KARAKTÄR 

Tittar man närmare på hur många beskrivande ord per person som används återfinns en övervikt 

för pojkar. Genomsnittet för pojkar ligger på 26 ord/karaktär, medan genomsnittet för flickor 

ligger på 22 ord/karaktär. Dessa siffror varierar dock ganska kraftigt mellan böckerna. I Alla vi 

barn i Bullerbyn är det 6 ord/karaktär för både flickor och pojkar; i Lillebror och Karlsson på taket är 

det 9 ord/karaktär för flickor och 32 ord/karaktär för pojkar; i Madicken är det 35 ord/karaktär 

för flickor och 14 ord/karaktär för pojkar; i Bröderna Lejonhjärta är det 7 ord/karaktär för flickor 

och 39 ord/karaktär för pojkar; och i Ronja Rövardotter är det 76 ord/karaktär för flickor och 26 

ord/karaktär för pojkar. 

Man kan således se en tydlig koppling till huvudpersonens kön och antalet beskrivna 

ord/karaktär; är det en flicka i huvudrollen ägnas ett större antal ord åt flickor och är det en pojke 

ägnas ett större antal ord åt pojkar. Troligtvis beror det på att det är huvudpersonerna som ägnas 

mest uppmärksamhet, och således beskrivs mest ingående. 
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4.2  RESULTAT KATEGORIER 

Det totala materialet av insamlade ord består av 2251 adjektiv, där 808 belägg fördelat på 242 

unika ord beskriver flickor och 1443 belägg fördelat på 377 unika ord beskriver pojkar. Materialet 

indelades i 16 kategorier, varav 15 kommer att behandlas nedan. Den sista kategorin, Övriga, är en 

så kallad slaskkategori med ord som inte passade någon annanstans. Den består av totalt 6 ord 

fördelade på 16 belägg, och är således väldigt liten i omfång. Denna kategori kommer, som jag 

tidigare nämnt, inte tas med vare sig i resultatet eller i diskussionen. De största kategorierna är 

Humör (25,5 %), Vänlighet & Attityd (16,7 %) samt Ålder & Storlek (9,3 %).  

I redovisningen av resultatet ligger fokus på så kallade plus- och minusord, det vill säga om 

orden har positiv eller negativ konnotation (se Bolander, 2005:37-39), samt hur/om denna 

eventuella variation – inom de berörda kategorierna – skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Jag 

har även undersökt om vissa sorters ord i större utsträckning endast används till det ena könet. 

Uppdelningen av plus- och minusord är inte helt självklar alla gånger, i de fall där jag varit osäker 

har jag gått till den kontextuella betydelsen. I vissa kategorier har det också varit fruktbart att 

bygga upp motsatspar, exempelvis Förstånd & Vetskap. Rent generellt kan man dock säga att ett 

typiskt minusord antingen beskriver brist på självständighet, exempelvis obeslutsam, inspärrad; eller 

har tydligt negativ innebörd, exempelvis elak, ledsen. Ett typiskt plusord beskriver således antingen 

en hög grad av självständighet, exempelvis fri, hemmastad; eller har tydligt positiv innebörd, 

exempelvis snäll, lycklig. 

Tabellerna som jag använt mig av för att presentera resultatet är samtliga uppbyggda på likartat 

sätt. Procentsatserna i tabellhuvudet betecknar hur stor kategorin är enbart för flickor respektive 

pojkar. De allra flesta kategorier har en numerär övervikt av antalet belägg för pojkar, men ser 

man till den totala mängden ord/kön blir resultatet delvis annorlunda, vilket är intressant att 

belysa. För att underlätta resultatframställningen anger jag siffror i procent, dessa tal är 

avrundade, därför kan det hända att summan inte blir exakt 100 procent i alla exemplifieringar. 
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4.2.1  UTSEENDE 

Tabell 3  Samtliga ord i kategorin Ålder & Storlek 

Flickor (9,9 %)   Pojkar (8,9 %)   

Ord (antal)   Ord (antal)   

lilla/liten (41) barnslig (5) mormorigare (1) lilla/liten (83) inte liten (2) inte född (1) 

stor (13) ung (2) nyfödd (1) gammal (27) små (2) större (1) 

små (8) lagom (1) inte större (1) stor (6) barnslig (1) yngre (1) 

gammal (7)   ung (5)   

 

Kategorin Ålder & Storlek står för 9,3 % av det totala antalet belägg. Den är förhållandevis jämn 

mellan könen. Både flickor och pojkar beskrivs främst med ord som kretsar kring litenhet, 72 % 

av orden syftar på detta, för båda könen. 

Tabell 4  Samtliga ord i kategorin Prydlighet 

Flickor (3,5 %)   Pojkar (2,4 %)   

Ord (antal)   Ord (antal)   

ny (klädsel) (6) våt (2) lortigare (1) lusig (5) rufsig (2) renskrubbad (1) 

fin (sätt) (5) finare (1) ny (frisyr) (1) fin (sätt) (3) inte fin (sätt) (1) sjöblöt (1) 

fin (klädd) (3) förnäm (1) omklädd (1) lortig (3) finare (sätt) (1) skitig (1) 

blöt (2) kammad (1) rengjord (1) tovig (3) genomvåt (1) smutsig (1) 

torr (2) klafsig (1)  blöt (2) nyklippt (1) torr (1) 

   jordig (2) oklippt (1) välkammad (1) 

   ny (klädsel) (2) otvättad (1)  

 

Kategorin Prydlighet står för 2,8 % av det totala antalet belägg. Fördelningen mellan plus- och 

minusord är i denna kategori ganska talande. Flickornas beskrivande ord består av 79 % plusord, 

medan pojkarnas beskrivande ord består av 71 % minusord. Denna skillnad syns även i de mest 

använda orden där flickornas lista toppas av plusord medan pojkarnas lista toppas av minusord.  

Tabell 5  Samtliga ord i kategorin Utseende 

Flickor (2,1 %)   Pojkar (2,7 %)   

Ord (antal)   Ord (antal)   

vacker (6) gullig (2) inte söt (1) vacker (24) inte vacker (2) stilig (1) 

rar (3) grann (1) vackraste (1) ful (6) vackrare (2) inte vackrare (1) 

söt (3)   rar (2) fulare (1)  
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Kategorin Utseende står för 2,5 % av det totala antalet belägg. Även i denna kategori är det en 

tydlig skillnad mellan hur utseendebeskrivande ord används i positiv eller negativ syftning. 94 % 

av de ord som beskriver flickor är positiva. Även för pojkarna dominerar den positiva syftningen, 

dock inte lika markant, med 74 % plusord.  

Ordet vacker, som toppar pojkarnas lista med 24 belägg, används främst i Bröderna 

Lejonhjärta, och däri nästan uteslutande om Jonatan Lejonhjärta. Med denna fördelning av plus- 

och minusord i åtanke verkar det onekligen som att man benämner flickors utseende som något 

positivt – eller inte alls. Pojkarnas utseende däremot, blir beskrivet med både positiva och 

negativa ord. 

Tabell 6  Samtliga ord i kategorin Kroppsform & Hållning 

Flickor (1,4 %)  Pojkar (4,4 %)    

Ord (antal)  Ord (antal)    

vig (2) smidig (1) tjock (20) smal (2) förstenad (1) orörlig (1) 

orörlig (1) späd (1) knubbig (9) spinkig (2) hopkrupen (1) raklång (1) 

rak (1) stadig (1) grov (3) avmagrad (1) högväxt (1) smärt (1) 

seg (1) tilltagsen (1) trind (3) bredaxlad (1) jättelik (1) storväxt (1) 

smal (1) tjock (1) bredbent (2) bredbentaste (1) kapprak (1) tung (1) 

  fet (2) inte fet (1) kort (1) tunn (1) 

  mager (2) fetare (1) kraftig (1) vig (1) 

 

Kategorin Kroppsform & Hållning står för 3,3 % av det totala antalet belägg. I denna kategori kan 

siffrorna kännas något missvisande. Antalet belägg för pojkar är mycket mer omfattande än 

antalet belägg för flickor, men kan delvis förklaras i att exempelvis ordet tjock – som hamnar 

högst upp i listan över flest antal belägg för pojkar – används om totalt två personer; dels om 

Karlsson i Lillebror och Karlsson på taket, dels om tengilsmannen Dodik i Bröderna Lejonhjärta. Även 

ordet knubbig används enkom i beskrivningar av Karlsson. Fortfarande kan man dock skönja 

tendenser av att pojkar i större utsträckning blir beskrivna efter deras kroppsform och hållning. 

De ord som pojkarna beskrivs med är också av en något annorlunda karaktär. Grov, bredbent, 

bredaxlad, storväxt, jättelik och högväxt syftar alla på styrka och rejälhet. Bland orden som beskriver 

flickor är det endast ordet stadig – med ett belägg – som skulle kunna likställas med dessa ord i 

betydelse. Orden som flickorna beskrivs med är relativt neutrala alternativt svagt positiva, medan 

beskrivningar som i hög grad återfinns hos pojkarna, såsom tjock, fet, mager och spinkig, har en 

tydligare negativ konnotation. 
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4.2.2  FYSISKA EGENSKAPER 

Tabell 7  Samtliga ord i kategorin Åkommor 

Flickor (3,8 %)  Pojkar (5,5 %)    

Ord (antal)  Ord (antal)    

död (12) kry (1) död (21) darrande (2) döv (1) sårad (1) 

sjuk (7) levande (1) sjuk (13) full (2) förlamad (1) sängliggande (1) 

frisk (4) oskadd (1) levande (4)  kry (2) inte förlamad (1) sönderriven (1) 

andfådd (1) inte sårad (1) skral/skraltig (4) uppäten (2) halvdöd (1) sönderskrapad (1) 

avkastad (1) yr (1) blodig (3) andfådd (1) ihjälslagen (1) upptinad (1) 

inte död (1)  frisk (3) blånäst (1) medfaren (1) yr (1) 

  sjukaste (3)  blåslagen (1)  orkeslös (1)  

  blind (2) bränd (1) osårad (1)  

 

Kategorin Åkommor står för 4,9 % av det totala antalet belägg. Enligt betydelsen av dessa belägg 

kan man se en tendens till att pojkar oftare skadar sig eller råkar i knipa. En majoritet av de 

använda orden för pojkar handlar om tydliga skador: blodig, uppäten, ihjälslagen, sönderriven; medan 

det för flickor handlar om relativt ”ofarliga” ord såsom andfådd, oskadd, inte sårad. I topp för både 

flickor och pojkar ligger dock orden död respektive sjuk, och överlag har de flesta av orden negativ 

konnotation. Denna ordgrupp verkar användas något mer för pojkar än för flickor om man ser 

till procentsatsen. 

Tabell 8  Samtliga ord i kategorin Styrka & Snabbhet 

Flickor (1,9 %)  Pojkar (2,5 %)   

Ord (antal)  Ord (antal)   

stark (6) långsam (2)  stark (17) blixtsnabb (1) starkare (1) 

rask (4) stormande (1) kvick (7) flygande (1) starkaste (1) 

kvick (2)  svag (3) inte kvick (1) svagare (1) 

  rask (2) snabb (1)  

 

Kategorin Styrka & Snabbhet står för 2,3 % av det totala antalet belägg. Även denna ordgrupp är 

något större hos pojkarna än hos flickorna. Ordet stark används i högre grad för pojkarna, det 

återfinns även komparerat, vilket det inte finns hos flickorna. Anmärkningsvärt är också att ordet 

svag inte alls återfinns som beskrivning för flickor. 
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Tabell 9  Samtliga ord i kategorin Behov & Tillstånd 

Flickor (7,8 %)   Pojkar (3 %)   

Ord (antal)   Ord (antal)    

trött (13) mätt (3) iskall (1) trött (11) sömnig (2) pigg (1) 

vaken (9) inte trött (3) sovande (1) hungrig (7) sömnigare (2) svulten (1)  

hungrig (8) törstig (2) inte sömnig (1) mätt (5) vaken (2) uppiggad (1) 

varm (8) förfrusen (1) uttröttad (1) varm (5) kall (1) utmattad (1) 

sömnig (6) glödhet (1) inte vaken (1) nyter (2) klarvaken (1) inte vaken (1) 

kall (4)      

 

Kategorin Behov & Tillstånd står för 4,7 % av det totala antalet belägg. Denna kategori är en av få 

med övervikt av belägg för flickor: 7,8 % av det totala antalet flickbelägg, i jämförelse med 3 % av 

det totala antalet pojkbelägg. Detta skulle kunna tolkas som att flickor anses vara mer 

behovskrävande än pojkar, då de i högre grad beskrivs med orden trött och hungrig. 

Fördelningen mellan negativa och positiva ord är dock jämn könen emellan. Minusorden är i 

svag majoritet, för både flickor och pojkar, med ungefär 60 % för bägge. Denna kategori av ord 

verkar således främst användas när något är fel. 

4.2.3  PSYKISKA EGENSKAPER  

Tabell 10  Samtliga ord i kategorin Förstånd & Vetskap 

Flickor (11,6 %)   Pojkar (7,5 %)   

Ord (antal)   Ord (antal)   

dum (14) lömsk (2) klipsk (1) dum (17) finurlig (2) inte dum (1) 

inte klok (11) misstänksam (2) klok (1) häpen (14) inte finurlig (2) fundersam (1) 

synsk (11) motvillig (2) klokare (1) galen (7) förbryllad (2) fåraktig (1) 

häpen (8) betänksam (1) obeslutsam (1) förvånad (6)  genomklok (2) förnuftigaste (1) 

inte synsk (6) dummare (1) resolut (1) slug (4) klok (2) inte galen (1) 

tankfull (4) finurlig (1) skarp (1) listig (3) inte klok (2) illslug (1) 

eftertänksam (3) inte finurlig (1) slug (1) misstänksam (3) knipslug (2) inte listig (1) 

fundersam (3) förbluffad (1) slugare (1) säker (3) rådig (2) listigare (1) 

förvånad (3) förståndig (1) säker (1) tankfull (3) synsk (2) lömsk (1) 

förstummad (2)  förundrad (1) tokig (1) trindskallig (3)  inte tokig (2) påhittig (1) 

galen (2) inte galen (1) inte tokig (1) tvärsäker (3) tveksam (2) skicklig (1) 

listig (2)   viktig (3) bestämd (1) skickligaste (1) 

   dummare (2) betänksam (1) inte säker (1) 
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Kategorin Förstånd & Vetskap står för 9 % av det totala antalet belägg, och som synes skiljer det 

sig åt mellan könen, då den är större hos flickor än hos pojkar. Man kan även se skillnader i plus- 

och minusord. Flickornas ordval består av 31 % plusord och 69 % minusord, medan det för 

pojkarna är mer jämnt; 40 % plusord samt 60 % minusord. 

Det finns dock två ord som förekommer i stor utsträckning för flickor, inte klok samt synsk, 

som enbart används i Madicken. Det negativa ordet inte klok, används endast om en karaktär, 

Madicken, i det stående uttrycket ”Du är inte klok, Madicken”. Ordet synsk frekventeras flitigt i 

ett kapitel av ovan nämnda bok. Om man väljer att bortse från dessa två ord blir andelen 

minusord för flickor något högre, 75 %. Jag tycker mig därför se en tendens att flickor i högre 

grad än pojkar beskrivs som osäkra och ointelligenta.  

Tabell 11  Samtliga ord i kategorin Humör: glädje 

Flickor (7,2 %)  Pojkar (6,5 %)    

Ord (antal)  Ord (antal)    

glad (37) munter (1) glad (61) munter (3) förnöjd (1) själaglad (1) 

lycklig (12) uppspelt (1) lycklig (8) förtjust (2) glädjestrålande (1) upplivad (1) 

inte glad (6)  yster (1) inte glad (7) solig (2) muntrare (1) uppspelt (1) 

  gladare (3) triumferande (2)   

Tabell 12  Samtliga ord i kategorin Humör: ilska 

Flickor (5 %)   Pojkar (5 %)   

Ord (antal)   Ord  Ord 

arg (21) bister (1) förgrymmad (1) arg (33) argare (2)  bittrare (1) 

ursinnig (4)  bitter (1) förnärmad (1) butter (5) förargad (2) förtretad (1) 

inte arg (3) butter (1) ilsken (1) förgrymmad (4) förbittrad (2) förtrytsam (1) 

förbittrad (2) dyster (1) rasande (1) ursinnig (4) ilsken (2) irriterad (1) 

trumpen (2) förargad (1) sur (1) vresig (4) rasande (2) ursinnigare (1)  

besviken (1)   bitter (3) trumpen (2)  vresigare (1) 

   sur (3) inte arg (1)  
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Tabell 13  Samtliga ord i kategorin Humör: oro 

Flickor (12,7 %)   Pojkar (14 %)   

Ord (antal)   Ord (antal)   

rädd (20) allvarsam (2) kuslig (1) rädd (80) förskrämd (2) lättskrämd (1) 

inte rädd (14) förfärad (2) olustig (1) ledsen (31) inte ledsen (2)  misslynt (1) 

ledsen (10) förgråten (2) skrämd (1) ängslig (13) räddare (2) modfälld (1) 

orolig (9) olycklig (2) inte sorglös (1) inte rädd (12)  vettskrämd (2)  modlös (1) 

förtvivlad (6) skräckslagen (2) spänd (1) dyster (9) allvarlig (1) nedslagen (1) 

sorgsen (6)  sorgmodig (2) storgråtande (1) orolig (9) bedrövad (1) obekymrad (1) 

ängslig (6) bedrövad (1) uppskakad (1) allvarsam (5)  inte bedrövad (1) obesvärad (1) 

bekymrad (4) bestört (1) ömklig (1) sorgsen (5) bekymrad (1) olycksalig (1) 

förskrämd (4) hjärtängslig (1) övergiven (1) olycklig (4) dystrare (1) skrämd (1) 

   förtvivlad (3) förskräckt (1) sorgmodig (1)  

   besviken (2) hjärtängslig (1) inte ängslig (1) 

   förkrossad (2)   

 

Kategorin Humör är den mest omfattande och står för 25,5 % av det totala antalet belägg. Den är 

utan konkurrens den största kategorin och antalet belägg är procentuellt jämnt fördelat mellan 

könen. Denna kategori kan tydligt delas upp i tre underkategorier, glädje, ilska och oro, som även 

de har en likartad fördelning mellan könen: Humör: glädje står för 7,2 % av samtliga belägg för 

flickor samt 6,5 % av samtliga belägg för pojkar; Humör: ilska står för 5 % vardera; och Humör: oro 

står för 12,7 % av flickbeläggen respektive 14 % för pojkarnas dito.  

Ordet rädd används totalt 80 gånger för pojkar samt 20 gånger för flickor, vilket kan verka lite 

underligt. Dock används ordet rädd 63 gånger enkom för Skorpan i Bröderna Lejonhjärta, vilket gör 

att både kategorin Humör och underkategorin Humör: oro skulle ha en procentuell övervikt av 

belägg för flickorna, om man helt bortser från Skorpan. 
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Tabell 14  Samtliga ord i kategorin Vänlighet & Attityd 

Flickor (17,1 %)  Pojkar (16,6 %)    

Ord (antal)  Ord (antal)    

tyst (28) försmädlig (1) snäll (35) vänlig (3) förebrående (1) orättvis (1) 

snäll (27) glupsk (1) tyst (31) öm (3) grymmare (1) resonlig (1) 

sträng (11) glupskare (1) lugn (28) bråkig (2) gräslig (1) rovlysten (1) 

ivrig (9) hårdare (1) hastigt (12) försiktig (2) hederlig (1) skamlig (1) 

lugn (7) inte ivrig (1) tjurig (11) förskräcklig (2) hemsk (1) spak (1) 

lydig (6) marig (1) vild (11) försmädlig (2) hotfull (1) strängare (1) 

vild (6) obarmhärtig (1) grym (9) inte lugn (2) hånfull (1) tamare (1) 

hastigt (5)  objuden (1) ivrig (7) mallig (2) hård (1) tjurigare (1) 

bestämd (4) ogudaktig (1) beskedlig (5) inte snäll (2) inte kinkig (1) trevlig (1) 

elak (3) ovillig (1) sträng (5) snällast (2) kuslig (1) trotsig (1) 

otålig (2) rastlös (1) elak (4) värdig (2) medgörlig (1)  tröstande (1)  

inte snål (2) ryslig (1) glupsk (4)  artig (1) mjukare (1) uppkäftig (1) 

vildare (2) inte snäll (1) häftigt (4) besvärlig (1) motvillig (1) villig (1) 

vrång (2) snällare (1) blyg (3) blodtörstig (1) ogillande (1) våldsam (1)  

vänlig (2) trevlig (1) otäck (3) inte elak (1) olydig (1) ödmjuk (1) 

artig (1) trilsk (1) ruskig (3) fruktad (1) omtänksam (1) överlägsen (1) 

ettrig (1) uppmuntrande (1) tacksam (3)    

försiktig (1) villig (1)     

förskräcklig (1)       

 

Kategorin Vänlighet & Attityd står för 16,7 % av det totala antalet belägg. Både för flickor och 

pojkar är det i princip jämnt mellan de positiva och de negativa orden. För flickor är det 57 % 

plusord och 43 % minusord medan pojkar beskrivs med 55 % plusord och 45 % minusord. Dock 

kan man se att de negativa orden för pojkar består av relativt hårda ord såsom grym – grymmare, 

blodtörstig, hotfull och rovlysten. Någon motsvarighet till dessa ord hos flickor är endast förskräcklig, 

med ett belägg. 

Tabell 15  Samtliga ord i kategorin Mod & Moral 

Flickor (2,7 %)   Pojkar (2,8 %)   

Ord   Ord   

duktig (6) djärvare (1) modig (1) modig (12) morsk (4) karsk (1) 

envis (3) inte feg (1) nyfiken (1) nyfiken (6) feg (2) lat (1) 

feg (2) inte flitig (1) renhårig (1) envis (5) frejdig (2)  modigare (1) 

morsk (2) frimodig (1) räddande (1) inte modig (5) ihärdig (1) startklar (1) 

beredd (1)      
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Kategorin Mod & Moral står för 2,8 % av det totala antalet belägg. Plusorden är i majoritet, för 

både flickor och pojkar. Dock kan man se att ordens karaktär delvis skiljer sig åt mellan könen. 

Typiska flickbeskrivande ord i denna kategori är duktig, räddande och beredd, medan typiska 

pojkbeskrivande ord är modig, nyfiken och ihärdig. Karaktären av flickorden är tydligt stödjande, 

medan pojkordens karaktär är mer pådrivande. 

Tabell 16  Samtliga ord i kategorin Karaktär & Känslor  

Flickor (4,7 %)  Pojkar (6,7 %)    

Ord (antal)  Ord (antal)    

belåten (10) hemlighetsfull (1) belåten (20) skälmsk (3) fånig (1) märkvärdig (1) 

nöjd (5) märkvärdig (1) nöjd (13) fjollig (2) förhoppningsfull (1) ovanlig (1) 

vanlig (4) oskyldig (1) stolt (6) generad (2)  förväntansfull (1) självbelåten (1)

skamsen (3) tacksam (1) eländig (5) okänd (2) harmsen (1) skojig (1) 

förlägen (2) uppnosig (1) mäktigast (5) rolig (2) högfärdig (1) skön (1) 

inte nöjd (2) ynklig (1) avundsjuk (4)  snopen (2)  inte högfärdig (1) stadig (1) 

farlig (1) ynkligare (1)  vanlig (4) farlig (1) konstig (1) stridslysten (1) 

fånig (1) ynkligaste (1) missnöjd (3) farligare (1) kulig (1) underlig (1) 

förebrående (1) ångerfull (1) skamsen (3) fumlig (1) medlidsam (1) ynklig (1) 

 

Kategorin Karaktär & Känslor står för 6 % av det totala antalet belägg. Fördelningen mellan plus- 

och minusord är relativt jämn mellan könen. Flickorna beskrivs med 57 % plusord, och pojkarna 

med 64 %. Däremot skiljer sig ordens karaktär åt mellan könen. Pojkar beskrivs med de positiva 

orden rolig, kulig, skojig, skön, alla av samma karaktär. Inget ord med liknande betydelse återfinns 

hos flickorna, däremot beskrivs de med de negativa orden ynklig – ynkligare – ynkligast samt fånig. 

4.2.4  SOCIALA RELATIONER 

Tabell 17  Samtliga ord i kategorin Trygghet & Frihet 

Flickor (5,9 %)  Pojkar (4,7 %)   

Ord (antal)  Ord (antal)   

ensam (29) inte bortkommen (1) ensam (37) fångad (1) handfallen (1) 

fri (4) fångad (1) fri (7) förlorad (1) hemmastadd (1) 

förlorad (3) försvunnen (1) försvunnen (7) förrymd (1) inspärrad (1) 

trygg (3) gömd (1) hemlig (2) förtrollad (1) vilsen (1) 

fredlös (2) hjälplös (1) hjälplös (2) förvisad (1) övergiven (1) 

förhäxad (2)  trygg (2) gömd (1)  
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Kategorin Trygghet & Frihet står för 5,2 % av det totala antalet belägg. Denna kategori består för 

både flickor och pojkar av 85 % minusord.  

Tabell 18  Samtliga ord i kategorin Omdömen 

Flickor (1,9 %) Pojkar (5,8 %)    

Ord (antal) Ord (antal)    

stackars (11) bäst (45) nådige (4) prima (2) bättre (1) 

bäst (2)  stackars (11) högvälborne (3)  usel (2) enastående (1) 

sämre (1) bra (5) dålig (2) värst (2) uslare (1) 

värst (1) god (5)     

 

Kategorin Omdömen står för 4,4 % av det totala antalet belägg. För flickor står denna kategori 

endast för 1,9 % av det totala antalet belägg, medan den för pojkar står för 5,8 % av det totala 

antalet belägg. Det finns även en talande skillnad mellan könen vad gäller ordens konnotation. 

Flickor beskrivs med 87 % minusord, medan pojkar beskrivs med 79 % plusord. Det enda 

positiva ordet hos flickorna är bäst, medan pojkarna har en rik variation på bra – bättre – bäst, god, 

prima och enastående. Dock har pojkarna även ett brett spektrum på den negativa skalan såsom usel 

– uslare och dålig.  

Ett stort antal av beläggen för ordet bäst använder Karlsson, i Lillebror och Karlsson på taket, om 

sig själv. Tar man hänsyn till detta blir fördelningen mellan plus- och minusorden på pojkarnas 

sida mer jämnt fördelad, med en marginell övervikt av plusorden. Faktum kvarstår ändå att 

pojkarna i högre grad beskrivs med denna sorts positiva ord. 

4.3  SAMMANFATTNING OCH GENERELLA DRAG 

Man kan alltså i litteraturens ordval skönja skillnader i beskrivningar av pojkar och flickor. 

Typord för pojkar är relaterade till kroppsform och rejälhet (grov, bredaxlad, högväxt), skador (blodig, 

ihjälslagen, sönderriven); elakhet (grymmare, blodtörstig, hotfull), drivenhet (modig, nyfiken), underhållning 

(rolig, kulig, skön) samt omdömen (bäst, enastående). Typord för flickor är relaterade till behov 

(hungrig, trött), pålitlighet (duktig, räddande, beredd); svaghet (ynklig – ynkligast, fånig); samt prydlighet 

(fin, torr, kammad) 

Flickorna beskrivs med en övervikt av positiva ord i kategorierna Prydlighet, Utseende, Mod & 

Moral. Övervikt av negativa ord återfinns i kategorierna Förstånd & Vetskap, Omdömen, Trygghet & 

Frihet, Åkommor. Pojkarna beskrivs med en övervikt av positiva ord i kategorierna Utseende, Mod 

& Moral, Omdömen. Övervikt av negativa ord återfinns i kategorierna Prydlighet, Trygghet & Frihet, 

Åkommor. 
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Den procentuella fördelningen av belägg i olika kategorier skiljer sig i vissa fall åt mellan 

flickor och pojkar, vilket summeras i nedanstående tabell. 

Tabell 19  Fördelning i procent av samtliga kategorier 

Kategori Flickor Pojkar Totalt 

Ålder & Storlek 9,9 8,9 9,3 

Prydlighet 3,5 2,4 2,8 

Utseende 2,1 2,7 2,5 

Kroppsform & Hållning 1,4 4,4 3,3 

Åkommor 3,8 5,5 4,9 

Styrka & Snabbhet 1,9 2,5 2,3 

Behov & Tillstånd 7,8 3 4,7 

Förstånd & Vetskap 11,6 7,5 9 

Humör: glädje, ilska, oro 25,2 25,6 25,5 

Vänlighet & Attityd 17,1 16,6 16,7 

Mod & Moral 2,7 2,8 2,8 

Karaktär & Känslor 4,7 6,7 6 

Trygghet & Frihet 5,9 4,7 5,2 

Omdömen  1,9 5,8 4,4 

Övriga 0,5 0,8 0,7 

 

De mest märkbara skillnaderna återfinns i kategorierna Kroppsform & Hållning och Omdömen, där 

belägg för pojkar dominerar; samt Behov & Tillstånd och Förstånd & Vetskap, där belägg för flickor 

dominerar. Även kategorin Prydlighet visar på stora skillnader mellan könen. Flickor beskrivs till 

största del som prydliga, medan pojkar till största del beskrivs som ovårdade. 

Förutom de skillnader jag pekat ut här ovan kan man även se att i nästan samtliga kategorier 

beskrivs pojkar med flera olika ord inom samma kategori än vad flickor gör. Endast i två av 

kategorierna, Behov & Tillstånd samt Mod & Moral har flickor beskrivits med en större variation av 

ord, men övervikten är väldigt marginell med ett ord mer per kategori. Denna variation av ord till 

pojkars beskrivningar ger plats åt större betydelseskillnader och nyanser, vilket torde kunna ge en 

tydligare och mer specifik bild av karaktären. Vidare har pojkar större mängd av komparerade 

adjektiv; 55 belägg för pojkarna i jämförelse med 18 belägg för flickor. Även detta leder till 

betydelseskillnader, pojkar kan vara exempelvis starka, men även det ännu mer värda starkaste. 

Likaledes kan de även hamna på den ultimata botten såsom uslare, men pojkarnas komparerade 

ord är i större utsträckning än flickornas plusord. 
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5  RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING 

Här nedan redovisas resultatet av enkätundersökningen (se Bilaga 1) uppdelad i två delar, då 

enkäten bestod av två separata delar. Samtliga tabeller tillhörande enkätundersökningen återfinns 

i sin helhet i Bilaga 3. 

5.1  RESULTAT DEL 1 

I del 1 av enkäten skulle informanterna kryssa för de adjektiv som de ansåg passa bäst in för att 

beskriva dem själva. Som jag tidigare nämnt valde jag att inte bestämma ett max- eller minimiantal 

för det antal ord som informanterna skulle kryssa för. Den informant som fyllde i mest ord hade 

fyllt i 24 av de 36 orden och den informant som hade fyllt i minst hade nöjt sig med 3 ord. 

Samtliga tabeller i detta avsnitt är ett utsnitt av toppskiktet och bottenskiktet, för att se vilka 

ord som används i störst respektive minst utsträckning. Av utrymmesskäl har jag valt att inte 

publicera det fullständiga resultatet, detta återfinns i Bilaga 3. De tydliga drag som går att urskilja i 

resultatet av enkäten handlar just om de ord som används mest respektive minst.  

Längst till vänster återfinns det totala antalet baserat på samtliga informanters uppgifter, 

därefter har jag delat upp det i flickornas svar samt pojkarnas svar. Svaren är ordnade i fallande 

frekvens, med den högsta siffran – det vill säga flest belägg – överst. 

5.1.1  BARNENS BESKRIVNING AV SIG SJÄLVA 

Här nedan redovisas i tabellform hur barnen valt att beskriva sig själva i del 1 av enkäten.  

Tabell 20  De mest frekventa orden i barnens beskrivning av sig själva 

Alla 

Egenskap 

 

Antal 

Flickor 

Egenskap 

 

Antal 

Pojkar 

Egenskap 

 

Antal 

glad 34 glad 16 glad 18 

snäll 32 duktig 15 snäll 17 

duktig 30 snäll 15 duktig 15 

snabb 29 snabb 14 modig 15 

  söt 14 snabb 15 
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Tabell 21  De minst frekventa orden i barnens beskrivning av sig själva 

Alla 

Egenskap 

 

Antal 

Flickor 

Egenskap 

 

Antal 

Pojkar 

Egenskap 

 

Antal 

bråkig 2 barnslig 1 feg 1 

olydig 2 liten 1 olydig 1 

sur 2 olydig 1 tjock 1 

barnslig 1 vild 1 barnslig 0 

  arg 0   

  bestämd 0   

  bråkig 0   

  sur 0   

 

Man kan se tydliga likheter mellan barnens mest frekventa ord att beskriva sig själva med, de 

består i princip av samma ord. Lågstadiebarn har således en ganska likartad – och positiv – 

uppfattning om sina egenskaper oavsett biologiskt kön; de är glada och snälla och gör så gott de 

kan. 

Det finns dock en del skillnader mellan topporden för flickor och pojkar. Det är 14 av 

flickorna som beskriver sig själva med ordet söt medan endast 4 pojkar använder samma ord. 

Ordet modig används av 15 pojkar och 9 flickor och ordet smal använder 13 av pojkarna i 

jämförelse med 6 av flickorna. En annan intressant aspekt är även att 10 pojkar valt att beskriva 

sig med ordet prydlig i jämförelse med 5 av flickorna. Prydlig ses ofta som ett ord knutet till flickor, 

vilket även stämmer överens med mitt resultat i den semantiska kategoriseringen, där kategorin 

Prydlighet till största del bestod av plusord för flickor och minusord för pojkar, men detta är alltså 

inget resultat som styrks i enkäten. 

Bland de ord som barnen i minst utsträckning väljer att förknippa sig själva med är resultatet 

inte lika överensstämmande, dock är ord med negativ konnotation i majoritet, exempelvis bråkig, 

olydig, och sur. Man kan även se att flickorna har en större samstämmighet i sitt resultat, medan 

pojkarna totalt sett använt sig av samtliga ord utom barnslig. 

5.2  RESULTAT DEL 2 

I del 2 av enkäten skulle barnen kategorisera huruvida orden passade bäst in som beskrivning på 

en flicka, en pojke eller lika bra för bägge kön.  

Precis som i föregående del är samtliga tabeller i detta avsnitt ett utsnitt av toppskiktet och 

bottenskiktet, för att se vilka ord som används i störst respektive minst utsträckning. Det 

fullständiga resultatet återfinns i Bilaga 3. Längst till vänster återfinns det totala antalet baserat på 

samtliga informanters uppgifter, därefter har jag delat upp det i flickornas svar samt pojkarnas 

 27



svar. Svaren är ordnade i fallande frekvens, med den högsta siffran – det vill säga flest belägg – 

överst.  

Inledningsvis kartläggs de ord som ansågs mest respektive minst passande som specifik 

beskrivning av flickor, därefter kartläggs detsamma för beskrivning av pojkar. 

5.2.1  KÖNSSTEREOTYPA ORD FÖR FLICKOR 

I detta avsnitt återfinns de vanligaste orden när barnen i undersökningen bestämmer vilka ord 

som specifikt passar in på flickor.  

Tabell 22  Typiska ord för att beskriva flickor 

Alla 

Egenskap 

 

Antal 

Flickor 

Egenskap 

 

Antal 

Pojkar 

Egenskap 

 

Antal 

svag 18 svag 7 svag 11 

söt 14 söt 7 blyg 7 

blyg 13 tyst 7 söt 7 

tyst 12 blyg 6 feg 6 

lugn 10 lugn 6 orolig 6 

  prydlig 5 barnslig 5 

    tyst 5 

Tabell 23  Icke-typiska ord för att beskriva flickor 

Alla 

Egenskap 

 

Antal 

Flickor 

Egenskap 

 

Antal 

Pojkar 

Egenskap 

 

Antal 

arg 1 arg 0 bäst 0 

glad 1 bestämd 0 glad 0 

rolig 1 bråkig 0 modig 0 

snäll 1 modig 0 rolig 0 

vild 1 olydig 0 snabb 0 

modig 0 stark 0 snäll 0 

stark 0 stor 0 stark 0 

stor 0 tjock 0 stor 0 

  vild 0   

 

De ord som i störst utsträckning anses passa bäst in på enbart flickor är samtliga av samma 

karaktär; blyg, svag och söt. Således är de ord som anses vara minst passande på enbart flickor 

sådana som stark, bestämd och olydig.  

Det negativa ordet svag är i topp, både när flickor och pojkar får bestämma, i övrigt är orden 

som anses vara typiska för flickor oftast positiva, även om pojkarna i något högre grad tenderar 

att använda negativa ord såsom barnslig och feg. 
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5.2.2  KÖNSSTEREOTYPA ORD FÖR POJKAR 

I detta avsnitt återfinns de vanligaste orden när barnen i undersökningen bestämmer vilka ord 

som specifikt passar in på pojkar. 

Tabell 24  Typiska ord för att beskriva pojkar 

Alla 

Egenskap 

 

Antal 

Flickor 

Egenskap 

 

Antal 

Pojkar 

Egenskap 

 

Antal 

stark 22 stark 14 vild 10 

vild 20 vild 10 stark 8 

bråkig 14 bråkig 9 lat 7 

lat 12 snabb 8 bråkig 5 

slarvig 12 modig 7 olydig 5 

modig 11 slarvig 7 slarvig 5 

olydig 10 stor 7   

snabb 10 arg 5   

  barnslig 5   

  envis 5   

  lat 5   

  olydig 5   

  rolig 5   

Tabell 25  Icke-typiska ord för att beskriva pojkar 

Alla 

Egenskap 

 

Antal 

Flickor 

Egenskap 

 

Antal 

Pojkar 

Egenskap 

 

Antal 

glad 1 feg 0 duktig 0 

svag 1 liten 0 feg 0 

söt 1 orolig 0 glad 0 

vanlig 1 svag 0 liten 0 

feg 0   lugn 0 

liten 0   orolig 0 

orolig 0   prydlig 0 

    smal 0 

    stor 0 

    söt 0 

    tjock 0 

    tyst 0 

    vanlig 0 
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De ord som i störst utsträckning anses passa bäst in på enbart pojkar har till största del negativ 

konnotation. Stark och modig är de positiva ord som återfinns i toppskiktet, resterande ord är av 

mer negativ karaktär såsom vild och bråkig. 

Intressant att notera är att det är flickornas val av ord som är mest positiva, trots att en del av 

pojkarna i sina svar var väldigt lojala mot sitt eget kön. Pojkarna är istället mer överens än 

flickorna om resultatet, tretton av orden anses inte alls passa in enbart på pojkar, medan 

flickornas resultat är mer varierat. 

5.3  SAMMANFATTNING OCH GENERELLA DRAG 

Resultatet av del 1 av enkäten, där informanterna skulle beskriva sig själva, blev förhållandevis 

jämnt mellan könen. Barnen har en positiv självbild, och identifierar sig inte till någon hög grad 

med de könsstereotyper som de målar upp i del 2 av enkäten. 

Resultatet i del 2 var också förhållandevis likartat mellan könen, gemensamt för både flickor 

och pojkar är att de överlag tycker att de olika adjektiven passar lika bra in på flickor som på 

pojkar. Dock kan man tydligt se att i de fall där orden knyts till ett kön är resultaten väldigt 

överensstämmande med hur flickor och pojkar anses vara; dikotomin svag flicka och stark pojke 

är tydlig. Det är även ett större antal ord som anses starkt knutna till pojkar än till flickor. 

I den semantiska kategoriseringen visade resultatet på att pojkar blev beskrivna med en större 

variation av ord än vad flickor blev, men detta är inte något som tydliggörs i resultatet av enkäten. 

Flickorna valde i genomsnitt ut 14 av de 36 orden i del 1 för att beskriva sig själva med, medan 

pojkarna valde ut 15. 

Några få informanter, både pojkar och flickor, tenderar att vara väldigt lojala mot sitt kön. De 

kryssar således i positiva egenskaper som typiska för sitt eget kön samt negativa för det motsatta. 

Detta förekommer inte i många fall, och verkar heller inte påverka resultatet i någon större 

utsträckning, men det är ett intressant drag att notera. 
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6  DISKUSSION 

Att dra konkreta slutsatser utifrån statistik kan rent generellt ses som lite vanskligt att genomföra; 

som med all sorts statistik är det lätt att bli ”hemmablind” och endast se det resultat som man 

letar efter. Jag har dock försökt att se på mitt material så objektivt som möjligt, men ändå lyfta 

fram intressanta och talande aspekter. Några generella slutsatser är således svåra att dra, men det 

framkommer intressanta frågeställningar, värda att undersöka närmare. 

6.1  DISKUSSION AV LITTERATUREN 

Generellt kan man säga att Astrid Lindgren i sina böcker inte är rädd för att låta män och pojkar 

gråta och visa känslor. Kvinnor och flickor tillåts på samma sätt bestämma, visa sin ståndpunkt 

och klara sig på egen hand. Självklart speglar böckerna sin tids ideal med nervösa hemmafruar (se 

Madicken) och familjeförsörjande fäder (se Madicken, Lillebror och Karlsson på taket). Man kan se en 

tendens till att birollerna håller sig till förväntade könsstereotyper, medan huvudpersonerna – det 

vill säga barnen – får visa en mer kontroversiell och nydanande roll. Det skulle kunna tolkas som 

att Lindgren påvisar samtidens idealbild av vuxna kvinnor och män, samtidigt som hon ger en 

mer komplex bild av sina huvudkaraktärer, där könsrollerna tillåts vara mer överskridande. Jag 

kan se två tolkningar av detta; antingen så är det en slags framtidsförhoppning från Lindgrens 

synvinkel, ett tydliggörande av hennes jämställdhetsideal; eller så visar Lindgren upp en barnroll 

där barnet ännu inte stagnerat i sitt kön, utan får leva ut som barn – inte som små kvinnor eller 

män. Först senare, när de nått vuxen ålder, förväntas de inlemma sig i facket för hur en ”riktig” 

kvinna eller man ”ska” vara. Vad som är den egentliga orsaken är omöjlig att veta och kan således 

bara spekuleras i, men jag menar att dessa två scenarier båda kan vara troliga. 

Lindgrens böcker är inte helt befriade från stereotyper, även om många av karaktärerna inte 

tvingas in i förväntade mallar. Det finns tydliga kopplingar till att kvinnor och flickor tar ansvar 

på ett helt annat sätt än män och pojkar. Speciellt bland de vuxna är det kvinnorna som är stränga 

och bestämda, medan männen ofta tar en mer livsbejakande roll och har ett mer lättsamt och 

lekfullt förhållande till barnen (se exempelvis Madicken, Ronja Rövardotter).  

6.1.1  ROLLFÖRDELNING 

Det förekommer en tydlig koppling mellan huvudpersonens kön och antalet beskrivna 

ord/karaktär; är det en flicka i huvudrollen ägnas fler ord åt flickor och är det en pojke ägnas fler 

ord åt pojkar. Detta kan tolkas som att det är huvudpersonerna som ägnas mest uppmärksamhet, 
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och således beskrivs mest ingående. Hene kommer i sin undersökning fram till samma resultat; 

det är huvudpersonens kön som styr antalet belägg per kön (Hene, 1984:46). Dock består de 

neutrala böcker som hon undersökt av en övervikt av belägg för pojkar. Då min undersökning 

endast bestod av en neutral bok är det ingen omöjlighet att detta mönster även finns i litteratur av 

Astrid Lindgren om man skulle ha undersökt flera böcker med blandade huvudpersoner. 

6.1.2  HUVUDKARAKTÄRER OCH STEREOTYPER 

I tre av böckerna, Madicken, Bröderna Lejonhjärta och Ronja Rövardotter, är huvudpersonerna inte 

särskilt bundna till de klassiska könsstereotyperna. Ronja (Lindgren, 1981) och Madicken 

(Lindgren, 1960) är väldigt framåt och påhittiga, medan Skorpan (Lindgren, 1973) ofta benämns 

som rädd och ledsen. I det inledande kapitlet blir Madicken beskriven som att hon inte ser ut 

som någon flicka och att hon egentligen nog skulle ha varit en pojke (Lindgren, 1960:21). Ronja – 

till skillnad från Madicken – benämns inte explicit som en könsöverskridande person, men kan 

samtidigt ses ha mer typiska drag för föreställningarna av en så kallad pojkflicka än vad Madicken 

har; Ronja är nyfiken, orädd och modig. Dessa karaktärsdrag framhävs även hos Madicken, men 

jämför man de bägge karaktärerna tycker åtminstone jag att Ronja känns mer som en frisinnad 

rebell än vad Madicken gör. Dock har de helt skilda livsstilar; Ronja växer upp i en borg i skogen 

med sin rövarfamilj, medan Madicken lever ett välordnat liv i en välbeställd ”svensson”-familj, 

vilket självklart inverkar på de två flickornas olika framtoning. 

I de två tidigare böckerna är könsrollerna mer klassiska; i Alla vi barn i Bullerbyn återfinns det 

inte något uttalat att pojkar skulle vara bättre än flickor, men de leker på delvis olika sätt, och det 

påpekas också att de trots allt har skilda kön och därför ibland beter sig olika. Lillebror och 

Karlsson, huvudpersonerna i Lillebror och Karlsson på taket, faller båda in i mallen för en typisk 

pojke; Karlsson med sitt stora självförtroende, och Lillebror med sina arga utbrott. 

Alla vi barn i Bullerbyn samt Lillebror och Karlsson på taket är de böcker som är skrivna i de två 

första årtiondena, 1940-tal samt 1950-tal. Skillnader i könsbundna huvudkaraktärer kan således ha 

med tidsaspekten att göra. Något som delvis talar emot detta är boken Pippi Långstrump som gavs 

ut 1945 och handlar om flickan Pippi som bland annat besegrar världens starkaste man. Den 

högst rebelliska och ovanliga flickan väckte onekligen uppmärksamhet, både positiv och negativ 

sådan. Kanske ledde det till att Lindgren tonade ner sina flickkaraktärer, tills hon kände att tiden 

kommit ifatt henne lite? 
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6.2  DISKUSSION AV SEMANTISK KATEGORISERING 

Det totala materialet av insamlade ord består av 2251 adjektiv, där 808 belägg beskriver flickor 

och 1443 belägg beskriver pojkar. De största kategorierna är Humör (25,5 %), Vänlighet & Attityd 

(16,7 %) samt Ålder & Storlek (9,3 %). 

Flickorna beskrivs med en övervikt av positiva ord i kategorierna Prydlighet, Utseende, Mod & 

Moral. Övervikt av negativa ord återfinns i kategorierna Förstånd & Vetskap, Omdömen, Trygghet & 

Frihet, Åkommor. Pojkarna beskrivs med en övervikt av positiva ord i kategorierna Utseende, Mod 

& Moral, Omdömen. Övervikt av negativa ord återfinns i kategorierna Prydlighet, Trygghet & Frihet, 

Åkommor. 

Att flickor i kategorin Förstånd & Vetskap beskrivs med en övervikt av negativa ord är även 

något som stämmer överens med Sveens resultat. Hon konstaterar att ”[d]escriptions of the 

contemporary female characters often denoted (negative aspects of) cognition (stupid)” (Sveen, 

2005:134). 

Typord för pojkar är relaterade till kroppsform och rejälhet (grov, bredaxlad); skador (blodig, 

ihjälslagen); elakhet (grymmare, blodtörstig); pådrivande (modig, nyfiken); underhållande (rolig, skön) samt 

omdömen (bäst, enastående). Typord för flickor är relaterade till behov (hungrig, trött); pålitlighet 

(duktig, räddande, beredd); svaghet (ynklig – ynkligast, fånig) samt prydlighet (torr, kammad). Att pojkar i 

större utsträckning än flickor beskrivs med positiva ord som rör deras underhållningsförmåga är 

något som även Hene bekräftar. (Hene, 1984:228) 

Det verkar således finnas en skillnad i hur flickor och pojkar framställs i Astrid Lindgrens 

litteraturvärld, även om karaktärerna på ytan i många fall kan ses som frigjorda från normer och 

förväntningar. De gör ungefär samma saker, deltar i samma aktiviteter, men skrapar man lite på 

ytan ser man att de beskrivs med olika ord – med skilda betydelser. Detta mönster stämmer väl 

överens med vad både Hene (Hene, 1984) och Sveen (Sveen, 2005) kommer fram till i sina 

respektive avhandlingar – om än i olika stor utsträckning. 

Jag tycker mig, genom att undersöka orden, kunna se ett mönster av de ord som används till 

flickor respektive pojkar. Flickornas ord visar på pålitlighet och beredskap (duktig, beredd) medan 

pojkarnas ord visar på upptäckarlust och en drivenhet (modig, nyfiken). Man kan se det som att 

flickorna gör det som förväntas av dem, medan pojkar tar klivet utanför ramarna och utforskar 

världen på egen hand. Flickor är behövande (hungrig, trött) samtidigt som de har en mer stödjande 

funktion (räddande), medan pojkar går i fronten och visserligen tar skada (blodig, sönderriven), men 

samtidigt skapar maktpositioner (grym, bäst). 

Genom att se på de typord som nästan uteslutande används om enbart det ena könet kan man 

se tendenser av den stereotypiserade dikotomi som Hene diskuterar i inledningen av sin 
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avhandling (Hene, 1984:7 ff). Man kan se vissa tydliga stereotypa drag, såsom att flickors 

utseende nästan uteslutande benämns positivt, de är även i mycket högre grad än pojkar hela och 

rena. Välanvända beskrivningar av pojkars utseende kretsar istället kring deras kroppar och fysik; 

de är rejäla och starka. 

Det faktum att pojkar nästan uteslutande beskrivs med en större variation av olika ord säger 

även det något om förhållandet mellan könen. Denna variation av ord till pojkarnas beskrivningar 

bör ge plats åt större betydelseskillnader och nyanser, vilket torde kunna ge en tydligare och mer 

specifik bild av karaktären. De manliga karaktärerna blir således mer komplexa. 

Även när det kommer till användningen av komparerade adjektiv ligger pojkarna i topp. Det 

leder likaså till distinktioner, men kan även tolkas som att pojkar förväntas ha en större 

kompetens. De kan exempelvis beskrivas med ordet stark, men även med det mer värdefulla 

ordet starkaste. Rent generellt återfinns en övervikt av plusord av de komparerade orden för 

pojkar, medan fördelningen av flickors komparerade ord var mer jämn. Detta resultat kan tolkas 

som att pojkar och deras egenskaper uppvärderas. 

6.3  DISKUSSION AV ENKÄTUNDERSÖKNING 

Lågstadiebarnen i min undersökning var väldigt överens i sin beskrivning av sig själva, få 

skillnader mellan könen går att belägga. Det finns dock vissa variationer som skulle vara 

intressanta att se på i ett större material, exempelvis det utseendebeskrivande ordet söt som 

användes av 14 flickor och 4 pojkar. Även differensen mellan valet av ordet prydlig, som 10 pojkar 

men endast 5 flickor valde att beskriva sig med, var för mig oväntad. Materialet ur böckerna visar 

att flickornas prydlighet nästan uteslutande omnämns positivt, medan pojkar beskrivs med en 

övervikt av negativa ord. På denna punkt skiljer sig alltså materialet ur litteraturen och enkäten åt. 

I del 2 av enkäten, där de skulle knyta ord till ett specifikt kön, återfinns inte någon stark 

tendens till att egenskaper hör ihop med ett visst kön. När informanterna ändå valde att 

sammanlänka ett ord med ett specifikt kön var de dock relativt överens. Bilden av typflickan i 

enkäten, som blyg, svag och söt, samt bilden av typpojken, som stark, vild och bråkig stämmer väl 

överens med det resultat på de typpersoner som jag fick utifrån litteraturen och den semantiska 

kategoriseringen. Intressant att notera är dock att just ordet svag som väldigt tydligt knyts till 

flickor i enkätundersökningen, endast används om pojkar i litteraturen. Flickornas svaghet 

framkommer istället på mer subtila sätt, exempelvis genom deras övervikt i kategorin Behov & 

Tillstånd. Det finns alltså tydliga tendenser av motsatsförhållande mellan könen med svaga flickor 

och starka pojkar, lugna flickor och vilda pojkar. Detta resultat är föga förvånande då det är dessa 

stereotyper som framhävs både i samhället och även, om än mer diffust, i litteraturen av Astrid 

Lindgren. Man kan således dra slutsatsen att barn redan i åttaårsåldern – och troligtvis mycket 
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tidigare – är väl medvetna om dessa könsstereotyper, även om de själva inte fullt ut identifierar 

sig med dem, vilket även bekräftas i Fagrells avhandling (Fagrell, 2000).  

För att ytterligare koppla resultatet av enkäten till resultatet av den semantiska 

kategoriseringen kan det vara av intresse att se på antalet ord som flickor respektive pojkar i 

genomsnitt valt för att beskriva sig själva. Som tidigare sagts fanns inga begränsningar, utan 

informanterna fick kryssa för så många av de 36 orden de ville. De som fyllde i mest (24 ord) 

respektive minst (3 ord) var bägge pojkar. Flickorna fyllde i ett genomsnitt på 14 ord, medan 

pojkarna fyllde i ett genomsnitt på 15 ord. Skillnaden är väldigt marginell, men det skulle helt 

klart vara av intresse att se om det skulle skilja sig mer i en mer omfattande undersökning. 

I del 2 av enkäten kan man se att det är ett större antal ord som anses starkt knutna till pojkar 

än till flickor, vilket kan ses som ytterligare en koppling till resultatet att pojkar tenderar bli 

beskrivna med en större variation av ord. Vidare fanns en tendens till att flickornas val av 

stereotypa ord för pojkar var av mer positiv karaktär än när pojkarna själva valde stereotypa ord 

för pojkar. Samtidigt var pojkarnas val av stereotypa ord för flickor något mer negativa än när 

flickorna själva valde ord. Detta resultat, både den för pojkar större ordvariationen, samt 

flickornas uppvärdering och pojkars nedvärdering av det motsatta könets egenskaper, har en 

tydlig koppling till Birgitta Fagrells avhandling. Hon ser tendenser till att flickor uppvärderar 

pojkarnas prestationer och nedvärderar sina egna, samtidigt som pojkar är väl medvetna om sina 

starka sidor. (Fagrell, 2000:150, 212) 
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7  AVSLUTNING 

I det undersökta materialet framkommer skillnader i vilka egenskaper som lyfts fram hos fiktiva 

karaktärer utifrån deras biologiska kön. Skillnaderna går att sammankoppla till de klassiska 

könsstereotyper som är uppbyggda kring ett motsatsförhållande könen emellan, där flickan anses 

vara den lugna, svaga parten, medan pojken anses vara den starka, vilda parten. Pojkar tenderar 

att beskrivas med en större variation av ord i den undersökta litteraturen, likaså anses ett större 

antal av orden tydligt knutna till pojkar än till flickor enligt resultatet av enkäten. 

Enkätundersökningen visar på tendenser till att barn är väl medvetna om dessa 

könsstereotyper, trots att de själva till liten grad väljer att kategorisera sig själv utifrån sitt kön. 

Den inledande hypotesen kan således sägas vara delvis bekräftad, då jag trodde att flickor och 

pojkar tydligare skulle skilja sig åt när de beskrev sig själva, vilket de inte gjorde i så hög grad. 

Möjligen hade en mer omfattande enkätundersökning tydligare visat på de skillnader jag på 

förhand förväntade mig finna. 

7.1  FRAMTIDA FORSKNING 

Det finns många möjligheter att bygga vidare på den undersökning som här har presenterats. 

Eftersom Astrid Lindgrens böcker fortfarande läses skulle det vara intressant att se närmare på 

ett större antal av hennes böcker, samt göra noggrannare jämförelser böckerna emellan. Det har 

trots allt hänt en del på genusfronten mellan 1940-tal och 1980-tal när Astrid Lindgren var som 

mest aktiv, och frågan är om detta avspeglar sig i litteraturen. Det skulle även vara intressant att 

jämföra olika författare. 

Vad gäller enkätundersökningen finns, enligt mig, många intressanta aspekter att se närmare 

på. Först och främst skulle det behövas ett större urval av informanter, kanske även i skilda 

åldersgrupper. Urvalet av ord till enkäterna i denna undersökning styrdes utifrån det insamlade 

materialet från böckerna, och resultatet skulle således kunna bli ett annat med ett annat material. 

Att låta informanterna helt på egen hand beskriva sig själva skulle troligtvis ge en mer rättvis bild 

och att komplettera med djupintervjuer skulle också kunna bidra till intressanta diskussioner. Det 

skulle även vara av intresse att tydligare koppla samman barnens åsikter och uppfattningar med 

den undersökta litteraturen. Genom samtal kring böckerna och deras karaktärer, skulle man 

kunna se hur barnen förhåller sig till litteraturen och dess skapande av könsroller. 
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BILAGA 1 

Hur vill du beskriva dig själv? 

□ Flicka  □ Pojke  Ålder:……………… 

Rita ett kryss i rutan vid dom ord som du tycker passar bäst för att 

beskriva dig själv. 

 

□ modig □ klok □ snäll 

□ glad □ duktig  □ envis 

□ stilig □ liten □ rolig 

□ smal □ stark □ tyst 

□ bråkig □ söt □ bäst 

□ svag □ påhittig □ vild 

□ prydlig □ olydig □ lat 

□ vanlig □ arg □ blyg 

□ tjock □ nyfiken □ sur 

□ feg □ lugn □ slarvig 

□ barnslig □ bestämd □ orolig 

□ snabb □ allvarlig □ stor 
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Hur beskriver du andra? 

Passar ordet bäst för att beskriva en flicka, en pojke eller båda? 

Rita ett kryss i rutan.  

 
 Flicka Pojke Båda 

orolig    

prydlig    

påhittig    

rolig    

slarvig    

smal    

snabb    

snäll    

stark    

stilig    

stor    

sur    

svag    

söt    

tjock    

tyst    

vanlig    

vild    

   Flicka Pojke Båda 

arg    

allvarlig    

barnslig    

bestämd    

blyg    

bråkig    

bäst    

duktig    

envis    

feg    

glad    

klok    

lat    

liten    

lugn    

modig    

nyfiken    

olydig    
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BILAGA 2 

 
Skriftliga instruktioner till klassföreståndarna i klass 2a och 2b, Bondsjöhöjdens skola, 

Härnösand: 

 

”Jag vill alltså att eleverna på den första sidan kryssar i de adjektiv som 

de tycker passar för att beskriva dem själva. Jag har inte satt något 

minimum- eller max-antal då jag inte vill begränsa eller pressa fram 

något resultat. Om barnen inte riktigt förstår betydelsen av vissa ord får 

ni självklart förklara vad de betyder, men min tanke är att enkäten ska 

göras ganska spontant utan att tänka för mycket på varje enskilt ord. 

I den andra delen vill jag att de ska fundera över om orden passar bäst 

för att beskriva en pojke eller flicka, eller bägge kön. För att kryssa i ett 

ord som specifikt för ett kön behöver det inte vara helt undantagslöst, 

utan snarare att det passar bäst in på flickor eller pojkar. Om det skulle 

vara svårt för eleverna skulle man kunna tänka sig att de ska visualisera 

bilden av exempelvis en glad person. Är det en flicka/kvinna eller 

pojke/man som de ser framför sig? Är vissa ord särskilt problematiska 

eller svårbedömda får de gärna hoppa över dem helt. 

Mitt mål med hela enkäten är som sagt att den ska göras så spontant 

som möjligt, utan för mycket eftertanke.” 
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BILAGA 3 

Samtliga tabeller över resultatet i enkätundersökningen. 

Tabell 26  Samtliga ord när barnen beskriver sig själva 

Alla 
Egenskap 

 
Antal 

Flickor 
Egenskap 

 
Antal 

Pojkar 
Egenskap 

 
Antal 

glad 34 glad  16 glad 18 
snäll 32 duktig 15 snäll 17 
duktig 30 snäll 15 duktig 15 
snabb 29 snabb 14 modig 15 
nyfiken 26 söt 14 snabb 15 
vanlig 25 nyfiken 13 nyfiken 13 
modig 24 vanlig 13 påhittig 13 
rolig 24 rolig 12 smal 13 
påhittig 22 modig 9 stark 13 
stark 22 påhittig 9 lugn 12 
lugn 20 stark 9 rolig 12 
smal 19 klok 8 vanlig 12 
klok 18 lugn 8 klok 10 
söt 18 stor 7 prydlig 10 
prydlig 15 blyg 6 allvarlig 8 
stor 12 smal 6 tyst 8 
allvarlig 11 lat 5 stilig 7 
lat 11 orolig 5 bestämd 6 
tyst 11 prydlig 5 bäst 6 
blyg 10 feg 4 lat 6 
stilig 10 slarvig 4 vild 6 
orolig 9 allvarlig 3 stor 5 
bäst 8 envis 3 blyg 4 
slarvig 7 stilig 3 orolig 4 
vild 7 tyst 3 söt 4 
bestämd 6 bäst 2 arg 3 
envis 5 svag 2 slarvig 3 
feg 5 tjock 2 bråkig 2 
arg 3 barnslig 1 envis 2 
liten 3 liten 1 liten 2 
svag 3 olydig 1 sur 2 
tjock 3 vild 1 svag 2 
bråkig 2 arg 0 feg 1 
olydig 2 bestämd 0 olydig 1 
sur 2 bråkig 0 tjock 1 
barnslig 1 sur 0 barnslig 0 
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Tabell 27  Fördelning av ord för att beskriva flickor 

Alla 
Egenskap 

 
Antal 

Flickor 
Egenskap 

 
Antal 

Pojkar 
Egenskap 

 
Antal 

svag 18 svag 7 svag 11 
söt 14 söt 7 blyg 7 
blyg 13 tyst 7 söt 7 
tyst 12 blyg 6 feg 6 
lugn 10 lugn 6 orolig 6 
feg 9 prydlig 5 barnslig 5 
prydlig 9 smal 4 tyst 5 
barnslig 8 allvarlig 3 lugn 4 
orolig 8 envis 3 prydlig 4 
smal 6 feg 3 allvarlig 3 
envis 5 vanlig 3 bestämd 3 
allvarlig 4 bäst 2 lat 3 
lat 4 orolig 2 liten 3 
liten 4 påhittig 2 olydig 3 
påhittig 4 snabb 2 tjock 3 
vanlig 4 barnslig 1 bråkig 2 
bestämd 3 duktig 1 envis 2 
klok 3 glad 1 klok 2 
olydig 3 klok 1 påhittig 2 
slarvig 3 lat 1 slarvig 2 
stilig 3 liten 1 smal 2 
sur 3 nyfiken 1 stilig 2 
tjock 3 rolig 1 sur 2 
bråkig 2 slarvig 1 arg 1 
bäst 2 snäll 1 duktig 1 
duktig 2 stilig 1 nyfiken 1 
nyfiken 2 sur 1 vanlig 1 
snabb 2 arg 0 vild 1 
arg 1 bestämd 0 bäst 0 
glad 1 bråkig 0 glad 0 
rolig 1 modig 0 modig 0 
snäll 1 olydig 0 rolig 0 
vild 1 stark 0 snabb 0 
modig 0 stor 0 snäll 0 
stark 0 tjock 0 stark 0 
stor 0 vild 0 stor 0 

 
 

 43



Tabell 28  Fördelning av ord för att beskriva pojkar 

Alla 
Egenskap 

 
Antal 

Flickor 
Egenskap 

 
Antal 

Pojkar 
Egenskap 

 
Antal 

stark 22 stark 14 vild 10
vild 20 vild 10 stark 8
bråkig 14 bråkig 9 lat 7
lat 12 snabb 8 bråkig 5
slarvig 12 modig 7 olydig 5
modig 11 slarvig 7 slarvig 5
olydig 10 stor 7 allvarlig 4
snabb 10 arg 5 envis 4
envis 9 barnslig 5 modig 4
arg 8 envis 5 sur 4
barnslig 7 lat 5 arg 3
stor 7 olydig 5 stilig 3
sur 7 rolig 5 barnslig 2
bestämd 6 bestämd 4 bestämd 2
rolig 6 bäst 4 nyfiken 2
allvarlig 5 smal 4 påhittig 2
bäst 5 duktig 3 snabb 2
påhittig 5 prydlig 3 blyg 1
stilig 5 påhittig 3 bäst 1
smal 4 sur 3 klok 1
duktig 3 tjock 3 rolig 1
nyfiken 3 lugn 2 snäll 1
prydlig 3 snäll 2 svag 1
snäll 3 stilig 2 duktig 0
tjock 3 tyst 2 feg 0
blyg 2 allvarlig 1 glad 0
klok 2 blyg 1 liten 0
lugn 2 glad 1 lugn 0
tyst 2 klok 1 orolig 0
glad 1 nyfiken 1 prydlig 0
svag 1 söt 1 smal 0
söt 1 vanlig 1 stor 0
vanlig 1 feg 0 söt 0
feg 0 liten 0 tjock 0
liten 0 orolig 0 tyst 0
orolig 0 svag 0 vanlig 0
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