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Sammandrag 

I uppsatsen undersöks skolelevers färgvokabulär och kunskap om färgord. Syftet är att utröna 

huruvida flickor och pojkar har olika uppfattning om färger och olika stora vokabulär för färger 

och hur detta yttrar sig.  

 För att undersöka detta genomfördes en enkätundersökning i tre årskurser i grundskolan, 

årskurs 3, 6 och 9, där två olika enkäter delades ut i vardera en klass i varje årskurs. Den ena 

enkäten innehöll ett antal färgord och den andra enkäten visade upp färgprover. Totalt svarade 

109 elever på enkäterna. Resultatet visar att av de elever, som fick fylla i enkäten med färgprover, 

strävar flickorna i stor utsträckning efter att vara så exakta som möjligt medan pojkarna dels är 

mindre precisa och dels använder fler nyskapande beskrivningar. Gällande enkäten med färgord 

kunde ingen direkt skillnad i kunskap mellan könen märkas.  

 Resultatet tyder på att andra faktorer än kunskap styr elevernas svar i enkäten med 

färgprover, såsom att eleverna använder enkäten för att konstruera könstillhörighet och 

positionera sig som ett särskilt kön, samt att det är mer tillåtet för pojkar än för flickor att bryta 

mot av skolan uppsatta regler.   
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1. Inledning 

När jag läste lingvisten Robin Lakoffs artikel ”Language and Women‟s Place” (1973) första 

gången fastnade jag särskilt vid hennes beskrivning av färger. Hon menar att män inte kan 

använda sig av samma verktyg för att uttrycka färger som kvinnor, just på grund av sitt kön, 

eftersom de då skulle framstå som löjliga. Detta fick mig att tänka på en episod ur mitt eget liv 

där en man i 35-årsåldern inte sades kunna förstå vilken färg som menades utifrån en benämning 

av den färgen, som jag har kunnat sedan treårsåldern. Dessa två iakttagelser sammantaget fick 

mig att börja undra, för det första om det verkligen bara är kvinnor som kan använda ord som 

lavendelblå och ceriserosa utan att verka fåniga, och hur det kommer sig att en man i 35-

årsåldern inte kan en färg som jag har kunnat sedan jag var barn.  

Lakoffs artikel är baserad på hennes egna erfarenheter i hennes amerikanska omgivning och 

närmar sig vid det här laget 40 år, och på många sätt har begreppet kön luckrats upp under den 

tiden. Finns tendensen att män inte kan använda specifika färgord utan att framstå som löjliga 

även i 2010-talets Sverige eller har någonting förändrats? Detta har jag velat undersöka i min 

uppsats. Jag har inte velat fastna i föreställningar om kön utan har valt att även ta upp andra 

aspekter, till exempel ålder, i min undersökning. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka barns och ungdomars färgvokabulär och kunskap om 

färger. Detta för att utröna huruvida flickor och pojkar har olika uppfattningar om färger, och 

olika stora vokabulär för färger, hur detta yttrar sig samt i hur tidig ålder en eventuell diskrepans 

kan skönjas.  

2. Forskningsöversikt 

Då uppsatsen tangerar ett antal forskningsämnen har forskningsöversikten blivit tämligen 

omfattande. Denna har därför delats in i fyra olika avsnitt, ett för vart och ett av de fält som 

uppsatsen innehåller, allt för att underlätta läsbarheten. Först diskuteras Sapir-Whorf-hypotesen 

och färguppfattning, därefter kvinnors och mäns språk, kön och färguppfattning och till sist 

flickor och pojkar i skolan. 

2.1. Sapir-Whorf-hypotesen och färguppfattning 

Huruvida språk och tanke hör ihop har diskuterats mycket. En av de mest kända teorierna för att 

språkets struktur påverkar hur dess talare uppfattar världen är Sapir-Whorf-hypotesen. 1929 

skrev Edward Sapir att ”[h]uman beings [---] are very much at the mercy of the particular 

language which has become the medium of expression for their society [---] we see and hear and 

otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community 
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predispose certain choices of interpretation”(Fromkin m.fl. 2007:25). En form av Sapir-Whorf-

hypotesen är lingvistisk relativitet som innebär att olika språk kodar saker i olika kategorier vilket 

gör att talare av de olika språken ser på världen på olika sätt (Fromkin m.fl. 2007:26). Exempelvis 

visar undersökningar att tysktalande människor tillskriver ett bord maskulina egenskaper medan 

fransktalande människor associerar ett bord med feminina egenskaper. På tyska är bord 

maskulinum, der Tisch, och på franska är den femininum, la table, vilket kan vara orsaken till de 

olika uppfattningarna om bordet (Andersson m.fl. 2005:14). Ett klassiskt exempel är, enligt 

lingvisterna Victoria Fromkin, Nina Hyams och Robert Rodman, att inuiterna har många fler ord 

för snö än vad svenska och engelska har och det skulle påverka deras världsuppfattning 

(Fromkin m.fl. 2007:26).  

Benjamin Lee Whorf studerade språk bland amerikansk ursprungsbefolkning under 1930- 

och 40-talen och noterade att de genom sin grammatik och vokabulär hade en annan 

världsuppfattning än han var van vid. Hopispråket exempelvis har ingen möjlighet att beskriva 

att sommaren är varm, utan tänker på sommaren som då man känner sig varm. Värme är således 

en subjektiv upplevelse snarare än ett objektivt attribut till sommar. I svenska och engelska går 

det att räkna dagarna medan hopispråket istället ser på tid som att det blir senare och senare 

(Leeuwen 2011:45). 

Whorf menade att språkdöd är katastrofalt eftersom också ett helt sätt att tänka försvinner. 

Olika språk erbjuder olika sätt att tänka på färger och kan således utmana våra föreställningar om 

färger, som trots att de bara är några hundra år gamla, accepteras som ovedersäglig sanning i 

västvärlden (Leeuwen 2011:45). 

Sapir-Whorf-hypotesen har kritiserats av bland andra Noam Chomsky, särskilt den variant 

som kallas för lingvistisk determinism, det vill säga att språket vi talar bestämmer hur vi uppfattar 

och tänker på världen. De tidiga bevisen för denna hypotes har avfärdats men senare studier 

visar att det finns ett samband mellan ett språks ord och grammatik och en persons minne och 

kategorisering av världen (Fromkin m.fl. 2007:30). Hur man uppfattar färger är ett sådant sätt att 

kategorisera världen. 

Det var dock inte Whorf utan Brent Berlin och Paul Kay som på riktigt påbörjade studiet av 

färger i och med att deras Basic Colour Terms kom ut första gången 1969. Berlin och Kay höll inte 

med om Sapirs och Whorfs teori om den lingvistiska relativiteten, utan ställde upp en hypotes 

om ett universellt system för färgbenämning. De menade att anledningen till de uppenbara 

skillnaderna i färgbenämning i olika kulturer beror på att olika kulturer är i olika stadier i 

utvecklingen av ett universellt system för färgbenämning. Enligt Berlin och Kay finns det elva 

basfärger: vit, svart, röd, grön, gul, blå, brun, lila, rosa, orange och grå. De studerade 98 språk 

och drog ur detta studium slutsatsen att: 

 alla språk använder en benämning för svart och en för vit. 

 om ett språk använder tre färgbenämningar så är den tredje alltid röd. 

 om ett språk använder fyra benämningar så är den fjärde alltid grön eller gul och den av 

dessa två färger, som inte är den fjärde, blir den femte benämningen om en sådan finns i 

språket. 

 om ett språk använder sex benämningar så är den sjätte blå. 

 om ett språk använder sju benämningar så är den sjunde brun. 
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 om ett språk använder åtta benämningar så finns antingen lila, rosa, orange eller grå 

bland dessa. 

Det här såg Berlin och Kay som en evolutionär process där det i första stadiet endast finns svart 

och vit, sedan tillkommer röd. Röd används då för allt man skulle kalla gul, brun, rosa och lila. 

Därpå tillkommer gul och grön och så fortsätter det tills alla de elva basfärgerna används 

(Leeuwen 2011:45f). 

 Senare har Berlin och Kay modifierat sin hypotes i och med att de fann att alla språk faktiskt 

inte har ord för svart och vit. De har också fått mycket kritik för sin metod, bland annat efter-

som de har antagit att färgord alltid är enkla lexikala enheter av typen adjektiv, såsom röd och 

grön. Exemplet från Hopi visar dock att vad som i ett språk är beskrivet med ett substantiv kan i 

ett annat vara beskrivet med ett verb eller ett adverb eller helt enkelt med hjälp av olika suffix 

eller prefix. Likaså bygger färgorden i många språk på ord som benämner objekt, exempelvis i 

tarianaspråket som talas i Brasilien, så kommer ordet för röd, irite, från ordet för blod, iri, och på 

Murray Island i Australien så kommer ordet grå, pipi, från ordet för aska, pi. Ett närmare exempel 

finns i engelska och franska där ordet orange står både för färgen och för frukten apelsin. Vidare 

finns aspekten om låneord, vilka Berlin och Kay också eliminerade i jakten på färgord, där ett 

exempel är engelskans och holländskans ord för choklad, som lånats in som benämning på 

färgen brun i bland annat Indonesien (Leeuwen 2011:46f). 

Olika språk bryter också upp färgspektret på olika sätt. Navajo, som talas av amerikansk 

ursprungsbefolkning på gränsen mellan delstaterna Arizona, New Mexico, Utah och Colorado, 

har samma ord för blått och grönt och zuni-språket, som också talas i New Mexico, gör ingen 

skillnad mellan orange och gul. Ryska har olika ord för mörkblå och himmelsblå medan svenska 

behöver lägga till en preciserande förled för att beskriva skillnaden mellan dessa färger (Fromkin 

m.fl. 2007:26).  

 På 1800-talet förbryllades den humanistiske vetenskapsmannen William Gladstone av 

Homeros, som nedtecknade Iliaden och Odyssén, färganvändning. Gudinnan Hera beskrevs vara 

gråögd men ordet för grå, glaucos, användes också för att beskriva oliver och vide. Havet 

beskrevs ibland som gulgrått och ibland som vinrött. Ordet för vit, leukos, beskrev en hel rad 

saker som vanligtvis inte skulle kallas vita, såsom vatten och solen. Ordet chloron beskrev både 

gula och gröna saker, såsom löv, honung och sand. Av detta drog Gladstone slutsatsen att 

grekerna var färgblinda och således inte kunde göra skillnad på färger såsom man idag kan 

(Leeuwen 2011:43). 

 Ungefär samtidigt som Gladstone, i mitten på 1800-talet, bevisade den tyske oftalmologen 

Hugo Magnus att färgbenämning och färgperception inte är samma sak, genom en etnografisk 

undersökning i sydvästra Afrika. Han kom fram till att ”‟primitive‟ people see colour in exactly 

the same way as ‟civilized‟ people”. Istället, observerade Magnus, använde människorna i syd-

västra Afrika färgbenämningar i en vidare kontext när det inte fanns någon praktisk anledning till 

att vara specifik. Således kunde de använda gul istället för både blått och grönt och likaså ord 

som inte nödvändigtvis är färgord, såsom citron istället för gul, när de talade (Leeuwen 

2011:43f). 

 Följaktligen är det inte nödvändigtvis färgperceptionen som bestämmer hur människor 

klassificerar och benämner färger. Hos Ovaherofolket i Afrika är det boskapsskötselns betydelse 

som har fått styra färgklassificeringen och hos Hanuhòofolket på Filippinerna är det det agrara 
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samhället. Ett objekts egenskaper kan således vara av betydelse för dess färgbenämning. Också i 

Västeuropa och Nordamerika kan ett ord vara benämningen på flera färger. Ett vin kan kallas 

vitt även om färgen är en mer gulaktig eller gyllene eller till och med blekrosa nyans, och 

människor som har en snarast skär hudfärg kallas vita. Det kan också finnas många olika ord för 

en och samma nyans. Den tyske forskaren Rudolf Arnheim beskriver en färgkarta där åtta olika 

ord beskriver en och samma färg: ”orange chrome, golden poppy, spectrum orange, bitter sweet 

orange, oriental red, Saturn red, cadmium red orange, and red orange” (Leeuwen 2011:44). 

 Ett svenskt exempel är att ordet lila inte kommer in i svenskan förrän på 1800-talet (Lange 

2002:10). Innan dess var det således nödvändigt med andra lösningar för att kunna beskriva saker 

färgade i lila. Ett exempel är blomman brunkulla vars blommor på intet vis är bruna utan snarare 

purpurfärgade. 

Det är dock inte bara mellan språk på andra sidan jordklotet som det finns skillnader i 

färgbenämning. Forskaren och läraren i svenska som andraspråk, Seija Wellros, berättar att det 

var först då hon vid 23 års ålder kom till Sverige från Finland, som hon fick lära sig att det finns 

en färg som heter rosa. Tidigare hade hon betraktat den färgen som en ljus, ospecificerad nyans 

av röd. Istället hade hon en tydlig uppfattning om färgen bärgrötsröd och den mest lämpliga 

benämningen på färgen lila var blåröd för henne (Wellros 1993(2000):96). 

Olika färger har också olika betydelser i olika kulturer och i olika tider. I Europa och 

Nordamerika är vitt färgen på de flesta brudklänningar medan det i Indien och Kina är rött som 

gäller för en kvinnas klädedräkt när hon gifter sig. Under medeltiden var rött färgen både för 

prinsar och prostituerade (Leeuwen 2011:15). Idag är det knappast vanligt att i högtidliga 

sammanhang se prins Carl Philip i röd kostym.  

Lingvisten Theo van Leeuwen citerar historikern Michel Pastoureau som skriver att 

”colours is first and foremost a social phenomenon, [sic] There is no transcultural truth to colour 

perception”. Färger är med andra ord en komplex kulturell konstruktion som motstår både 

generaliseringar och analyser. Med det menas att det finns ett stort antal koder, associationer och 

användningsområden för färger, och många av dessa har begränsad kontext och semantisk 

domän (Leeuwen 2011:15).  

Även om olika språk dock har olika ord för färger, olika sätt att klassificera färg och olika 

antal färgbenämningar så kan talarna av språket uppfatta färger som inte finns i deras språk. 

Grand Valley Dani, som talas på Nya Guinea, har bara två färgord: mörk och ljus. 

Undersökningar visar dock att talarna av språket kan lära sig att identifiera färgen röd. Det skulle 

inte vara möjligt om språket helt bestämde färguppfattningen. Uppfattningen av färger bestäms 

således av ögat, inte av språket. Det är dock värt att notera att Fromkin, Hyams och Rodman 

skriver att informanterna ”were able to learn to recognize the color red”(Fromkin m.fl. 2007:27). 

De var alltså först tvungna att lära sig se färgen röd och skillnaden mellan röd och andra färger, 

innan de kunde peka ut den, de kunde inte göra det direkt eftersom deras uppfattning av färger 

dittills alltid bestämts av kriterierna mörk eller ljus. 

 2.2. Kvinnors och mäns språk 

Redan under 1900-talets första hälft publicerades tre essäer som behandlar kvinnors och mäns 

språk. Alla tre essäerna presenterar stereotypen om den pladdrande kvinnan som inget intressant 



 
9 

 

säger. År 1900 skriver professorn i nordiska språk vid dåvarande Göteborgs högskola, Gustaf 

Cederschiöld, att han intresserar sig för kvinnors språk eftersom det skiljer sig så mycket från 

den manliga språknormen. Han utgår från egna erfarenheter eftersom det enligt honom skulle ta 

alltför lång tid att göra en empirisk undersökning. 1922 publicerar den danske språkvetaren Otto 

Jespersen en essä med en systematisk genomgång av de specifika drag som utmärker kvinnors 

språk och som kontrasterar detta mot mannen språkbruk. Hans essä har fått krydda många 

senare feministiska språkvetares artiklar med sexistiska citat om kvinnors språk. 1945 skrivs den 

tredje av dessa essäer, också vid Göteborgs högskola, av professorn i tyska, Axel Lindqvist.  Han 

menar att det mänskliga språket är mannens skapelse och ett uttryck för den manliga särarten 

samt att detta skulle vara ett obestritt faktum. Vid sidan av detta undrar Lindqvist huruvida det 

finns ett specifikt kvinnligt språk (Edlund m.fl.2007:60f). 

 Både Cederschiöld och Lindqvist utgår från att språkskillnaderna mellan kvinnor och män 

beror på biologiska skillnader. Kvinnor är mer känslosamma och subjektiva medan män är 

förståndiga och objektiva och detta gör att de känslodominerade kvinnornas språk innehåller 

mer impulsivitet med hög talhastighet, ombytlighet och känslosamhet. Kvinnors tal uppfattas 

som planlöst och svårtolkat. Cederschiöld menar också att detta gör att kvinnor byter synpunkt 

så snabbt att det är ”svindlande för en karls fattningsgåfva”. Lindqvist framhåller de kulturella 

beläggen för att kvinnor talar snabbt och mycket som exempelvis att ett asplöv på holländska 

kallas för kvinnotunga, kineserna säger att tungan är kvinnans svärd som hon aldrig låter rosta i 

skidan, venetianerna menar att av två kvinnor och en gås blir det en hel marknad och så vidare 

(Edlund m.fl. 2007:61f).  

 Jespersen menar att skillnaderna i språk beror på kvinnors och mäns arbetsdelning. Han 

menar dock att på grund av förändringarna i samhället där skillnaderna mellan kvinnor och män 

suddas ut alltmer så kan även skillnaderna i språk komma att försvinna på sikt (Edlund m.fl. 

2007:62). Det hindrar honom inte från att säga att kvinnors språk är underlägset mäns med sina 

ofullständiga satser, sin parataktiska språkbyggnad och eufemismer, ordinära ordförråd och 

snabbt och mångordigt tal (Andersson m.fl.2005:11) . 

Lingvisten Deborah Cameron menar att när man talar om skillnader i kvinnors och mäns 

språkbruk utgår man från en av tre förklaringar: bristhypotesen, dominanshypotesen eller 

skillnadshypotesen. Bristhypotesen går ut på att det är skillnaderna i språkbruk som skapar 

ojämställdhet. Kvinnors språk saknar makt och är bristfälligt. Detta gör att de inte kan ta för sig 

och höras i offentligheten och således får de mindre makt. Lakoff anses stödja den här 

hypotesen. Likaså torde Jespersen ovan kunna sägas tillhöra den här kategorin men kan även 

tillhöra dominanshypotesen, som innebär att det är den ojämställda maktfördelningen mellan 

kvinnor och män som gör språkbruket olika. Eftersom kvinnor är underordnade män kan eller 

får de inte använda samma språk som män. Skillnadshypotesen, slutligen, jämför språkliga 

skillnader mellan kvinnor och män med kulturella skillnader mellan folk i allmänhet. Skillnaderna 

är dock inte negativa utan kvinnors och mäns språk är lika mycket värda (Edlund m.fl. 2007:51). 

Hit skulle det gå att föra både Cederschiöld och Lindqvist.   

 Flera studier talar om att kvinnor och män har olika språk, vilket skulle vara anledningen till 

att de missförstår varandra. Ett välkänt populärvetenskapligt exempel är John Grays bok Men are 

from Mars, Women are from Venus (1992) vars syfte är att lägga fram nya strategier för att underlätta 

för kvinnor och män att minska spänningar i relationer och skapa ett mer kärleksfullt 
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förhållande. Detta gör boken genom att först i detalj redogöra för hur kvinnor och män skiljer 

sig från varandra. 

 Den amerikanska språkvetaren Deborah Tannen är en annan forskare som utgår från 

skillnadshypotesen i sin forskning. Liksom Gray har hon också skrivit populärvetenskapliga 

böcker i ämnet, som går ut på att lösa problem inom heterosexuella parrelationer som uppstått 

på grund av språkliga missförstånd, vilka beror på språkliga skillnader mellan kvinnor och män 

(Edlund m.fl. 2007:56f). Varken Gray eller Tannen ger dock någon orsak till de eventuella 

skillnaderna i kvinnors och mäns språk och ägnar sig enbart åt förhållanden mellan vita 

heterosexuella kvinnor och män i amerikansk medelklass (Edlund m.fl, 2007:57). 

Cameron själv är en forskare som både förespråkar dominanshypotesen och kritiserar 

Tannens forskning. En annan forskare som också förespråkar dominanshypotesen och kritiserar 

skillnadshypotesen är Aki Uchida, som menar att fördelen med dominanshypotesen är att det går 

att flytta ansvaret från den enskilda individen och placera den på en strukturell nivå. Skillnaderna 

beror på ett inlärt beteende och kulturella förväntningar. Män förväntas sträva efter kontroll i 

samtalet vilket ovillkorligen måste leda till dominans. Detta gör att frågan om kvinnors och mäns 

språkbruk är lättare att diskutera och blir mindre laddad. Skillnadshypotesen förklarar bara hur 

kvinnor och män talar, inte varför eller vad en mer långsiktig effekt av detta skulle vara. Att 

fokusera på skillnader mellan könen utan att ifrågasätta eller problematisera dessa är tveksamt ur 

ett feministiskt perspektiv (Edlund m.fl. 2007:157). 

 Skillnadshypotesen kan liksom de andra hypoteserna leda till ett konserverande av 

stereotyper. Många språkliga stereotyper, som att män skulle avbryta andra mer än kvinnor, 

tilltalar den som letar efter genusrelaterade skillnader, eftersom stereotyperna erbjuder en redan 

färdig förklaring: förklaringen att det finns skillnader i hur kvinnor och män talar. Att det är 

frestande att forska i enlighet med skillnadshypotesen gör att det är lätt att bara forska på ett fåtal 

vedertagna genusrelaterade skillnader och istället forska på dessa flera gånger. Även om varje 

studie i sig inte gör anspråk på att kunna säga något generellt så gör mängden av undersökningar 

att resultatet tycks vara vedertaget. I och med att så många studier har visat på samma sak så 

konserveras stereotypen och blir en sanning. Det här fenomenet, att förvänta sig en skillnad 

mellan kvinnors och mäns språk och att sluta forska så fort denna skillnad upptäckts, kallas med 

språkvetarens Shan Wareings ord för ”Hall of Mirrors”, en spegelsal. Skulle samma resultat som i 

undersökningarna av kvinnors och mäns språk dyka upp i icke-könsrelaterade studier, så skulle 

resultatet avfärdas, men eftersom könsskillnader i språket är förväntade så accepteras resultaten 

trots låga statistiska belägg (Eckert & McConnell-Ginet 2003:81f). 

 Ett exempel på Hall of Mirrors är föreställningen om kvinnor i industrisamhällen i 

västvärlden som intresserade av sociala relationer och av att skapa positiva känslor omkring sig. 

Samtidigt är föreställningen att män är ointresserade av andra människor och av känslor. Det är 

meningen att män ska fokusera på sina egna mål och framgångar, sådant som de gör på egen 

hand. Även om det står klart att många kvinnor eftersträvar påtaglig självständighet och att 

många män längtar efter intimitet så upplever många, både kvinnor och män, att stereotypen 

representerar någon slags norm i vilken de måste passa in. Kvinnorna i industrisamhällena 

strävar efter att uttrycka den rätta sortens varma och luddiga känslor och samtidigt trycka undan 

sina egna individuella mål och ambitioner, medan männen i samma samhällen maskerar alla 

andra känslor än vrede och likaså maskerar de sitt sökande efter intimitet. Istället verkar de för 



 
11 

 

att uppfattas som starka och oberörda. Dessa pålagda stereotypa könsroller spelar människor 

upp inte bara för andra utan också för sig själva (Eckert & McConnell-Ginet 2003:141). 

 Ett annat exempel på Hall of Mirrors är frågan om att avbryta när någon talar, som nämndes 

ovan. Att män avbryter mer än kvinnor är en populär föreställning som fortlever trots många 

undersökningar som visar på motsatsen. Forskarna Deborah James och Sandra Clarke gick 

igenom studier av avbrytning, som gjorts mellan 1965 och 1991, och fann att det inte finns några 

som helst bevis för att det ena könet skulle avbryta mer än det andra. Däremot passar hypotesen 

att män skulle avbryta mer in på det faktum att män har större makt i samhället. Det passar också 

in på föreställningen om kvinnor som fridsamma och samarbetande och män som aggressiva och 

tävlingsinriktade. Den här föreställningen om kvinnor som älskvärda, genomsyrar samhället och 

stora delar av litteraturen om genusteori och språk men bygger inte på någon analys av språket 

eller av andra aspekter på sociala praktiker utan är istället snarare utgångspunkten för en sådan 

undersökning (Eckert & McConnell-Ginet 2003:83f). 

 Problemet med skillnadshypotesen är således att den inte tar upp de skilda maktvillkor som 

finns för kvinnor och män vilken skulle kunna vara orsaken till en eventuell skillnad i språkbruk. 

Inte heller tar den i beaktande hur kvinnor och män uppfostras olika redan från födseln, som 

redan Simone de Beauvoir förklarade i Le deuxième sexe 1949: ”On ne naît pas femme, on le 

devient” (Beauvoir 1976 (1949):15). 

  Penelope Eckert och Sally McConnell-Ginet skriver följande i Language and Gender 

(2003:15f): 

[T]he dichotomy of male and female is the ground upon which we build selves from the 
moment of birth. These early linguistic acts [att ge flickor och pojkar förnamn som är 
könsspecifika] set up a baby for life, launching a gradual process of learning to be a boy or 
a girl, a man or a woman, and to see all others as boys or girls, men or women as well. [---] 
In the beginning, adults will do the child‟s gender work, treating it as a boy or a girl, and 
interpreting its every move as that of a boy or of a girl. 

Således tolkar vuxna i vår omgivning våra handlingar åt oss när vi är barn, och läser in dessa 

handlingar som typiskt kvinnliga eller typiskt manliga, för att så småningom lära oss att själva 

tolka våra handlingar som könade och hur vi sedan själva ska agera i enlighet med det könet. 

2.3. Kön och färguppfattning 

Skillnader i kvinnors och mäns, flickors och pojkars färgvokabulär har studerats förhållandevis 

länge, nästan alltid med samma resultat. I Elaine Richs undersökning (1977) går att läsa att 

The Wordsworth-Wells colour naming test (Wordsworth and Wells, 1911) tests the speed of 
recognition of standard colours. Subjects are presented with a card showing 100 patches of 
colour each 1 cm. square. Each patch is either red, yellow, green, blue, or black.  The subject 
is timed as he names the colours of the patches in order. Wordsworth and Wells reported 
that among college students women do better at the task than men, i.e., they require less 
time. Ligon (1932) discovered that among children in grades one through nine girls do 
better on the Wordsworth-Wells test than do boys. He also showed that, except in the first 
two grades, the sex difference was greater on the colour-naming test than on a test of word 
reading designed to measure general verbal fluency, on which girls also did better than boys. 
This study shows that at least some of the differences between men and women are acquired 
at a very early age. (Rich 1977) 
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Således visar tidiga studier som gjorts, att kvinnor och flickor har en mer utvecklad vokabulär när 

det kommer till färger. Det stämmer med Lakoffs iakttagelser som hon publicerade i artikeln 

”Language and Women‟s Place”. I och med den artikeln brukar Lakoff sägas vara den som 

framför allt påbörjade diskussionen om mäns och kvinnors olika språkbruk. Där skriver hon att 

kvinnor och män har olika språkbruk och att detta yttrar sig på alla nivåer av engelsk grammatik. 

Hon har egentligen inte gjort någon undersökning utan snarare studerat tendenser av olika sätt 

att tala som hon tycker sig se i sin omgivning. Hon skriver att det går att finna olikheter i allt från 

lexikon till intonation. Bland annat nämner hon att kvinnor och män inte har samma tillgång till 

färgvokabulär och att kvinnor gör tydligare och mer precisa skillnader när de benämner en färg 

än vad män gör ( Lakoff 1973:47ff).  

Richs egen undersökning passar också in i det här mönstret. I hennes undersökning fick ett 

antal informanter i olika åldrar titta på 25 färgprov. Resultatet visade att kvinnor har en betydligt 

större färgvokabulär än män, även bland kvinnor och män som ägnar sig åt likartade arbeten, 

samt att yngre män har en större färgvokabulär än äldre män. 

Ronald H. Nowaczyks upprepade 1982 Richs undersökning och lät ett antal informanter 

benämna 18 färgprov och sedan para ihop dem med färger på en lista med namn på kritor. Inga 

skillnader mellan kvinnor och män upptäcktes när det kom till att benämna färger även om män 

baserade sina svar på basala färger i större utsträckning än kvinnor. Däremot fann Nowaczyks 

stora skillnader i momentet att para ihop färg och färgord där kvinnor var bättre på att matcha 

detaljerade färgord med den faktiska färgen, även om den procentuella skillnaden inte var särskilt 

stor (Simpson & Tarrant 1991:57f). 

På Nowaczyks undersökning bygger V Bonnardel, S Miller, L Wardle och E Drews i sin 

artikel ”Gender differences in colour-naming task”, som presenterades i Glasgow 2002 på den 

25:e europeiska ”Conference on Visual”. En sammanfattning finns att läsa i Perception, Volume 31, 

Supplement 2002. De fann att både kvinnor och män oftast byggde sina svar på basfärger som gul, 

blå, grön, röd rosa, lila, brun och orange i deras undersökning och att ingen skillnad där kunde 

upptäckas mellan könen. Däremot använde män sig i större utsträckning av dessa ord ensamma 

utan attribut än kvinnor och detta var tydligast när det handlade om färger som innehöll en röd 

komponent. Bland de kvinnor och män som beskrivit en färg mer detaljerat så användes klarhet 

som attribut till en färg i lika stor utsträckning av båda könen men kvinnor använde attributet 

nyans betydligt mer i sin beskrivning när det kom till färger med en röd komponent. Skillnaderna 

som upptäcktes i Nowaczyks undersökning förklarar forskarna således med att kvinnor, i större 

utsträckning än män, använder attribut som nyans och mättnad, snarare än att de använder andra 

mer specificerade färgord (Bonnardel m.fl. 2002:71) . 

Jean Simpson och Arthur W. S. Tarrant har gjort den hittills största undersökningen av 

kvinnors och mäns färgvokabulär genom en liknande undersökning som Rich gjorde. De har låtit 

50 informanter svara på ett antal frågor om sig själva och sedan titta på 200 färgprover som de 

skrivit ner namnen på. Resultatet av undersökningen visade att kvinnor hade en större färgvoka-

bulär än män och använde mer detaljerade färgord i större utsträckning medan män sträckte sig 

till svar som bestod av två basfärger tillsammans. Både kvinnor och män fick en större färgvoka-

bulär ju äldre de blev. De äldre männen var inte bara tydligt bättre än yngre män på att använda 

detaljerade färgord utan också något bättre än de yngre kvinnorna. Undersökningen visade också 
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att en stor användning av detaljerade färgord bland män tydligt korrelerar med utövandet av färg-

relaterade fritidsintressen (Simpson & Tarrant 1991). 

2.4. Flickor och pojkar i skolan 

Språkvetaren Tor G. Hultman deltog i slutet av 1980-talet i genomförandet av en undersökning 

där uppsatser skrivna av gymnasieelever utifrån ordförråd, ordklassfördelning och syntaktiska 

strukturer i texterna studerades (Hultman 1990:19-29). Resultatet visade att flickornas texter var 

längre och innehöll färre språkliga fel men att de också var mindre självständiga och var mer lika 

talspråket är pojkarnas, vars texter innehöll stavfel, syntaktiska otympligheter men trots detta låg 

närmare det skriftspråk som används i offentligheten. Hultman drar slutsatsen att dessa 

skillnader inte ska överdrivas men att ”skolan tycks [---] uppmuntra flickorna att skriva på ett sätt 

som inte pekar fram emot det vuxna livet, i varje fall inte männens vuxna liv.” Hultman har 

tillsammans med Jan Einarsson undersökt interaktionen i klassrummet i studien Godmorgon pojkar 

och flickor (1984) som ingick i ett projekt vars syfte var att undersöka kvinnors möjligheter att 

delta i det offentliga samtalet.  I studien konstaterades att skolan gjorde ytterst lite för att 

uppmuntra flickorna till att tala. Istället var arbetet organiserat så att flickorna skolades till att 

vara tysta och lyda och fick mycket lite taltid. Av all taltid i klassrummet använde läraren två 

tredjedelar och pojkarna två tredjedelar av den återstående delen. Läraren gav dock inte ordet 

oftare till pojkarna utan dessa tog själva ordet. Flickorna fick också mindre verbal respons av 

läraren än pojkarna (Edlund m.fl. 2007:100f). 

Under slutet av 1980-talet gjorde också läraren Gunilla Molloy ett experiment i den klass 9 

som hon undervisade i. Hon hade genom att statistiskt undersöka sig själv upptäckt att hon gav 

ordet till pojkarna två av tre gånger och började istället ge varannan fråga till pojkarna och 

varannan fråga till flickorna. Pojkarna noterade detta först och kom och klagade hos Molloy. 

Sedan förde de egen statistik över frågefördelningen eftersom de inte trodde på att Molloy 

faktiskt gav flickor och pojkar lika många frågor var. Till sist kom också flickorna och klagade på 

det nya systemet eftersom pojkarna inte längre ville prata med dem. När pojkarna slutligen insett 

att deras betyg inte var i fara så slutade de irritera sig över att inte få ordet lika mycket, men 

flickorna var fortfarande inte nöjda med den nya ordningen, och särskilt inte de flickor som hade 

potential att vara bäst, att erhålla de högsta betygen. Molloy frågar sig då vad som skulle hända 

om det visade sig att hon hade påbörjat en metodik som skulle visa fram flickorna som ännu 

duktigare än de själva dittills valt att visa. Och vad är viktigast i mitten av tonåren, frågar Molloy, 

”att få sin gryende könsidentitet eller sitt knoppande intellekt bekräftat? Och av vem? Och på 

vilka villkor?” (Molloy 1991b:64ff). Molloy menar att det finns en dold underordning av kvinnor 

i skolan, vilket också bekräftas av Hultmans och Einarssons studier av klassrumssituationer 

(Edlund m.fl. 2007:101). 

 I skolan finns, enligt Hultman, dels en öppen och dels en dold läroplan. I den öppna 

läroplanen ingår samarbete, självständighet, elevinitiativ och så vidare. I den dolda finner man 

istället att eleverna ska kunna arbeta individuellt, vara uppmärksamma, vänta, kontrollera sig 

motoriskt och verbalt och underordna sig lärarens auktoritet. Den dolda läroplanen tillämpas 

dock olika för flickor och pojkar. På flickor appliceras den hela tiden och om de bryter mot den 
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så straffas de. Pojkarna däremot tillåter sig och tillåts att visa självständighet, ta egna initiativ och 

bidra med egna erfarenheter i undervisningen. Detta gör att pojkarna bättre tränas för ett 

vuxenliv där de ska vara aktiva deltagare i det offentliga samtalet. ”De får vänja sig vid att ingen 

ifrågasätter deras rätt till ordet, att deras egna erfarenheter är intressanta och relevanta för 

diskussionen och att deras inlägg är värda att andra människor lyssnar till dem.” Flickorna 

förbereds på att vara tysta i det offentliga rummet eftersom de inte får den bekräftelse, som 

pojkarna får när de talar i klassrummet. Således får inte flickorna det stöd och den uppmuntran 

som krävs för att de ska kunna få det självförtroende som behövs för att våga tala i offentliga 

sammanhang (Edlund m.fl. 2007:102f).  

3. Teori och metod 

Nedan presenteras den teori och den metod som använts för att göra den här undersökningen 

och för att analysera resultatet av den.  

3.1. Teori  

Kön är en social konstruktion. Men det menas att det är samhället som gemensamt skapar en 

differentiering mellan kvinnor och män (Eckert & McConnell-Ginet 2003:14). Kön uttrycks inte 

utifrån en persons innersta natur utan är något utifrån pålagt. Det är något som ska uppnås och 

att uppvisa en könstillhörighet är att både etablera sin identitet och att upprätthålla sina sociala 

relationer (Eckert & McConnell-Ginet 2003:305). Det finns fysiska skillnader mellan könen men 

den vikt och de uttryck som lagts vid dessa skillnader är helt och fullt socialt skapade. 

Rättigheter, ansvar och grundläggande färdigheter hos kvinnor och män är mindre olika än vad 

man ofta har trott. Skillnader i vad som händer för kvinnor och män utgår till stor del från 

människors föreställningar om könsskillnader, deras tolkningar av könsskillnadernas signifikans 

och deras tillit till dessa föreställningar och tolkningar, för att rättfärdiga en ojämlik behandling 

av kvinnor och män (Eckert & McConnell-Ginet 2003:14f). 

 Detta är precis vad Beauvoir menar i sin mest berömda devis att man inte föds till kvinna, 

utan blir det. (Beauvoir 1973(1949):162). Detta är enligt den socialkonstruktivistiska teorin 

således sant även för män. Att skapa kvinnor och män är en process som aldrig tar slut och som 

börjar före födseln. Från det är dikotomin mellan könen grunden på vilken människor lär sig att 

bygga sig själva och sin identitet. I detta skapande av kön inkluderas också könskodade färger där 

en flicka på BB får en rosa mössa på huvudet och en pojke får en blå. Den här färgkodningen 

har dock ingen som helst betydelse för den medicinska behandlingen av de nyfödda barnen utan 

är helt och hållet av sociala skäl, vi vill veta om det är en flicka eller pojke (och sedermera kvinna 

eller man) vi har framför oss. Färger har blivit så integrerade i det västerländska sättet att tänka 

om kön att könsattribuering har letat sig in i vår bild av färger och rosa ses som en mer ömtålig 

och skir färg än blå. Detta i sin tur är mycket intressant eftersom det i slutet av 1800-talet och 

början på 1900-talet var mer vanligt att flickor bar blått och pojkar rosa än tvärtom (Eckert & 

McConnell-Ginet 2003:15f). 
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 Eftersom kön är något som en människa skapar så måste denna också ständigt återskapa det 

könet för att vara övertygande. Kön är således ständigt pågående, inte statiskt utan en process 

(Ambjörnsson 2003:13). Cameron citerar Judith Butlers Gender trouble: Feminism and the Subversion 

of Identity (1990), som konstaterar, genom att vidga Beauvoirs devis, att ”[g]ender is the repeated 

stylization of the body, a set of repeated acts within a rigid regulatory frame which congeal over 

time to produce the appearance of substance, of a „natural‟ kind of being” (Cameron 

2006(1999):420) Således, som Butler också säger:  

becoming a woman (or a man) is not something you accomplish once and for all at an early 
stage in life. Gender has constantly to be reaffirmed and publicly displayed by repeatedly 
performing particular acts in accordance with the cultural norms (themselves historically and 
socially constructed and consequently variable) which define „masculinity‟ or „femininity‟. 
(Cameron 2006(1999):420) 

 

Eller, förenklat, som Nina Björk tolkar det: ”I stället för att se våra handlingar som ett resultat av 

vår könsidentitet, ser Butler vår könsidentitet som ett resultat av våra handlingar” (Björk 

1996:139). Sociologerna Candace West och Don H. Zimmerman kallar dessa handlingar, som är 

till för att skapa vår könsidentitet, för att göra kön – doing gender. West skriver ”[d]oing gender 

involves a complex of socially guided perceptual, interactional, and micropolitical activities that 

cast particular pursuits as expressions of masculine and feminine „natures.‟” (West & 

Zimmerman 1987:126). I den här uppsatsen kommer jag emellanåt att använda uttrycket att göra 

kön för att beskriva elevernas handlingar. 

Liksom kön är varken språk eller samhälle färdigskapta eller statiska. Båda upprätthålls, och 

upprätthålls gemensamt, genom daglig användning och båda måste likaså ändras gemensamt. 

Samhälle och språk konstrueras, upprätthålls, utvecklas och förändras genom att användas. 

Förändring sker inte genom en enda handling utan genom en serie av handlingar som 

genomsyrar dem som rör sig i samhället och använder språket. Hur en förändring sker är 

omöjligt att förutsäga eftersom:  

[l]anguage has its effect on society through repeated use, through sequences of use, through 
the laying down a history of use. And embedded in this history are not simply the things that 
have been said and done, but the identities and status of the people who have said and done 
them. (Eckert & McConnell-Ginet 2003:52f) 

 

Språket och samhället förändras simultant. Likaså ändras könsrollerna och vad som anses 

kvinnligt och manligt över tid. Eckert och McConnell-Ginet skriver att ”[t]hese dichotomous 

categories [kvinna och man] are ongoing human accomplishments, and for this reason, our study 

of language and gender will treat language not simply as reflecting pre-existing categories, but as 

part of what constructs and maintains these categories” (Eckert & McConnell-Ginet 2003:34). 

Detta innebär således att hur vi kategoriserar världen är kulturellt betingat. Kategorierna manligt 

och kvinnligt skulle inte kunna fortsätta att existera om inte tillräckligt många människor fortsatte 

att återskapa dem genom könskodade handlingar (Eckert & McConnell-Ginet 2003:50). 

Cameron anser att Butlers performativitetsmodell, att kön ständigt måste återupprepas, är 

mycket intressant satt i relation till könsskillnader i språkanvändning. Eftersom språkanvändning 

också är vad Butler kallade ”repeated stylization of the body”, så kan så kallat kvinnligt och 

manligt språkbruk ses som det vedertagna och allmänt accepterade resultatet av upprepade 

uttryck för människors strävan att bevisa sig själva som riktiga kvinnor och män. Det innebär att 
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människor är de de är bland annat genom sitt sätt att tala, och inte tvärtom. Människor måste då 

också välja språkbruk utifrån normen för vad som är möjligt och lämpligt för att uppvisa 

kvinnligt eller manligt (Cameron 2006(1999):421).  

 Lakoff exemplifierar att kvinnor gör tydligare och mer precisa skillnader när de benämner en 

färg än vad män gör. Hon skriver att ”words like beige, ecru, aquamarine, lavender, and so on, are 

unremarkable in a women‟s active vocabulary, but absent from that of most men”. En diskussion 

om huruvida en jacka är lavendelfärgad eller malvafärgad är roande för en man eftersom han 

anser att frågan är trivial och irrelevant i det verkliga livet. Om mannen istället skulle föra samma 

diskussion om färgen på jackan går det att dra en av tre slutsatser, enligt Lakoff: 1, att han gör en 

sarkastisk imitation av en kvinna, eller 2, att han är homosexuell, eller 3, att han är 

inredningsarkitekt (Lakoff 1973:49). 

Wellros berättar att det finns ett starkt samband mellan ord och beteende. Hon ger 

exemplet att om en person ogillar lingon brukar den personen avstå från att äta lingon (Wellros 

2000(1993):114). Detta skulle kunna appliceras även här: om det förutsetts vara kvinnligt att tala 

om färger så kommer den som inte vill uppfattas av andra och sig själv som feminin, med den 

argumentationen, heller inte att använda sig av detaljerade färgord. Det är helt enkelt omanligt. 

Personen kommer kanske inte ens att lära sig färger eftersom det inte ingår i normen för vad en 

icke-feminin person ska göra.  

 Cameron poängterar dock att trots att människor genom sitt tal uppvisar kvinnligt och 

manligt så är de inte passiva användare, som talar på ett visst sätt på ren rutin. Tvärtom så är 

valet av språkbruk mycket medvetet och människor återskapar kön på olika sätt i olika kontexter 

och uppför sig ibland så som man vanligtvis skulle associera med ett annat kön (Cameron 

2006(1999):421). Detta är viktigt att komma ihåg eftersom vi tenderar att lägga större vikt vid 

och tillskriva saker större betydelse om de bekräftar våra föreställningar än om de inte gör det 

(Eckert & McConnell-Ginet 2003:33). Samtidigt applicerar vi våra föreställningar om kön på 

påståenden som vi presenteras för och gör detta påstående typiskt för det könet, oavsett hur 

påståendet ser ut. Exempelvis så förklarar Cameron att om vi får höra att en man inte vill fråga 

efter vägbeskrivningar så förklarar vi det med att han inte vill visa sig hjälplös eller sjunka i status. 

Samtidigt förklarar vi det omvända scenariot, att en kvinna inte vill fråga om vägen, med att hon 

inte vill störa och att hon inte vill prata med främlingar. Således är kvinnors och mäns olika 

beteenden alltid kodade utifrån en större föreställning om själva könsskillnaderna (Cameron 

2006(1999):420). 

 Lakoff frågar sig varför precisa definitioner av färgnyanser är relevanta för kvinnor men inte 

för män och som svar skriver hon: 

A clue is contained in the way many men in our society view other ‟unwordly‟ topics, e.g.  
high culture and the Church, as outside the world of men‟s work, relegated to women and 
men whose masculinity is not unquestionable. Men tend to relegate to women things that 
are not of concern to them, or do not involve their egos. Among these are problems of fine 
color discrimination. We might rephrase this point by saying that since women are not 
expected to make decisions on important matters, like what kind of job to hold, they are 
relegated the non-crucial decisions as a sop. Deciding whether to name a color „lavender‟ or 
„mauve‟ is one such sop. (Lakoff 1973:49) 



 
17 

 

Således har kvinnor socialiserats in i dels att ägna sig åt aktiviteter som har mycket med färg att 

göra och dels att göra tydlig skillnad på färgnyanser är ett led i att vara kvinna och kvinnlig 

medan män inte har det. 

 I artikeln ”Performing Gender Identity” beskriver Cameron en analys hon gjort av en 

inspelning av fem amerikanska collegekillar. Det som slår henne som märkligt är att killarna talar 

om andra män och beskriver dem som homos och säger samtidigt att dessa män har flirtat med en 

oattraktiv kvinna. Genom samtalet förstår dock Cameron att epiteten homo eller gay snarare än en 

faktiskt sexuell preferens, tillskrivs en man som misslyckats med att nå upp till killgruppens 

standard för kvinnligt eller manligt. Riktig manlighet kräver att objektet för publika närmanden 

inte bara är kvinna utan också en åtminstone något attraktiv sådan. Vidare genom collegekillarnas 

samtal är det tydligt att någon som inte håller måttet för manlighet gällande utseende, 

uppförande, klädval och tal, refereras till som gay. Killarna beskriver senare en annan man, som 

inte uppfyller kraven på manlighet, som ”the antithesis of man” (Cameron 2006(1999):423). 

 En jämförelse mellan Lakoffs iakttagelser och Camerons analys av collegekillarnas samtal, 

torde innebära att om en person riskerar att ses som motsatsen till en man om han inte uppvisar 

tillräcklig manlighet, och att inte vara en man är något negativt, så kommer han förmodligen att 

göra allt för att i alla sammanhang försöka uppvisa denna manlighet. 

 Möjligheten att använda ordet bög, och att använda det synonymt med att vara motsatsen till 

en man, som beskrivning på någon som inte uppfyller kraven på manlighet, skulle inte vara 

möjligt utan vad Eckert och McConnell-Ginet tar upp som den heterosexuella marknaden 

(Eckert & McConnell-Ginet 2003:25) och som sociologen Fanny Ambjörnsson kallar ”den 

heteronormativa begärsmarknaden” (Ambjörnsson 2003:106). Eckert och McConnell-Ginet 

menar att i slutet av mellanstadiet börjar barn att dela upp flickor och pojkar i par. Det är början 

på en social marknad som formas på basis av att en ny social ordning uppstår barnen emellan. 

Genom denna marknad uppstår också en djupgående förändring rörande könsuppdelning och 

könsskillnader. Barnen börjar nu själva att organisera sin egen sociala situation och formulerar 

själva vad som anses som rätt uppförande och vad som uppfattas som fel uppförande. Den här 

nya sociala ordningen utgår från heterosexualitet och från att tidigare ha uppfattat varandra som 

annorlunda eller kanske till och med oförenliga med det egna könet, börjar nu flickor och pojkar 

uppfatta varandra som kompletterande. En persons värde bestäms nu efter hur attraktiv den är 

på den heterosexuella marknaden och med vem, snarare än hur många, den paras ihop med, och 

detta har mycket litet att göra med faktisk sexuell läggning (Eckert & McConnell-Ginet 

2003:25ff). 

Den heteronormativa begärsmarknaden går ut på att skapa genus genom att presentera och 

prestera vissa sorters relationer. Ambjörnsson skriver:  

för att bli begriplig och igenkännbar som tjej, måste [tjejerna] röra sig inom en 
heteronormativ ordning, där både homosocialitet – det vill säga vänskapliga relationer tjejer 
emellan – och heterosexualitet framstår som centrala och avgörande komponenter. Enligt 
detta synsätt måste vänskapsband och sexuella begär förstås som sociala system av normer, 
värderingar, begränsningar och regleringar. [Den heteronormativa begärsmarknaden där] 
relationer organiseras och hierarkiseras och vars effekt blir skapandet av genusbestämda 
kroppar och identiteter. (Ambjörnsson 2003:106) 

Ambjörnsson har undersökt tjejer i en svensk gymnasieskola men jag skulle vilja säga att 

Camerons exempel bland collegekillarna visar på samma sak; för att visa sin identitet och 
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återupprepa kön rör sig killarna mellan homosocialitet och heterosexuellt begär och definierar 

tydligt sig själva mellan dessa komponenter. 

 Könsuttryck är alltså sammanfattningsvis inte något som människor föds med utan något 

som både kvinnor och män ständigt måste skapa och det är deras handlingar som gör dem till 

det de är. För att kunna positionera sig som ett visst kön krävs det dock kunskap om vad som 

inte ingår i uttrycket för det könet för att försöka undvika dessa motsatta uttryck. Denna 

kunskap kan behöva manifesteras för att den egna positioneringen ska bli tydlig. 

3.2. Metod 

Undersökningens fokus är skolelevers kunskap om färger och färgord. För att kunna undersöka 

detta genomfördes en undersökning med två olika enkäter, eftersom enkäter är ett relativt raskt 

sätt att samla in information från ett flertal informanter på samma gång, i motsats till en intervju. 

Att informationssamlandet behövde gå relativt fort beror dels på uppsatsens omfång, inte alltför 

mycket tid stod till buds, och dels för att det inte är möjligt att låna skolelever från 

undervisningen för en så pass lång tid som en intervju skulle kräva. Att intervjua eleverna efter 

skoltid hade blivit ett alltför omfattande arbete både för mig och för eleverna. 

Enkäter har också fördelen att informanterna kan vara anonyma och således har möjlighet 

att svara mer fritt än de kanske skulle göra annars. Det i sin tur har fördelen att informanten kan 

svara så sanningsenligt som möjligt, som han eller hon skulle ha gjort om situationen hade varit 

hämtad ur verkliga livet. Nackdelen är att informanten också har möjlighet att inte ta enkäten 

seriöst och således heller inte svara ärligt. Det senare problemet skulle en intervju kunna 

förhindra. Eftersom en kvantitativ studie av det här slaget kräver ett större antal informanter är 

dock enkätmetoden den mest lämpliga. 

Den ena enkäten innehåller ett antal färgord, exempelvis beige, plommon och purpur, och kallas 

hädanefter för ordenkäten. Tanken bakom denna är att den ska visa elevernas kunskap om 

specifika färgord genom att de får förklara vilken färg de olika orden representerar. Den andra 

enkäten kallas för färgenkäten eftersom den innehåller ett flertal färgprover. Färgenkäten är tänkt 

att visa vilka ord för färger eleverna själva använder. Båda enkäterna är nödvändiga eftersom 

eleverna själva inte nödvändigtvis använder ett vedertaget färgord bara för att de känner till dess 

betydelse. Enkäterna presenteras ytterligare nedan. 

 Förutom färgord respektive färgprover innehöll enkäterna en fråga om elevens kön och 

vilket eller vilka språk eleven talade hemma. 

 Dessa två enkäter delades ut bland elever i årskurs 3, 6 och 9 i en grundskola, för att jag 

skulle kunna undersöka en eventuell förändring i kunskap om färger över tid. Jag valde en 

årskurs i varje stadium av grundskolan, för att tre år är en rimlig tid för att kunna se en tydlig 

skillnad i kunskap samt att elever i årskurs 9 bör vara tillräckligt gamla för att ha kunnat tillskansa 

sig en färgvokabulär som liknar den hos unga vuxna. Dessutom finns en praktisk anledning; en 

stor del av eleverna i årskurs 1 och 2 har under vårterminen helt enkelt inte hunnit lära sig varken 

läsa eller skriva tillräckligt för att kunna besvara en enkät.  

En klass i varje årskurs fick besvara ordenkäten och en annan klass, också i varje årskurs 

fick besvara färgenkäten. Anledningen till att jag valde två klasser i varje årskurs är att en klass 
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dels hade givit ett för litet underlag, dels hade varit svår att administrera så att ingen av eleverna 

kunde titta på och påverkas av den andra enkäten.  

3.2.1. Färgenkäten 

Färgenkäten (se bilaga 1) består av 15 färgprov. Eleverna ombads att svara på vad de skulle kalla 

den färg som visades genom färgprovet. Dessvärre har en del färger inte behållit samma nyans i 

tryckningen som i den digitala bilden. För enkelhetens skull har ändå det ursprungliga namnet 

använts för att omtala färgen, även om den inte stämmer överens med det tryckta resultatet. I 

analysen av färgenkäten har det dock aldrig varit aktuellt att be om ett ”korrekt” ord för färgen 

utan frågan har hela tiden varit tänkt som öppen för att försöka utröna vilka ord som eleverna 

använder sig av själva. Vissa av färgenkätens färger är olika nyanser av samma färg för att försöka 

tvinga fram ett mer kreativt svar än enbart grundfärger såsom rött, gult och blått. Detta eftersom 

det är lättare att använda ett mer specifikt färgord när det finns en annan liknande färg att 

jämföra med.  

 Således är det av mindre betydelse att den tänkta färgen och färgen i tryck inte stämmer 

överens, det viktiga är elevernas egna uppfattningar om vad de skulle kalla en färg, inte huruvida 

den stämmer med något slags facit eller inte.1 

Simpson och Tarrant delade in sina informanters svar i sju kategorier (Simpson & Tarrant 

1991:59) och dessa kategorier har fått bilda utgångspunkt för en indelning av elevernas svar i den 

här undersökningen. Nedan presenteras kategorierna och hur dessa har avgränsats. Namnen på 

kategorierna i Simpsons och Tarrants undersökning visas inom parentes. 

 Basfärg (Basic): informanten har använt en av de elva grundläggande färger som 

definierades av Berlin och Kay i studien Basic Color Terms: Their Universality and Evolution 

från 1969, nämligen svart, vit, röd, grön, gul, blå, brun, lila, rosa, orange och grå 

(Simpson & Tarrant 1991:59).  

 Modifierad basfärg (Modified Basic): informanten har använt en av färgerna från 

Basfärgskategorin ovan och lagt till någon av de grundläggande bestämningarna mörk 

och ljus. Dessa bestämningar är de som är tydligt mest använda i undersökningen. 

 Basfärg + Basfärg (Basic-Basic): informanten har kombinerat två grundläggande färger 

såsom blågrön. 

 Kvalificerad basfärg (Qualified Basic): informanten har använt fler än två basfärger, två 

basfärger och en av de grundläggande bestämningarna, två grundläggande bestämningar 

och en basfärg eller två basfärger och två grundläggande bestämningar. Exempelvis 

beigeorangerosa, ljus lilablå, ljusljuslila, eller ljusljus blågrön. 

 Specificerad (Elaborate): informanten har använt sig av ett vedertaget färgord, som inte 

tillhör basfärgerna, såsom lavendel, turkos, mossgrön och vinröd. 

 Specificerad+Basfärg: informanten har använt sig av en basfärg men också av en specifi-

cerad färg såsom beigerosa, eller en basfärg och en icke-grundläggande bestämning så-

som ”extra blå”. Denna kategori finns inte bland Simpsons och Tarrants kategorier. 

                                                             
1 Den första färgen, vinröd, har blivit snarast rödbrun. Korallröd har blivit lite för mörk för att helt kunna betecknas 

korall. Orange är fortfarande orange. Lavendel är också lavendel. Kungsblå har behållit stora likheter med kungsblå men 
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 Idiosynkratisk (Idiosyncratic): informantens svar är inte en vedertagen färgbeskrivning, 

exempelvis ”gammalgumblå”. 

 Blank (Unnamed):informanten har svarat oläsligt eller helt enkelt inte svarat alls. 

Utifrån dessa kategorier har sedan svaren poängsatts i enlighet med Simpson och Tarrant 

(1991:60), detta för att kunna göra en jämförelse med Simpsons och Tarrants resultat och också 

med Richs data. Poängsättning och resultat presenteras utförligare i kapitel 6.  

3.2.2. Ordenkäten 

Ordenkäten (se bilaga 2) består av tolv färgord med både vanligare och ovanligare färger. 

Eleverna har här fått skriva vilken färg de tror eller vet att färgordet representerar. Nedan följer 

en lista på de ord som ingår i ordenkäten. 

Beige är ett färgord som är ganska vanligt och beskriver en ljusbrun färg som finns på både 

kläder och inredning. 

Plommon, är namnet på en mörk lila färg som fått sitt namn efter den mörkare sorten av 

frukten plommon.  

Lavendel är ljust lila eller blå färg som anspelar på blomman med samma namn.  

Mocca är en mörkbrun färg, som anspelar på kaffe.  

Lime kommer från limefruktens kött och är en gröngul klar färg.  

Aprikos är en orangegul färg, som fått sitt namn efter frukten och som ofta återfinns i 

litteratur från 80-talet. Den används gärna vid färgsättning av detaljer, gardiner och liknande, i 

allmänna utrymmen såsom klassrum.  

Purpur, en lilaröd färg, återfinns inte särskilt ofta längre men går att hitta i litteratur. Ett 

exempel på detta är boken Purpurfärgen av Alice Walker (1984). 

Mint är en ljusgrön färg som var mycket populär på 80-talet.  

Cerise, var också populär på 80-talet och är en starkt mörkrosa färg.  

Kräm är också en färg som förknippas med textilier i litteratur från 80-talet. Färgen är inte 

helt vit, snarare gräddvit eller med ett svagt inslag av någon annan, varm färg.  

Svavel är en gul färg som inte återfinns särskilt ofta numera, men kan hittas i litteratur eller 

datorspel.  

Korall till sist är en ljusare röd färg. 

 Utifrån elevernas svar är det sedan möjligt att utröna huruvida detta är ord som de är 

bekanta med eller inte. Liksom med färgenkäten följer en förklaring av bedömning samt en 

djupare analys av resultatet i kapitel 6. 

4. Eleverna 

Tre årskurser besöktes, årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 6 och 9 fick två klasser i vardera årskursen 

besvara enkäterna och i åk 3 besvarades dessa av en fritidsgrupp som redan var indelade i två 

olika grupper. Dessa två grupper fick sedan utgöra en naturlig uppdelning av enkäterna. Alla 

årskurser besöktes under mars månad 2010. 
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Sammantaget har 109 elever deltagit i undersökningen. Fördelningen mellan kön är inte 

jämn. Inte heller är fördelningen mellan vilka språk eleverna talar hemma jämn. Istället är under-

sökningen baserad på en autentisk årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 i en kommunal lågstadie-

skola samt en kommunal mellan- och högstadieskola i Uppsala. Den enda urvalsbegränsning som 

gjorts är att eleverna har fått ett brev med sig hem där jag har förklarat att jag ska dela ut en 

enkät om färger som jag hoppas att deras barn vill svara på. Sedan har föräldrarna fått ge sitt 

godkännande till elevernas deltagande i undersökningen. Detta har framför allt varit viktigt i års-

kurs 3 där heller ingen elev har deltagit om inte föräldrarna godkänt det.  

4.1. Klasserna 

Nedan följer en översikt av de olika årskurserna och de elever som besvarat enkäten samt 

situationen i de olika klasserna vid undersökningstillfället. 

4.1.1. Årskurs 3 

I årskurs tre var alla eleverna närvarande samtidigt. Då de redan tillhörde två olika grupper fick 

den gruppindelningen styra enkätuppdelningen och det slutade med att 17 stycken fyllde i 

ordenkäten och 14 fyllde i färgenkäten. Jag upplevde det som att flera elever som inte fått 

godkännande hemifrån att svara på enkäten ändå gärna ville vara med i undersökningen och 

någon eller några ringde till och med till en förälder för att få ett muntligt godkännande om 

deltagande. Eleverna samarbetade en del även om de ombads att inte göra det. Flera tycktes se 

enkäten som ett test med rätt och fel och många uttryckte oro när de var osäkra på färgerna. 

Detta gällde i synnerhet ordenkäten. Både jag och elevernas lärare fanns i klassrummet under 

besvarandet och svarade på eventuella frågor, såsom hur orden på papperet egentligen ska 

uttalas. Vi fick också frågor om vad vissa av färgorden egentligen representerade, något som vi 

inte svarade på utan uppmanade eleverna att antingen gissa, skriva vad de trodde eller helt enkelt 

lämna blankt. 

Tabell 1. Fördelning på kön och förstaspråk hos eleverna i årskurs 3 som fyllt i färgenkäten. 

Färg, åk 3 Flickor Pojkar 

Talar svenska 
hemma 

9 3 

Talar svenska och 
något mer hemma 

1 1 

Tabell 2. Fördelning på kön och förstaspråk hos eleverna i årskurs 3 som fyllt i ordenkäten. 

Ord, åk 3 Flickor Pojkar 

Talar svenska 
hemma 

8 3 

Talar svenska och 
något mer hemma 

4 2 
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Tabell 1 och 2 visar fördelningen på kön bland de som besvarat enkäterna i årskurs 3 samt hur 

många av vardera kön som förutom svenska även talar ett annat språk hemma. I båda grupperna 

är antalet pojkar lågt i jämförelse med antalet flickor. Den grupp som fyllt i färgenkäten har 

också ett lågt antal barn som både talar svenska och ett annat språk hemma. I ordenkäten är 

dessa barn någor fler, en tredjedel av flickorna och ett par av pojkarna. 

4.1.2. Årskurs 6 

Årskurs 6 är den enda årskurs jag har besökt där något större samarbete mellan eleverna inte har 

skett. Detta eftersom lärarna placerade ut eleverna som vid en provsituation. Att tjuvkikande inte 

har förekommit kan förstås inte garanteras, men samarbete i samma utsträckning som i de andra 

årskurserna har inte skett. Årskurs 6 blev också färdig betydligt snabbare än de båda andra 

årskurserna. Inga frågor ställdes mer än om huruvida de skulle skriva namn eller inte. 

Sammanlagt svarade 19 elever på ordenkäten och 21 elever på färgenkäten. 

 Tabell 3 och 4 visar fördelningen på kön bland de som besvarat enkäterna i årskurs 6 samt 

hur många av vardera kön som förutom svenska även talar ett annat språk hemma. 

Tabell 3. Fördelning på kön och förstaspråk hos eleverna i årskurs 6 som fyllt i färgenkäten. 

Färg, åk 6 Flickor Pojkar 

Talar svenska 
hemma 

8 10 

Talar svenska och 
något mer hemma 

1 2 

Tabell 4. Fördelning på kön och förstaspråk hos eleverna i årskurs 6 som fyllt i ordenkäten. 

Ord, åk 6 Flickor Pojkar 

Talar svenska 
hemma 

7 7 

Talar svenska och 
något mer hemma 

3 1 

Ingen uppgift  1 

Fler pojkar än flickor har fyllt i färgenkäten. Gällande ordenkäten är dock förhållandet omvänt. I 

båda klasserna är de eleverna som talar svenska och ett annat språk hemma få. 

4.1.3. Årskurs 9  

Klasserna i årskurs 9 hade lektion i klassrummen intill varandra. Först besvarades en enkät i den 

enda klassen och sedan den andra enkäten i den andra klassen men klassrumsdörrarna stod 

öppna och eleverna sprang in till varandra under tiden då enkäterna besvarades. Mycket 

samarbete skedde och en del frågor ställdes. En pojke gick till och med in till den andra klassen 

för att få göra den andra enkäten också, emedan han låtsades att vara en tvilling till sig själv. En 

titt i skolkatalogen och samtal med skolans rektor visar att just denna pojke inte har en tvilling. 

22 elever svarade på ordenkäten och 16 stycken svarade på färgenkäten. 
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Tabell 5 och 6 visar fördelningen på kön bland dem som besvarat enkäterna i årskurs 9 samt 

hur många av vardera kön som förutom svenska även talar ett annat språk hemma 

Tabell 5. Fördelning på kön och förstaspråk hos eleverna i årskurs 9 som fyllt i färgenkäten. 

Färg, åk 9 Flickor Pojkar 

Talar svenska 
hemma 

5 7 

Talar svenska och 
något mer hemma 

3 1 

Tabell 6. Fördelning på kön och förstaspråk hos eleverna i årskurs 9 som fyllt i ordenkäten. 

Ord, åk 9 Flickor Pojkar 

Talar svenska 
hemma 

10 11 

Talar svenska och 
något mer hemma 

1 0 

I båda klasserna är antalet flickor och antalet pojkar lika stora. I klassen som fyllt i ordenkäten är 

de elever som talar något mer språk än svenska hemma mycket få och likaså bland de pojkar som 

fyllt i färgenkäten. Bland de flickor som fyllt i färgenkäten utgör dock dessa elever nästan hälften. 

4.2. Sammanfattning av elevunderlaget 

Totalt har 27 (53%) flickor och 24 (47%) pojkar svarat på färgenkäten och 33 (57%) flickor och 

25 (43%) pojkar svarat på ordenkäten. Sammantaget har alltså 60 (55%) flickor och 49 (45%) 

pojkar svarat. Således är det en lätt övervikt, allt som allt, av flickor men inte så stor att det på det 

stora hela bör påverka resultatet. Tittar man däremot enbart på årskurs 3 är snedfördelningen 

något allvarligare. 

 Gällande vilka språk eleverna talar hemma så var det inget som märktes i klassrummet och 

heller inget som står ut i svaren.  

5. Genomförande 

I det här kapitlet presenteras båda enkäterna årskurs för årskurs, först färgenkäten och sedan 

ordenkäten. Avsikten med avsnittet är att presentera förfarandet då enkäterna fylldes i, visa vissa 

problem i genomförandet och att sammanfattande presentera elevernas svar. En 

sammanställning av alla svar följer i kapitel 6. 

5.1. Årskurs 3 

Det är riskabelt att säga något om könsskillnaderna i årskurs tre eftersom endast fyra pojkar 

deltog i färgenkäten och endast fem pojkar skrev ordenkäten vilket ger ett lågt underlag att 



 
24 

 

basera några slutsatser på. Dessutom besvarades ordenkäten och färgenkäten samtidigt. Nedan 

ges en allmän beskrivning av utfallet av enkäterna i årskurs 3. 

5.1.1. Färg 

Eftersom färgenkäten och ordenkäten skrevs samtidigt står det klart att några av barnen har tittat 

på varandras enkäter när de har fyllt i sina svar. I färgenkäten är det väldigt tydligt gällande en 

flicka som använder ett specificerat färgord i nio fall av 15, betydligt fler än alla andra barn. Av 

hennes nio specificerade färgord återfinns åtta på ordenkäten och det är mycket troligt att hon 

har suttit bredvid någon som har fyllt i en ordenkät och tittat på den.   

Undantaget flickan som troligen tagit ord från ordenkäten så svarar genomsnittsflickan med 

ord som passar i kategorin Specificerad tre gånger per enkät och genomsnittspojken svarar med 

sådan färg två gånger per enkät. Samtliga pojkar svarar med Specificerad färg minst en gång och 

samtliga flickor gör det minst två gånger. Bland de svar som tillhör Specificerad eller 

Specificerad+Basfärg är beige och turkos de vanligast förekommande, antingen ensamt eller i 

kombinationer som ”beigeorangerosa”. Den därefter vanligast förekommande färgbeskrivningen 

är hudfärg.  Åtta av tio flickor använder turkos och en av fyra pojkar gör detsamma. Fyra av tio 

flickor använder ordet beige men ingen av pojkarna. Hudfärg förekommer hos fyra av flickorna 

och tre av pojkarna.  

Den flicka som också talar ett annat språk utom svenska använder sig av Specificerad i 

något större utsträckning än de flesta av de flickor som bara talar svenska hemma.  Hennes ord 

skiljer sig inte från ord som de andra barnen använder sig av.  

 Samtliga barn har åtminstone något svar som passar in i kategorin Modifierad basfärg, det 

vill säga att de använder bestämningarna mörk och ljus. Flickorna gör det i genomsnitt 4 gånger 

och pojkarna 4,25 gånger. När det kommer till svar som består av Basfärg+basfärg leder 

flickorna, i genomsnitt 3,8 sammansättningar per flicka, medan pojkarna inte har ett enda 

överhuvudtaget. Tendensen är att om eleverna väl har börjat med att använda sammansättningar 

så fortsätter de gärna. Tre flickor använder inga sammansättningar alls medan de övriga sju 

flickorna står för de 38 sammansättningarna som kan hittas i svaren, där den som har minst 

sammansättningar har två sådana och den som har flest har nio sammansättningar. Tendensen är 

också att antingen använder eleverna sig av Modifierad basfärg eller av Basfärg+basfärg för att 

beskriva en färg, men två flickor använder vid ett tillfälle var både sammansättning och 

bestämning, det vill säga svar i kategorin Kvalificerad basfärg, och båda gör det för att beskriva 

lavendel som ”ljus lilablå”. Dessa båda har också i tio fall av femton identiska svar, vilket skulle 

kunna tyda på att de suttit bredvid varandra, men däremot inte identiska svar när det handlar om 

specificerade färgord som beige, turkos och militärgrön. Militärgrön återfinns däremot hos en annan 

flicka, som också delar vissa av de båda andra flickornas svar, men ändå inte är helt identiska. 

Man kan misstänka att de suttit i närheten av varandra och kanske kikat på varandra när de varit 

osäkra eller diskuterat, men ändå varit självständiga i många av sina åsikter. Eller så har de helt 

enkelt samma begreppsvärld gällande färger eftersom de ju är lika gamla, av samma kön och går i 

samma klass. 

Samtliga pojkar svarar också vid åtminstone något tillfälle med en färg i kategorin 

Specificerad. En utmärker sig lite mer med tre specificerade färger. Ett par av pojkarna svarar 
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aprikos på någon av färgerna men huruvida den specificeringen kommit från ordenkäten eller 

redan funnits i pojkarnas medvetande sedan tidigare går dock bara att spekulera i. Det faktum att 

en av pojkarna använder sig av aprikos för att beskriva en grön färg tyder på att begreppet är en 

smula oklart. Hudfärg tycks dock finnas i elevernas medvetande sedan tidigare. Hos pojkarna 

saknas ordet beige och endast en använder sig av turkos. En av pojkarna kallar den mer turkosa 

färgen för grå och men det är oklart om han inte vet hur grå ser ut eller om den färgen helt 

enkelt enligt hans uppfattning bör tolkas som grå. 

Som tidigare nämnts så är turkos och beige de vanligaste specificerade färgerna. Åtta av de tio 

flickorna använder sig av ordet turkos, antingen självständigt eller i sammansättning med något 

annat ord, men bara en av pojkarna. Samtliga barn som talar svenska såväl som något annat 

språk hemma har turkos i sin vokabulär. 

Fyra flickor använder sig vid något tillfälle av ordet beige men ingen av pojkarna. Huruvida 

användningen av beige och turkos beror på omedvetenhet om orden eller att de inte tyckte att 

färgen fanns att hitta på färgenkäten går dock inte svara på.  

Till sist, för att återgå till flickan som svarat med färgord från ordenkäten, är det noterbart 

att hon har rätt på de allra flesta färgerna och därför har någon sorts korrekt uppfattning om 

färgerna på ordenkäterna.  

5.1.2. Ord 

Eftersom årskurs 3 är ganska tidigt i grundskolan finns ett visst förbehåll för att vissa av 

färgerna, såsom beige, helt enkelt är svåra att utläsa, och även om många barn ställde frågor under 

enkätens skrivande så är det naturligtvis inte säkert att alla gjorde det. Ett par svar indikerar att 

eleven har skrivit vad han eller hon uppfattat som svar på vilket färg ordet representerar snarare 

än en förklaring av vad det står på enkäten. Två pojkar har använt sig av färgpennor istället för 

att skriva sina svar.  

Det är svårt att här kunna dra några slutsatser av barnens ordförråd för färger. Har de 

lämnat blankt för att de inte kunde läsa ordet eller för att de inte vet vad det är för färg? Har de 

målat med en sorts färgpenna för att de inte hittade en annan färg?  

Däremot har en del andra intressanta iakttagelser kunnat göras. Under själva 

enkätskrivandet var det många flickor som uttryckte obehag över att inte veta en färg och 

försökte övertala sina lärare och mig att berätta vad det var för färg som efterfrågades. Detta kan 

också ses i enkäterna då flickornas svar generellt är längre och mer specificerade än pojkarnas. 

De använder sig av bestämningar som mörk och ljus i större utsträckning och sammansättningar 

av flera färgord för att beskriva en färg. Genomsnittsflickan använder en sammansättning av 

flera färger eller en bestämning av mörk och ljus 5,3 gånger och genomsnittspojken gör det 2,7 

gånger2.  

 Genomsnittsflickan har också lämnat blankt, skrivit frågetecken eller uttryckt att hon inte 

vet, 2,5 gånger och genomsnittspojken har gjort detsamma 2,2 gånger av 12.  

                                                             
2 De två pojkarna som har målat istället för att skriva har inte räknats med i den sammanställningen. 
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5.2. Årskurs 6 

Svaren från årskurs 6 är kanske de som bäst stämmer överens med vad eleverna själva verkligen 

tycker, eftersom eleverna här inte satt flera vid samma bord och pratade med varandra när de 

besvarade enkäten, utan arbetade enskilt. Inget tydligt grupptryck eller press att visa sig tuff inför 

kompisar, alternativt gemensam rädsla över att inte kunna prestera bra har därför kunnat 

manifesteras vid besvarandet. Inte heller har eleverna behövt oroa sig för att någon ska veta vem 

som har svarat vad, i synnerhet inte jag, som inte känner igen deras handstilar. Däremot har 

naturligtvis klassen ändå egna normer som också har tagit sig uttryck i enkäten. 

5.2.1. Färg 

Genomsnittsflickan svarar med en specificerad färg i genomsnitt 4,1 gånger och 

genomsnittspojken gör det 1,9 gånger. Samtliga flickor använder sig vid åtminstone två tillfällen 

av en specificering. Två av de tolv pojkarna har ingen specificerad färg överhuvudtaget. Vanligast 

är också här turkos men beige återfinns inte alls hos flickorna men däremot hos pojkarna. Hudfärg 

återkommer också en hel del. Här börjar också fler varianter av specificerade färger komma in, 

såsom ”persikofärgad”, ”gräsgrön” och ”senapsgul”. 

Liksom hos årskurs 3 leder pojkarna i fråga om svar i kategorin Modifierad basfärg. Där 

använder genomsnittspojken en sådan modifiering 5,5 gånger per enkät medan 

genomsnittsflickan ligger på 3,9 modifieringar. Samtliga pojkar använder sig av en modifierad 

basfärg vid åtminstone tre gånger. Samtliga flickor har också modifierade basfäger, men där har 

den, som har minst sådana, det två gånger.  

Svar från kategorin Basfärg+basfärg har både flickor och pojkar, men genomsnittsflickan 

har 1,9 sådana sammansättningar och genomsnittspojken 1,2 stycken. Bland basfärg+basfärg-

svaren är även färger som delats av en slash (/) medtagna. Sju av nio flickor och nio av tolv 

pojkar har sammansättningar av basfärg+basfärg. 

Liksom hos årskurs 3 förekommer ett och annat svar i kategorin Kvalificerad basfärg men 

de är inte vanliga och det är enbart pojkar som gör detta. Både flickor och pojkar använder 

samma bestämning mer än en gång på samma färg men inte heller dessa är vanliga även om en 

pojke använder sig av ljus inte mindre än tre gånger.3 

 En flicka och en pojke har lämnat blankt svar. Flickan har lämnat blankt på laxrosa och 

pojken på laxrosa och misty rose.  

5.2.2. Ord 

Många av eleverna har använt färgpennor för att besvara ordenkäten, och ibland använt både 

färgpenna och ord för att beskriva en färg. Allt som allt har fem flickor och fyra pojkar använt 

sig av färgpennor. Här existerar, med ett par undantag, inga svar med sammansättningar varken 

hos flickor eller hos pojkar. Tre flickor och en pojke använder sig av bestämningarna mörk och 

ljus och av dessa är det endast en flicka som använder det mer än en gång. Pojken använder det 

                                                             
3 Dessa har dock räknats som en (1) hos både flickor och pojkar vid uträkningen om antal bestämningar i 

genomsnitt. 
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två gånger. Istället är blanksvaren påfallande många. Genomsnittsflickan lämnar blankt eller 

säger att hon inte vet 2,6 gånger per enkät och genomsnittspojken gör detsamma 4 gånger per 

enkät. Den flicka som lämnar blankt flest gånger gör det på 8 färgord av 12 och den pojke som 

lämnar blankt flest gånger gör det 9 gånger. Åtta av tio flickor lämnar blankt någon gång och av 

de två som aldrig gör det uttrycker en av dem osäkerhet vid ett tillfälle men lämnar ändå ett svar. 

Således har ingen av flickorna, utom möjligen en, något problem med att svara att hon inte vet 

och därför finns skäl att anta att ingen, återigen utom möjligen en, av flickorna svarar bara för att 

svara utan tror verkligen att deras svar är det korrekta. Detsamma gäller för pojkarna, där också 

endast en aldrig lämnar blankt. Samtidigt går det naturligtvis inte att dra alltför långtgående 

slutsatser av detta, eftersom jag inte vet något om elevernas bakgrund eller eventuella läs- och 

skrivsvårigheter. 

 Flera av eleverna, både flickor och pojkar, har skrivit ”venne” eller ”ven ne” som svar i sina 

enkäter och jag tolkar detta som stavning på ett slarvigt uttalat ”jag vet inte”, ett skrivsätt som 

inte återfinns i varken årskurs 3 eller årskurs 9. Detta är således antagligen ett exempel på en i 

klassen förekommande norm.  

5.3. Årskurs 9 

Här presenteras en allmän översikt av svaren på enkäterna besvarade av årskurs 9. Enkäterna 

skrevs i olika klasser men eleverna satt nära varandra och samarbetade en hel del. Det var också 

en öppen dörr mellan de olika klassrummen och elever från båda klasser gick ut och in hos 

varandra.  

5.3.1. Färg 

I genomsnitt har flickorna här svar i kategorin Specificerad fem gånger på varje enkät och det är i 

princip på samma fem färgprov som de här orden kommer upp. Det är framför allt marinblå, 

misty rose och laxrosa som fått specifika färgord, men också olivgrön och senapsgul i stor 

utsträckning. Här är beige och marinblå de vanligaste svaren för flickor och för pojkarna är det 

liksom i tidigare årskurser turkos som leder. Flickorna har svarat samma sak på många exempel 

och många av dem satt också i samma grupp när de genomförde enkäten så förklaringen att de 

har tittat på varandra är inte långsökt.  

 Tittat på varandra har också pojkarna gjort. Genomsnittspojken använder ett färgord, som 

inte kan indelas i de fyra första kategorierna, 6,6 gånger av femton och några har varit riktigt 

kreativa. Två killar använder sig av specificerade eller idiosynkratiska färgord på samtliga 

färgexempel i enkäten och även om vissa är kreativa påhitt som antagligen är svåra att finna i 

andra sammanhang så finns det dock ett par exempel på vedertagna färgord. Många av orden har 

förmodligen skrivits för att provocera, som ”rutten rosa” men andra är kreativa associationer 

som väl beskriver färgen, som ”läskigt vatten-blå”.  

 Här är det flickorna som har fler av Modifierad basfärg-svar. Genomsnittsflickan använder 

ett sådant svar 3,9 gånger och genomsnittspojken 2,8 gånger. Här syns ett tydligt samband mellan 

användningen av specificerad färg och användning av modifierad basfärg. Ju fler svar med 
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specificerad färg desto färre svar med modifierad basfärg och tvärtom. Flickornas högre 

användning av modifierad basfärg jämfört med pojkarnas är dock inte alls lika stor som 

pojkarnas högre användning av specificerad eller idiosynkratisk färg jämfört med flickorna. 

Pojkarna använder en specificering eller ett idiosynkratiskt färgord i 44 % av fallen, flickorna gör 

detsamma i 33% av fallen. Flickorna använder istället modifierad basfärg i 26% av svaren och 

pojkarna gör det i 18%. Skillnaden mellan flickor och pojkar när det kommer till specificerad och 

idiosynkratisk färg är alltså större än skillnaden mellan könen när det handlar om modifierad 

basfärg.  

Genomsnittspojken använder sig av en sammansättning med två eller flera färger endast 0,6 

gånger och genomsnittsflickan ligger på 2,1 gånger. Här syns en tydlig minskning från årskurs 3. 

Dessutom använder ingen, varken flickor eller pojkar, fler än två färger i en sammansättning.  

Läggs användningen av specificerade och idiosynkratiska färgord, basfärg+basfärg och 

modifierad basfärg samman så använder genomsnittsflickan en sådan användning i elva fall av 15 

och genomsnittspojken gör det i tio fall av 15.  

Även ett par specificerade basfärger finns att hitta i enkätsvaren. En pojke skriver ”extra 

mörkblå”, en svarar ”mindre röd” och gör förmodligen en jämförelse med en annan färg i 

enkäten där han svarar röd, och en annan skriver ”svag grön” och gör därmed antagligen skillnad 

på en svag grönfärg och en ljus grönfärg. En flicka skriver ”utspädd blå” och detta skulle kunna 

tolkas som ljusblå. Ingen av dessa tre är dock medtagna i någon uträkning ovan.  

5.3.2. Ord 

Gällande ordenkäten har eleverna varit mycket ambitiösa och ofta skrivit mycket utförligt till 

varje färg. Däremot tycks de inte ha följt instruktionen särskilt väl, många har exempelvis svårt 

att skilja färgen plommon från frukten plommon. I många fall tycks det snarast handla om en 

associationslek mer än att faktiskt beskriva en färg. Flickorna associerar i något större 

utsträckning än pojkarna men tendensen finns även hos de senare. Ibland associeras det så friskt 

att det faktiskt inte finns någon förklaring till vad det är för färg överhuvudtaget, mer än att 

färgen för enkätbesvararen representerar det ena eller det andra. Möjligen är det så att årskurs 9 

tänkte att det helt enkelt var alltför lätt att bara beskriva färgen med ett annat ord och att det var 

mer som krävdes av dem än just detta.  

 Två av pojkarna har använt färgpennor för att besvara enkäten. Huruvida det beror på lättja 

eftersom det är lättare att rita än skriva, eller ovilja att skriva på grund av läs- och skrivsvårigheter 

är dock oklart. 

5.4. Slutsatser 
Det är uppenbart att klassrumssituationen spelar stor roll för hur eleverna svarar på enkäterna. 

Det är tydligt att eleverna påverkats i sina svar av möjligheten till och förhindrandet av 

samarbete. Både flickor och pojkar blir mer detaljerade, men på olika sätt, när de kan samtala 

med och titta på varandras svar. Årskurs 6, som inte fått samarbeta, är kortare och mindre 

detaljerade i sina svar och här tog det också betydligt mindre tid för eleverna att skriva enkäterna. 

Frånvaron av någon att samtala med kan dock leda till en passivare inställning som speglas i 
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svaren, liksom möjligheten till samarbete kan leda till att eleverna triggar varandra till alltmer 

fantasifulla svar. Det förra skulle då ha orsakat en mer tillbakadragen hållning i svaren än vad 

eleven skulle använda i en autentisk situation, medan det senare skulle ha orsakat motsatsen. 

6. Analys 

I kapitel 5 behandlades de båda enkäternas genomförande uppdelat på årskurs. I kapitel 6 

kommer istället en analys av svaren enkät för enkät, samt resultatet av färgenkäten i jämförelse 

med Simpsons och Tarrants (1991) undersökning. 

6.1. Färgenkäten 

För att kunna göra en värdering av färgenkäten var det nödvändigt att dela upp svaren i olika 

kategorier. Genom dessa kategorier hoppas jag kunna ge en översikt över olika typer av svar och 

dessutom underlätta tolkningen av färgenkäten. Kategorierna lånades, som visas i 

metodavsnittet, från Simpson och Tarrant (1991:59). Nedan presenteras svaren från färgenkäten 

utifrån denna uppdelning.  

6.1.1. Översikt av svaren på färgenkäten 

I färgenkäten (jfr 3.2.1.) skulle alltså eleverna ange en bennämning på de färger som visades i 15 

olika färgprover. Enkäten testar således både elevernas färgkunskap och de färgord som eleverna 

själva använder. Den egna användningen säger dock inget om elevernas ordkunskap eftersom de 

nödvändigtvis inte behöver använda ett ord bara för att de kan det. Kategoriseringen av 

elevernas svar redovisas i tabell 7. 

Tabellen är uppdelad på årskurs och på kön. Antalet svar i en viss kategori är angett i 

relation till det totala antalet svar. Den första kategorin, Basfärg, är den mest basala kategorin. De 

tre därpå följande kategorierna är mer avancerade men fortfarande variationer av Basfärg. 

Kategorierna Specificerad och Specificerad basfärg i sin tur innehåller vedertagna färgord, som 

inte är basfärger, eller som är bestämningar av basfärger. 

Resultatet visar att pojkarna i årskurs 3 nästan uteslutande använder sig av de två första 

kategorierna men cirka två svar per enkät tillhör kategorin Specificerad. Flickorna får visserligen 

också höga procenttal på de två första kategorierna men även på den tredje kategorin och har 

tillsammans med kategorin Specificerad dessutom börjat använda sig av Specificerad basfärg och 

Idiosynkratisk. Hos både flickor och pojkar är Basfärg den mest frekventa kategorin men hos 

flickorna är svaren sedan mer utspridda över kategorierna än vad pojkarnas svar är.  

I årskurs 6 har pojkarnas svar fördelat sig mera jämnt över kategorierna men Basfärg är 

fortfarande den dominerande. Basfärg dominerar också hos flickorna men inte lika starkt som 

hos pojkarna. Däremot använder sig flickorna av Basfärg+basfärg mer än två gånger så mycket 

som pojkarna även om användningen av Basfärg+basfärg har sjunkit hos flickorna jämfört med 
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årskurs 3. Lika stor skillnad kan ses i kategorin Specificerad där flickorna återigen använder den 

kategorin drygt två gånger så ofta som pojkarna.  

Tabell 7. Fördelning av alla svar i färgenkäten i enlighet Simpsons och Tarrants kategorier. 

 Åk 3. Flickor        Pojkar Åk 6 Flickor       Pojkar Åk 9 Flickor     Pojkar 

Basfärg 45/150 30% 34/60 57% 44/135 33% 80/180 44,5% 33/120 28% 40/120 33% 

Modifierad 

basfärg 

36/150 24% 17/60 28% 31/135 23% 55/180 30,5% 28/120 23% 20/120 17% 

Basfärg+basfärg 28/150 18% 0/60 0% 17/135 13% 10/180 5,5% 17/120 14% 4/120 3,5% 

Kvalificerad 

basfärg 

5/150 3% 0/60 0% 5/135 4% 6/180 3,3% 1/120 0,5% 0//120 0% 

Specificerad 25/150 16% 8/60 13% 29/135 21% 17/180 9,5% 33/120 28% 13/120 11% 

Specificerad 

basfärg 

8/150 5% 0/60 0% 4/135 3% 8/180 4,5% 6/120 5% 8/120 6% 

Idiosynkratisk 3/150 2% 0/60 0% 4/135 3% 2/180 1,1% 2/120 0,2% 34/120 28% 

Blank 0/150 0% 1/60 2% 1/135 0% 2/180 1,1% 0/120 0% 1/120 0,5% 

I årskurs 9 använder sig pojkarna fortfarande i en tredjedel av fallen av Basfärg men 

Idiosynkratisk har blivit den näst mest frekventa kategorin. Hos flickorna ligger istället Basfärg 

på en delad förstaplats med Specificerad och de använder sig knappast alls av Idiosynkratisk. 

Pojkarna använder inte Specificerad ens hälften så ofta som flickorna. För en diskussion 

angående detta och dess betydelse för att demonstrera och positionera sitt kön, se kapitel 7. 

Genom alla tre årskurserna använder pojkarna sig av Basfärg oftare än flickorna men 

användningen sjunker hos pojkarna med stigande ålder. Hos flickorna stiger andelen i årskurs 6 

för att sedan sjunka i årskurs 9 till en nivå som ligger lägre än flickornas gör, både i årskurs 3 och 

6.  Hos pojkarna ses ett liknande mönster gällande Modifierad basfärg där användningen ökar till 

årskurs 6 men sedan sjunker längre än årskurs 3 i årskurs 9, möjligen till förmån för en kunskap 

om mer specificerade färgord eller för kategorin Idiosynkratisk.  

Användningen av Basfärg+basfärg är ganska hög hos flickorna i årskurs 3 och sjunker sedan 

i årskurs 6 för att gå upp något igen i årskurs 9. Hos pojkarna stiger Basfärg+basfärg till årskurs 6 

för att sedans sjunka något till i årskurs 9.  

Kvalificerad basfärg har låg användning genom alla tre årskurserna. Det ökar något för 

flickorna i åk 6 men sjunker sedan till nästan obefintlighet i årskurs 9. Pojkarna använder sig inte 

alls av kategorin i årskurs 3 men deras andel ökar nästan till flickornas nivå i årskurs 6 för att 

sedan försvinna helt till årskurs 9.  

Flickorna ökar sin användning av Specificerad stadigt genom alla årskurserna. Hos pojkarna 

sjunker Specificerad mellan årskurs 3 och 6, från 13 till 9,5 procent men mellan årskurs 6 och 9 

sker en liten ökning. Pojkarna i årskurs 9 använder dock inte Specificerad i lika hög grad som 

pojkarna i årskurs 3. 

Pojkarna ökar sin användning av Specificerad basfärg genom hela undersökningen men den 

största ökningen sker mellan årskurs 3 och 6. Flickornas användning sjunker mellan årskurs 3 

och 6 för att sedan öka, till samma nivå som i årskurs 3, i årskurs 9.  
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Gällande Idiosynkratisk går flickornas och pojkarnas användning i princip i motsatt riktning. 

Flickorna använder kategorin i 2 procent av svaren i årskurs 3 för att sedan öka till 3 procent i 

årskurs 6 och sluta på 0,2 i årskurs 9. Pojkarna använder sig inte alls av Idiosynkratisk i årskurs 3 

och ökar svagt till 1,1 procent i årskurs 6 för att sedan öka dramatiskt till 28% i årskurs 9. 

En enda flicka lämnar blankt, i årskurs 6, men 2 procent av pojkarna gör det i årskurs 3 men 

sedan sjunker andelen blanka svar till årskurs 6 och 9. 

 För en översikt av fördelningen av svar färg för färg se bilaga 3. Vissa av färgerna, som 

orange och kungsblå, har genererat svar som gemensamt över alla årskurser kan placeras inom 

endast ett fåtal kategorier, medan andra färger, som misty rose och laxrosa, har genererat en större 

spridning av svaren över kategorierna. I bilaga 3 finns också resultatet färg för färg av den 

poängsättning som gjorts av svaren och som diskuteras i kapitel 6.1.2.   

6.1.2. Statistisk analys av färgenkäten 

För att kunna jämföra sina resultat med resultaten från Richs studie så har Simpson och Tarrant 

poängsatt sina informanters svar.  Ett Basfärg-svar gav 1 poäng, Modifierad basfärg-, 

Basfärg+basfärg- eller Kvalificerad basfärg-svar gav 2 poäng och ett Specificerad-svar gav 3 

poäng. Alla idiosynkratiska svar och alla blanka svar ignorerades i Simpsons och Tarrants 

poängsättning eftersom de utgjorde en så pass liten del av varje informants svar. Summan av alla 

poäng delades sedan med antalet informanter och genomgick till sist en variansanalys för att se 

om resultaten var statistiskt signifikanta.  

 Svaren i den här undersökningen har också givits poäng enligt samma princip som i 

Simpsons och Tarrants undersökning, med tillägget att Specificerad basfärg också har givit 3 

poäng, och där svar som hör till kategorierna Blank och Idiosynkratisk inte har fått några poäng. 

Resultatet redovisas i tabell 8. 

Simpsons och Tarrants resultat visade att det inte fanns någon skillnad i poängsumma när 

både ålder och kön togs i beaktande men däremot att det fanns skillnad när enbart ålder eller 

enbart kön undersöktes (Simpson & Tarrant 1991:60).  

Mellan de sex elevergrupperna (flickor respektive pojkar i årskurserna 3, 6 och 9) finns inga 

signifikanta skillnader.4 Om man däremot jämför flickorna i de olika årskurserna med varandra så 

är skillnaden signifikant på 5-procentsnivån. Detsamma gäller pojkarna i de olika årskurserna. Att 

skillnaden mellan pojkgrupperna skulle vara signifikanta är inte ett förväntat resultat eftersom 

pojkarna i årskurs 6 har den högsta poängsumman och pojkarna i årskurs 9 har den lägsta. 

Simpsons och Tarrants signifikansanalys visar dock samma sak, att inga signifikanta skillnader 

finns om man betraktar alla grupper sammantaget men om man jämför kvinnor för sig och män 

för sig är skillnaderna signifikanta. I deras undersökning hade dock de äldre männen en högre 

poängsumma än de yngre männen. 
  

                                                             
4 Signifikans har testats med hjälp av Kruskal-Wallis variansanalys. Ingen signifikans föreligger på 5-procentsnivån 
(se Siegel 1956:184-194). 
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Tabell 8. Fördelning av poäng som givits för svaren i färgenkäten. 

 Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 45 (45p) 34 (34p) 44 (44p) 80 (80p) 33 (33p) 40 (40p) 

Modifierad basfärg 36 (72p) 17 (34p) 31 (62p) 55 (110p) 28 (56p) 20 (40p) 

Basfärg+basfärg 28 (56p)  17 (34p) 10 (20p) 17 (34p) 4 (8p) 

Kvalificerad 

basfärg 

5 (10p)  5 (10p) 6 (12p) 1 (2p)  

Specificerad  25 (75p) 8 (24p) 29 (87p) 17 (51p) 33 (99p) 13 (39p) 

Specificerad 

basfärg 

8 (24p)  4 (12p) 8 (24p) 6 (18p) 8 (24p) 

Idiosynkratisk 3  4 2 2 34 

Blank  1 1 2  1 

Poängsumma 282/10= 

28.2 

92/4=23 249/9= 

27.7 

297/12= 

24.8 

242/8= 

30.3 

151/8=18.9 

I Simpsons och Tarrants undersökning var de svar som hamnade i kategorin Idiosynkratisk 

ytterst få. I den här undersökningen utgör de dock nästan 30% av pojkarnas svar i årskurs 9.  En 

möjlighet för att närmare kunna jämföra med Simpsons och Tarrants resultat vore att inkludera 

de idiosynkratiska svaren, men problem uppstår angående hur många poäng ett sådant svar 

skulle generera. Det är uppenbarligen mer avancerat än ett Basfärg-svar och till och med ett svar 

från någon av kategorierna som genererar två poäng. Pojkarna i årskurs 9 har uppenbarligen 

kunskap om Berlins och Kays basfärger och har velat göra något mer av sina svar än det som 

står till buds i kategorierna Modifierad basfärg, Basfärg+basfärg och Kvalificerad basfärg. Således 

är inte 0 en adekvat poäng för ett Idiosynkratiskt svar. Ett sådant svar är mer avancerat men är 

det mer avancerat än ett specificerat svar? Det visar på kreativitet men det visar inte på kunskap 

om de vedertagna färgbenämningarna. Således kan ett sådant svar heller inte generera 4 poäng 

eftersom det skulle innebära att ett idiosynkratiskt svar är bättre än ett specificerat svar. Därför 

har jag valt att inte poängsätta idiosynkratiska svar och förhåller mig istället kritisk till det resultat 

som framkommit genom poängsättningen. 

6.1.3. Slutsatser 

Utifrån variansanalysen så är skillnaderna i poängsumma mellan åldrarna signifikanta för både 

flickor och pojkar. Det är dock inte ett rimligt resultat att femtonåriga pojkar i årskurs 9 skulle ha 

lägre kunskap om färgord än nioåriga pojkar i årskurs 3. En trolig förklaring är att det finns en 

skillnad i pojkarnas faktiska kunskap om färger och vad de väljer att visa av denna kunskap. 

Orsaken till detta är med stor sannolikhet att stor kunskap om färger betraktas som något 

omanligt och därför finns en ovilja att demonstrera den egentliga kunskapen då det skulle 

presentera dem som mindre manliga. Ett vidare resonemang om detta behandlas i kapitel 7. 
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6.2. Ordenkäten 

Ordenkäten (jfr 3.2.2.) innehöll alltså tolv olika färgord, och eleverna skulle – med ord eller 

färgpennor – visa att de visste vilken färg som avsågs med ordet. Det som framför allt säger 

något om elevernas kunskap om färgorden är följaktligen vilka färger de genom ett rätt svar visar 

att de kan, och vilka de inte kan. Nedan följer en genomgång av felaktiga och riktiga svar i 

ordenkäten. 

6.2.1. Fel i ordenkäten. 

Alla ser och uppfattar färger på olika sätt och därför är bedömningen av elevernas svar i 

ordenkäten väldigt generös. Bland annat för att inte oförmåga att uttrycka sig språkligt eller en så 

enkel sak som att en viss färgpenna saknades i asken ska få påverka resultatet. Rätt i ordenkäten 

betyder följaktligen att eleven har använt sig av en färg, antingen textat eller ritat, som tillhör den 

färgskala som färgordet tillhör. Således har mörkgrönt godkänts för lime och mint och orange för 

aprikos och så vidare. Ett fel i ordenkäten innebär att eleven antingen inte har svarat alls eller att 

den har använt sig av en färg som inte tillhör färgskalan för färgordet. Svart har med andra ord 

inte godkänts för svavel exempelvis. Enda undantaget från detta är kräm där svaret vit inte har 

godkänts eftersom det svaret snarast syftar på vit, som hudkräm exempelvis, snarare än gulvit 

som grädde. Det betyder att eleven associerar till fel typ av kräm, vilket inte nödvändigtvis är 

fallet med svaret mörkgrön för lime där associationen fortfarande kan röra sig kring frukten. 

Elever som givit mer än ett svar, varav ett är rätt, har fått rätt. 

Med de kriterier som satts upp så har ett stort antal elever ur årskurs 3 och 6 fått rätt för 

korall trots att de svarat många olika färger men där rött har ingått bland dessa. Således har korall 

fått ett mycket tveksamt resultat vilket bör beaktas i den slutgiltiga analysen. 

I tabell 9 redovisas svaren färgord för färgord med procentsatsen kursiverad. De svar som 

inte går att tolka räknas som bortfall.5 

Generellt kan sägas att de sex första färgerna (beige, plommon, lavendel, mocca, lime och aprikos) 

är lättare att svara på genomgående för både flickor och pojkar i alla årskurser och de allra flesta 

svarar rätt på dessa färger. Från och med purpur och enkäten ut (purpur, mint, kräm, cerise, svavel 

och korall) är dock de felaktiga svaren fler än de rätta svaren för alla grupper genom alla årskurser 

utom cerise för flickor i årskurs 6 och 9. Ingen av alla 58 elever vet vad svavel är för färg och de 

flesta har svarat antingen blankt eller associerat till aska och grått och svart. Det skulle kunna 

betyda att svavel är en färg som används i mycket begränsad utsträckning i vardagen och 

populärkulturen. Däremot har alla elever svarat rätt på frågan om vad lime är för färg, förutom tre 

flickor i årskurs 3 som svarar ”slajmigt” vilket har räknats som bortfall.  

 

                                                             
5 Bortfall 

Beige:  åk 3: 2  åk 6: I åk 9: 3 
Lavendel åk 9: 1 
Lime: åk 3: 3 
Kräm: åk 6: 2 åk 9: 1 
Cerise åk 9: 1 
Korall: åk 3: 1 
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Tabell 9. Fördelning av korrekta och inkorrekta svar hos eleverna. Procentsatsen kursiverad. 

 Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor 12st Pojkar 5 st Flickor 10st Pojkar 9st Flickor 11 st Pojkar 11st 

Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel 

Beige 11 92 1 8 2 40 1 20 8 80 1 10 4 44 5 56 9 82  10 91  

Plommon 11 92 1 8 4 80 120 9 90 1 10 9 100  11 

100 

 10 91 1 9 

Lavendel  11 92 1 8 4 80 1 20 8 80 2 20 5 56 4 44 9 82 1 9  10 91 1 9 

Mocca 8 67 4 33 4 80 1 20 8 80 2 20 4 44 5 56 10 91 1 9 9 82 2 18 

Lime 9 75  5 100  10 100  9 100  11 100  11 100  

Aprikos 12 100  5 100  10 100  6 67 3 33 11 100  10 91 1 9 

Purpur 4 33 8 67 1 20 4 80 3 30 7 70 3 33 6 67 5 45 6 55 5 45 6 55 

Mint 1 8 11 92 2 40 3 60 2 20 8 80  9 100 4 36 7 64 7 64 4 36 

Kräm 4 33 8 67  5 100 2 20 7 70  8 89 6 54 4 36 2 18 9 82 

Cerise 3 25 9 75  5 100 7 70 3 30 2 22 7 78 9 82 2 18 4 36 6 45 

Svavel  12 100  5 100  10 100  9 100  11 100  11 100 

Korall 5 42 6 50 2 40 3 60 2 20 8 80 4 44 5 56 5 45 6 45  11 100 

Årskurs 9 följer mönstret med att de flesta vet svaren på de sex första färgerna och runt hälften 

eller färre vet svaren på de sista sex färgerna. Flickor och pojkar har en liknande fördelning 

mellan rätt och fel, med antingen lika svar, eller något enstaka svars övervikt åt något håll; både 

flickor och pojkar svarar bättre än den andra gruppen vid något tillfälle men flickorna gör detta 

vid ett par tillfällen mer än pojkarna. Vid en färg, purpur, förutom lime och svavel ligger flickor och 

pojkar precis lika i antalet rätta svar.  

Där det faktiskt skiljer sig mer än en person mellan könen i svaren är dock färgerna mint, 

kräm, cerise och korall. I den förstnämnda har pojkarna fler rätt än flickorna, med så mycket som 

tre stycken, och i de övriga tre har flickorna fler rätt. Allra störst skillnad är det mellan könen 

under cerise och korall med fem fler rätta svar hos flickorna än hos pojkarna, där ingen pojke vet 

vad korall är. Av de fem flickorna som svarat rätt på korall är dock ett av svaren tveksamt då 

informanten skrivit ”lila, mörkrosa” men har ändå godkänts då rosa ligger på den röda 

färgskalan. Av de nio flickor som svarat rätt på cerise anger två av dem att cerise är olika färger och 
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således mer ett attribut till färgen än en specifik färg. En av dem skriver att ”[cerise är en] stark 

färg som lyser upp. Knallrosa och turkos är tex cerise färger.” Även den andra flickan anger blått 

tillsammans med rosa som förslag på en cerise färg och låter oss förstå att bestämningen cerise 

snarare beror på nyans oavsett basfärg än en specifik nyans av rosa. 

Bland svaren från årskurs 6 är det större skillnad mellan flickorna och pojkarna än det är i 

årskurs 9. Här har också pojkarna svårare med de sex första färgerna, något som pojkarna i 

årskurs 3 inte alls har i samma utsträckning. Det är väldigt jämnt mellan svaren hos pojkarna i 

årskurs 6 på beige, lavendel och mocca med endast ett svar som skiljer antalet rätta och felaktiga svar 

och på två av dessa färger, beige och mocca, har pojkarna också ett större antal felsvar än rätta svar. 

Detta är inget som syns i de andra årskurserna och därför är det tvivelaktigt om det verkligen går 

att lägga särskilt stor vikt vid detta. 

Över årskurserna syns att både flickorna och pojkarna använder sig av färgpennor oftare i 

årskurs 3 och 6 än de gör i årskurs 9. I årskurs 9 gör de istället fler associationer. Ett par flickor 

beskriver att vissa av färgerna ger dem sommarkänslor. En flicka skriver att för henne så 

representerar färgen beige ”sjukhus och dam”. Däremot skriver hon inte vad det är för färg, hur 

den ser ut, och således har hennes svar där räknats som bortfall. Vid ett annat tillfälle beskrivs 

lavendel som en doft istället för en färg och inget exempel ges på vad det kan vara för färg. En 

pojke gör en liknelse till i princip varje färg. Han skriver att mint är ”starkt uppfriskande och 

färgen är vit, som färgen från mjölk”. Vidare berättar han att purpur får honom att tänka på 

”färgen rosa som en originell trasa”. Kräm är för honom ”något mjukt och milt, det lutar åt 

färgen röd som blod eller en ros”. Tydligt är alltså att årskurs 9 har lagt in mer i den övergripande 

frågan som de ombeds besvara, vad orden representerar, det vill säga inte bara en färg utan också 

ett sammanhang där den färgen ofta återfinns. Eller så uppmuntras högstadieeleverna mer än de 

andra årskurserna att skriva hela meningar med en tanke bakom, i det vanliga skolarbetet och 

detta slår igenom även i enkätsvaren. Ytterligare ett alternativ är förstås att eleverna driver med 

mig eller enkäten eller både och.  

6.2.2. Slutsatser 

Tabell 9 visar att elevernas färgvokabulär, genomgripande över årskurserna, är större gällande 

ordenkätens sex första färger än de sex sista färgerna. Däremot ger inte tabellen några tydliga 

indikationer på att ett visst kön skulle ha större kunskap om färgord än ett annat kön, till det är 

inte skillnaderna tillräckligt stora. I årskurs 3 är det överhuvudtaget inte möjligt att dra några 

slutsatser och i årskurs 9 finns visserligen exempel på att flickorna i större utsträckning kan färger 

som kräm, cerise och korall men pojkarna har å andra sidan fler rätta svar på färgen mint. Både 

flickor och pojkar har dessutom lika många rätta svar på den främst litterära färgen purpur.  

6.2.3. Översikt över flickornas svar genom alla årskurser. 

I tabell 10 visas svaren från de flickor som ingår i undersökningen för att tydligare illustrera den 

ökning i färgvokabulär som sker i och med att eleverna blir äldre. 
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Tabell 10. Fördelningen bland flickorna av korrekta svar i ordenkäten. Procentsatsen kursiverad. 

 Flickor 

Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Antal rätt Antal rätt Antal rätt 

Beige 11 92 8 80 9 82 

Plommon 11 92 9 90 11 100 

Lavendel  11 92 8 80 9 82 

Mocca 8 67 8 80 10 91 

Lime 9 75 10 100 11 100 

Aprikos 12 100 10 100 11 100 

Purpur 4 33 3 30 5 45 

Mint 1 8 2 20 4 36 

Kräm 4 33 2 20 6 54 

Cerise 3 25 7 70 9 82 

Svavel    

Korall 5 42 2 20 5 45 

Den naturliga utvecklingen torde vara att eleverna utökar sin färgvokabulär mer och mer ju äldre 

de blir. Flickorna har redan från början en ganska detaljerad färgvokabulär. Bland de sex första 

färgexemplen är det bara mocca som visar på att vokabulären blir större och kunskapen ökar där 

från 67%  i årskurs 3 till 80% i årskurs 6 till 91% i årskurs 9. Samma tendens kan ses också på de 

sex sista färgexemplen. Kunskapen ökar framför allt mellan årskurs 6 och årskurs 9 och inte så 

mycket mellan årskurs 3 och 6. På ett par av frågorna har dock eleverna i årskurs 6 ett lägre antal 

rätta svar än i årskurs 3, exempelvis på korall och lavendel. En förklaring till detta kan vara 

samarbetet eleverna emellan i årskurs 3 och frånvaron av samarbete i årskurs 6. I årskurs 6 fanns 

ytterst liten möjlighet för eleverna att ställa frågor om enkäten varför eventuellt lässvaga elever 

inte har fått någon hjälp. Således är det möjligt att de kanske helt enkelt inte har lyckats läsa 

orden snarare än att de inte kan färgen. En flicka i årskurs 6 har svarat på endast fyra färger och 

det är inte rimligt att hon inte kan fler, inte med tanke på vad övriga elever svarar i samma 

årskurs, både flickor och pojkar. Således kan hon inte läsa ordet eller vill helt enkelt inte svara. 
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6.2.4. Översikt över pojkarnas svar genom alla årskurser. 

I tabell 11 visas en översikt över svaren som pojkarna gav i undersökningen för att, liksom för 

flickorna ovan, illustrera en ökning av färgvokabulär över tid. 

Hos pojkarna finns också en åldersutveckling i färgvokabulären. Detta är tydligt exempelvis 

på färgen beige där antalet rätta svar ökar genom årskurserna. Med tanke på att tendensen är att 

antalet rätta svar ökar ju högre upp i ålder eleverna kommer är det dock intressant att två av fem 

pojkar i årskurs 3 kan färgen korall och fyra stycken kan samma färg i årskurs 6 men ingen av 

pojkarna i årskurs 9 svarar rätt.  Istället associerar fler pojkar i årskurs 9 till hav och stenar och 

således till färgskalan blått och grönt snarare än den röda. 

Tabell 11. Fördelningen bland pojkarna av korrekta svar i ordenkäten. Procentsatsen kursiverad. 

 Pojkar 

Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Antal rätt Antal rätt Antal rätt 

Beige 2 40 4 44 10 91 

Plommon 4 80 9 100 10 91 

Lavendel  4 80 5 56 10 91 

Mocca 4 80 4 44 9 82 

Lime 5 100 9 100 11 100 

Aprikos 5 100 6 67 10 91 

Purpur 1 20 3 33 5 45 

Mint 2 40  7 64 

Kräm   2 18 

Cerise  2 22 4 36 

Svavel    

Korall 2 40 4 44  

Liksom hos flickorna i årskurs 6 går det bland pojkarna i samma årskurs att se en sänkning av 

antalet rätta svar från årskurs 3 till årskurs 6. Samtliga pojkar i årskurs 3 vet vad aprikos är för färg 

och två av dem vet att mint är grön. Anledningen här kan också vara att lässvaga elever inte fått 
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det stöd som eleverna i årskurs 3 fick. En pojke svarar endast på tre av färgerna och liksom för 

flickan, som endast svarade på fyra färger, är det helt enkelt inte rimligt att han inte kan fler. Det 

är också möjligt att eleverna har kunskapen om orden men väljer att inte visa den (jfr 7.1.) 

6.3. Elevernas benämningar av sin egen könstillhörighet 

Till båda enkäterna ombads eleverna att berätta vilket kön de har. Inga alternativ gavs utan 

frågan var öppen med enbart en rad där eleven själv fick skriva vad han eller hon ville. Detta har 

givit ett ganska varierande resultat som presenteras i tabell 12. 

I årskurs 3 är det orden flicka och pojke som är absolut vanligast även om vissa pojkar har 

försökt göra något mer av att skriva vilket kön de tillhör, än att bara kalla sig för pojke. Två av 

dem vill också berätta vilken typ av kille de är, nämligen en cool sådan. Flickorna håller sig strikt 

till flicka eller tjej även om ett par av dem har garderat sig genom att skriva både flicka och tjej.  

Tabell 12. Fördelning av vad eleverna kallat sitt eget kön i enkäterna, uppdelat på årskurs, kön och typ av 
enkät.  

 Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Färg  Ord Färg Ord Färg Ord Färg Ord Färg Ord Färg Ord 

Flicka/pojke 5 7 3 1 3 5 6 4  3 1 1 

Tjej/Kille 4 4 1 1 6 2 4 4 8 7  2 

Kvinna/Man      3 1   1 7 6 

♀/♂    1         

Cool kille    2         

Flicka tjej 1 1           

Man i sina 

bästa år 

       1     

Kille/man       1      

Male            1 

Pojkvasker            1 

I årskurs 6 börjar både flickor och pojkar att använda andra ord än flicka och pojke, som är ord 

som skulle kunna förknippas mer med mindre barn än med ungdomar, och här har det också 

börjat smyga sig in beteckningar för vuxna. Över hälften av eleverna i årskurs 6 använder sig av 

tjej/kille eller kvinna/man.  

 I årskurs 9 har det hänt ytterligare saker. Ordet flicka är ovanligt som könsbeteckning och 

ordet pojke är nästan obefintligt. Hos flickorna dominerar tjej men ett kvinna förekommer också. 

Detta kan jämföras med flickorna i årskurs 6 där tre flickor kallar sig för kvinnor men endast en 
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pojke kallar sig för man. Pojkarna i årskurs 9 däremot använder nästan uteslutande ordet man för 

att beskriva sitt eget kön.  

 Av de sju kategorier som inte är bland de tre mest konventionella i sammanhanget, står 

pojkarna för sex stycken och flickorna för en. Pojkarna har således i större utsträckning valt 

alternativa könsbeteckningar än flickorna, vilket skulle kunna tyda på att de funderat mer över 

sin könstillhörighet och vill uttrycka sig mer specifikt angående denna, eller så ser de den öppna 

frågan som en möjlighet att driva med sig själva, enkäten eller mig.  

6.4. Slutsatser  

De forskare som undersökt kvinnors och mäns färguppfattning har alla visat samma sak, att 

kvinnor har en större färgvokabulär än män. Undantaget är Simpson och Tarrant som funnit att 

både kvinnor och män får en större färgvokabulär med åldern och i deras undersökning hade de 

äldre männen till och med en större färgvokabulär, med mer detaljerade färgord, än de yngre 

kvinnorna (Simpson & Tarrant 1991:60). I min undersökning går att delvis se samma mönster. 

Tydligt är att ju äldre informanterna är desto säkrare är de på färgord. Samtidigt har de också fått 

en större kunskap om världen och ett ord som korall, som tidigare kanske bara representerade en 

färg, har nu fått en större innebörd vilket skulle kunna leda till osäkerhet gällande färgen, vilket 

man kan se i ordenkäten vid en jämförelse mellan pojkarna i årskurs 3 och 9 gällande just korall.  

 Svavel är en färg som ingen elev överhuvudtaget vet vad det är och de har tydligen inte stött 

på den varken i kemiundervisningen eller litteraturen. Purpur däremot är en färg som eleverna blir 

bättre och bättre på ju äldre de blir och detta torde endast ske genom läsning eftersom purpur är 

en litterär färg som sällan påträffas annorstädes och där möjligen språkkunskaper i engelska och 

franska skulle kunna vara till vägledning men knappast något fysisk föremål eller frukt. Här är det 

också intressant att lika många flickor som pojkar kan den färgen i årskurs 9, vilket torde indikera 

att färgen inte på något sätt är könskodad.  

 Eleverna i årskurs 9 har i princip samma kunskapsnivå om färger oberoende av kön, men 

vid ett par tillfällen finns exempel där det ena könet har fler procent rätta svar än det andra. 

Exempel på detta är att flickorna kan färgerna cerise och korall i större utsträckning än pojkarna, 

som istället är bättre på färgen mint och i viss mån också lavendel. 

 Vad som också visas är att det är svårt att dra några som helst slutsatser utifrån färgenkäten, 

i alla fall angående informanternas färgvokabulär. Resultatet visar att skrivförmågan visserligen 

utvecklas och eleverna i årskurs 9 har fler verktyg för att beskriva färger än vad eleverna i årskurs 

3 har. De senare utnyttjar dock maximalt de få verktyg de faktiskt har, särskilt flickorna, och 

använder sig av kombinationer av flera färger eller staplar bestämningar på varandra. Genom 

årskurserna ökar också användningen av vedertagna mer detaljerade färgord, de som passats in i 

kategorin Specificerad, ju äldre eleverna blir, förutom för pojkarna i årskurs 9, som istället har 

varit mycket kreativa och kommit på egna beskrivningar av färgerna. De idiosynkratiska svaren 

berättar egentligen inte så mycket om användarens färgkunskap men väl om en hel del andra 

saker. Således har både situationen i klassrummet när enkäterna besvarades och elevernas svar i 

sig något att säga om elevernas sociala interaktion och deras identitetsskapande. Vad som sker i 
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klassrummet när enkäterna besvarades är kanske inte så mycket en uppvisning i kunskap om 

något, som återskapande av kön. Om detta går att läsa i kapitel 7. 

7. Diskussion 

I det här kapitlet följer en diskussion runt det resultat som undersökningen lett till. Kapitlet är 

uppdelat på tre delar: resultatet i relation till kön och identitetsskapande, kön och etnisk 

tillhörighet samt resultatet i relation till tidigare färgundersökningar. 

7.1. Resultatet i relation till kön och identitetsskapande 

Att kvinnligt och manligt inte är något medfött är många forskare överens om. Kön är dessutom 

något som måste återskapas hela tiden, det är inget som man blir färdig med en gång för alla 

(Cameron 2006(1999):420). Enligt Rich har kvinnor i större utsträckning intressen som står i 

direkt relation till färgnyanser och Rich själv ger kläder och inredning som exempel (Rich 1977). 

En kvinna förväntas också vara intresserad av kläder och smink eftersom det är det som gör 

henne till en naturlig kvinna (Björk 1996:35). Att använda sig av specifika, detaljerade, 

nyansbeskrivande färgord ingår i rollen kvinna men inte i rollen man (Lakoff 1973:49).  

Enligt Sapir-Whorf-hypotesen så uppfattar människor världen utifrån hur de talar om den 

(Fromkin m.fl. 2007:25). Olika kulturer har olika färguppfattning enligt Berlin och Kays 

undersökningar (Leeuwen 2011:45). Färger har också olika betydelse i olika kulturer (Leeuwen 

2011:15) och över tid. Förr kläddes pojkar i rosa och flickor i blått (Eckert & McConnell-Ginet 

2003:16). Nu är förhållandet tvärtom (Eckert & McConnell-Ginet 2003:16 och Björk 1996:16). 

Detta betyder alltså att färg är kulturellt snarare än biologiskt betingat och samhälle, kultur och 

uppfostran styr vilken färguppfattning en människa har. Om Lakoffs, Richs och Nowaczyks 

resultat ska tolkas utifrån detta så får flickor helt enkelt lära sig att färg är viktigt medan pojkar 

får lära sig att det är oviktigt. Enligt Lakoff får pojkar inte bara lära sig att det är oviktigt utan 

också att det är omanligt eftersom det bara är kvinnor och homosexuella som använder 

detaljerade färgord (Lakoff 1973:49).  

Pojkarna i undersökningen kan dock färger och har visat det i ordenkäten. Däremot verkar 

de inte alltid själva använda dessa färgord, som man kan se i färgenkäten. I årskurs 3 använder sig 

pojkarna till viss del av specificerade färgord, såsom aprikos. Detta kan tolkas som att pojkarna i 

årskurs 3 ännu inte helt socialiserats in i en manlighetsnorm. De har helt enkelt ännu inte lärt sig 

att färger är omanligt. I årskurs 9 är eleverna minst 15 år och både flickor och pojkar har 

socialiserats in i kvinnligt och manligt i och med att de är tonåringar på väg att bli vuxna nu 

snarare än barn i årskurs 3. Pojkarna har introducerats i manlighetsnormen i större utsträckning 

och använder sig också i mindre utsträckning av specificerade färgord.  

Med denna logik följer resultatet av undersökningen de undersökningar som gjorts av Rich 

och Lakoff. Men om könsrollerna ska tas i beaktande för vad som räknas som kvinnligt och 

manligt och en stor färgvokabulär är en kvinnlig egenskap och inte en manlig, så bör även vad 

könsrollerna ytterligare har för effekt på kvinnors och mäns beteende beaktas.  
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När enkäterna besvarades i årskurs 3 var det mycket tydligt i klassrummet att de flickor som 

besvarade ordenkäten i stor utsträckning upplevde att det var obehagligt att inte veta vad ett ord 

betydde. Både flickor och pojkar ville ha hjälp med att utläsa vissa ord men det var flickorna och 

inte pojkarna som tjatade på mig och de lärare som var närvarande om att vi skulle berätta för 

dem vilken färg det var. En flicka satt kvar långt efter de andra och funderade över korall och 

skrev till sist att hon visste vad det var för färg men inte kom på det just då. Innan dess hade hon 

enträget förklarat för mig att jag ”måste” berätta för henne vad det var för något. Det hjälpte inte 

att jag förklarade att det inte spelade någon roll om de kunde färgen eller inte, de fick hitta på 

eller lämna blankt eller skriva att de inte visste. Detta beteende var det flera flickor som 

uppvisade men ingen pojke.  

 Jag kan bara tolka detta som att det var viktigt för flickorna att svara rätt, att det var jobbigt 

för dem att säga att de inte visste eller att lämna svaret blankt. I skolan förväntas flickor vara 

duktiga och göra det som åläggs dem, följa instruktioner utan att bråka och underordna sig 

lärarens auktoritet, som Hultman skriver om den dolda läroplanen som brukas olika för flickor 

och pojkar i skolan. (Edlund m.fl. 2007:102f). Om flickor premieras när de är tysta och gör det 

som läraren säger så måste det få till följd att de försöker vara så duktiga och noggranna som 

möjligt. När de inte vet vad orden i enkäten betyder kan de inte svara på frågan och är således 

inte så duktiga och noggranna längre och detta leder till obehagskänslor. Att flickor dessutom får 

så lite av taltiden som en tredjedel gör också att de inte är vana att få uttrycka sina egna åsikter 

(Molloy 1991a:70), och när de faktiskt pratar får de mindre uppmuntran än pojkarna (Edlund 

m.fl. 2007:101), vilket ytterligare skulle kunna få till följd att flickorna upplever obehag när de 

inte får det rätta svaret utan förväntas hitta på eller lämna blankt. 

 Likaså kan skillnader i svaren på färgenkäten ses mellan flickor och pojkar i årskurs 3. Där 

använder sig pojkarna oftast bara av en av Berlins och Kays basfäger (Leeuwen 2011:45f). 

Flickornas svar däremot tillhör visserligen i störst utsträckning kategorin Basfärg, men 

Modifierad basfärg kommer inte långt därefter och inte heller Basfärg+basfärg. Bland svaren 

återfinns förslag som ”beigeorangerosa” och ”blågrönturkos”, ”ljusljuslila” och ”ljuslilablå”. Det 

finns en tydlig eftersträvan att vara så korrekt som möjligt men jag är inte säker på att eleverna 

faktiskt skulle använda de här orden i vardagslivet om de inte ombads uppge vad de skulle kalla 

en viss färg. Denna tendens återfinns också hos flickorna i de högre årskurserna där exempel 

som ”ljusljusblå” återfinns i årskurs 6 och ”mörk korallröd” i årskurs 9. Det går också att hitta 

svaret ”jätteljusrosa” bland pojkarna i årskurs 6 men fenomenet är störst bland flickorna i årskurs 

3.  

Detta kan tolkas både som att flickorna följer instruktioner och gör som de blir tillsagda 

men också som att de är medvetna att de utifrån sitt kön förväntas ha en stor färgvokabulär och 

att de här förväntas återskapa kön, men på grund av sin ringa ålder har de ännu inte kunna 

tillskansa sig denna vokabulär och bristen på medel att uttrycka färgerna leder dels till 

sammansättningar i många led och dels till oro och obehagskänslor.  

 I årskurs 9 utmärker sig pojkarna i färgenkäten med att de i mycket stor utsträckning 

använder sig av beskrivningar som är idiosynkratiska. Det gör inte flickorna alls i samma 

utsträckning, de håller sig istället framför allt till kategorin Specificerad. Pojkarna ger namnförslag 

på färgerna som gammalfarfargrön, gammalgumblå, mormorfärg och läskigt vatten-blå. Det är också 

pojkarna i årskurs 9 som använder sig av definitioner av magsäcksinnehåll i olika former för att 
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beskriva en färg. Bland svaren återfinns flera ”spygul”, ”kissgul” och bajsbrun”.  Det närmaste 

flickorna i någon årskurs kommer något liknande är ”slemgrön” och ”smutsgul” i årskurs 3 och 

”fulgul” i årskurs 6. En pojke i årskurs 6 har också använt sig av ”bajsbrun”. Slanguttryck som 

”assbalt [asballt?] orange” och ”fettingcoolt röd” återfinns också hos pojkarna i årskurs 9. 

 Vi vet att pojkarna i årskurs 9 har en lika stor färgvokabulär som flickorna i samma årskurs, 

det visar ordenkäten och det är orimligt att tänka sig att pojkarna i en klass skulle ha en helt 

annan färgvokabulär än pojkarna i en annan klass i samma årskurs. Men medan flickorna har valt 

att använda sig av de detaljerade färgorden även i färgenkäten har pojkarna valt påhittade uttryck 

för att beskriva en färg. Detta kan då bero på att pojkarna av olika skäl inte vill uppfattas som 

feminina i enlighet med Lakoffs tankegångar. Eller så är detta ett tillfälle när de väljer att bryta 

mot reglerna i Hultmans dolda läroplan. Pojkarnas användning av ord som kiss-, bajs- och spy- 

tyder också på ett försök till att provocera och framkalla en reaktion, detta är mindre trevliga ord 

som inte förväntas användas varken i uppsatser i skolan, i samtal med andra människor eller i 

besvarande av enkäter.  

 Provokationen mot enkäten kan också vara ett identitetsskapande, liksom de idiosynkratiska 

svaren. I Camerons studie visade collegekillarna var de stod på manlighetsskalan genom att tala 

om andra mindre manliga bekanta. Genom att hitta på egna förutsättningar för att besvara 

enkäten visar pojkarna sina kamrater var de själva står på manlighetsskalan. De gör helt enkelt 

kön, både för sig själva, men framför allt för varandra. Pojkarna satt ofta nära varandra och 

flickorna när de besvarade enkäterna och de måste således både positionera sig inför de andra 

pojkarna och också inför flickorna i enlighet med den heternormativa begärsmarknaden 

(Ambjörnsson 2003:106). Enkätsvaren kan mycket väl handla om att försöka överträffa varandra 

och/eller imponera på flickorna.   

Camerons collegekillar beskriver detaljerat på vilket sätt en person inte är tillräckligt manlig i 

deras ögon, både genom utseende och uppförande. Men för att kunna göra det, skriver 

Cameron, och således positionera sig själva långt ifrån den de beskriver, så måste de själva ha 

kunskap och visa denna kunskap om sådana i deras tycke omanliga saker som olika klädstilar och 

klädmaterial (Cameron 2006(1999):425). Detta kan också vara ett exempel på pojkarna i årskurs 

9, för att kunna positionera sig bort från färgorden måste de kunna dem. För att medvetet kunna 

avskärma sig från vedertagna svar och istället skriva provocerande saker, eller idiosynkratiska 

svar av den typ som förekommer, så är det nödvändigt för dem att kunna färgorden.  

Ambjörnsson kunde i sin studie se hur flickorna tystnade och blev mer tillbakadragna när 

pojkarna i klassen var närvarande. Detta gjorde de därför att det upplevdes som ”mindre 

attraktivt med en öppet pratande tjej” (Ambjörnsson 2003:119). Flickornas icke-idiosynkratiska 

svar i årskurs 9 skulle, med den dubbla dolda läroplanen i minne, kunna vara ett uttryck för att de 

inte vill förlora sitt värde på den heteronormativa begärsmarknaden och uppfattas som 

okvinnliga. 

Att samma positionering, tydliga identitetsskapande och återskapande av kön inte 

manifesteras lika uppenbart i ordenkäten som i färgenkäten kan bero på att det trots allt kanske 

inte ses som manligt att inte vara smart. Det är lättare att använda en så pass öppen fråga som 

”Vad skulle du kalla den här färgen?” till den egna positioneringen, det är trots allt mer en 

åsiktsfråga än kunskapsfrågan ”Beskriv eller måla/färglägg med färgen som de här orden 

representerar”. Jag tror inte, både utifrån egna erfarenheter och utifrån enkätsvaren, att det anses 
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tufft att erkänna okunskap gällande orden. Således är det bättre för den egna positioneringen att 

svara så riktigt som möjligt på kunskapsfrågor, och när det gäller en enkät av det här slaget så 

finns heller inga studier att förhålla sig till, som inför ett prov.  

Vissa pojkar i årskurs 9 har varit mycket poetiska i sina svar på ordenkäten och gjort flera 

liknelser. Det kan tolkas som att de helt enkelt är mer uppmuntrade till att svara med hela 

meningar men detta är också ett enkelt sätt att samla pluspoäng hos en lärare.  

I ordenkäten framkommer det visserligen att det inte är någon direkt skillnad mellan flickor 

och pojkar i kunskapen om olika färgord. Eleverna i årskurs 9 har en likartad färgvokabulär sett 

till antalet specificerade färgord. Däremot skiljer sig kunskapen åt mellan könen om olika färger. 

Flickorna har mycket större kunskap om färgerna cerise och korall än pojkarna. Istället är pojkarna 

bättre på färgen mint. Här kanske dock kön gör sig gällande. Flickor förknippas med rosa redan 

från BB (Eckert & McConnell-Ginet 2003:16 och Björk 1996:16), förväntas tycka om rosa, är 

uppfostrade till att göra det och ska således kunna fler nyanser av den färgen. De flesta saker 

som riktas mot kvinnor har ofta en rosa, röd eller vit färg och det är inte konstigt om flickorna 

har lärt sig cerise och korall. Men eftersom rosa är förknippat med kvinnor måste pojkarna 

avskärma sig från rosa om de vill positionera sig som manliga, det blir en förbjuden färg för dem. 

Grönt ligger inte särskilt långt ifrån blått och är inte en färg som förknippas med kvinnor. Därför 

är det mer tillåtet för pojkarna i årskurs 9 att kunna färgen mint.  

Till syvende och sist är det dock omöjligt att säga vad som är anledningen till att pojkarna i 

årskurs 9 svarat som de gjort. Det kan vara ett resultat av rebelliskhet mot vuxenvärlden som 

manifesteras i enkätsvaren. Det skulle kunna vara en förklaring till de idiosynkratiska svaren. 

Svaren kan också bero på att pojkarna helt enkelt inte kan svara, och därför lämnat blankt eller 

svarat fel i ordenkäten och använt sig av idiosynkratiska svar i färgenkäten. De kanske inte kan 

svara och just därför har valt att försöka presentera sig själva som rebeller. Eller så är vikten av 

att göra kön så pass stor att de måste avskärma sig från allt som skulle kunna uppfattas som 

feminint och kvinnligt och således inte ens försöka svara på en fråga som hänsyftar på något som 

skulle kunna liknas vid rosa. 

7.2. Köns- och etnisk tillhörighet 

Ytterligare ett exempel på att pojkarna i årskurs 9 gör kön i och med enkätsvaren, är vad de har 

kallat sin egen könstillhörighet. Medan flickorna nästan uteslutande använder ordet tjej för att 

beskriva sig själva så kallar de flesta pojkar sig för man. En går så långt som att kalla sig för male, 

vilket skulle kunna beskrivas som hane och skulle kunna tolkas som något ännu mer maskulint än 

en vanlig man. Hur mycket som sedan är grupptryck från pojkarnas sida, vem vill skriva pojke när 

bänkgrannen kallar sig för man, går dock inte att utröna, men omfånget gör att det inte tör vara 

den enda förklaringen. 

Pojken som kallat sig för pojkvasker gjorde detta på lärarens skämtsamma uppmaning och att 

han följde uppmaningen blev till en kul grej i klassen.  

Flickorna har, sett enbart till enkäterna, ännu inte börjat tänka på sig själva som kvinnor, 

även om tre flickor i årskurs 6 kallar sig för kvinna, men endast en i årskurs 9.  



 
44 

 

Frågan ställdes i enkäterna om vilka språk eleverna talade hemma, men dels är underlaget 

litet bland dessa elever och dels finns det inget som indikerar att de skulle ha en annan 

färgvokabulär än de elever som bara talar svenska hemma. Däremot är det intressant att notera 

att det i princip bara är i årskurs 6 som eleverna har funderat över sin egen hudfärg och satt den i 

relation till andra människors hudfärg. I samtliga årskurser återfinns svaret hudfärg om antingen 

beige eller kräm i ordenkäten eller som förklaring på misty rose eller laxrosa i färgenkäten, men det är 

bara, med ett undantag, i årskurs 6 som eleverna, inte alla men några, svarar att det är ”hudfärg 

på vita människor”. Det är också bara i årskurs 6 som det finns en elev som är icke-vit. Här finns 

alltså en medvetenhet och ett ifrågasättande av vithetsnormen men den kommer först i kontrast 

mot någon annan. Dock har också en pojke i åk 9 skrivit ”hudfärg på vita människor” och här 

finns åtminstone inte i klassen någon att kontrastera emot. 

7.3. Resultatet i relation till tidigare färgundersökningar 

Rich gjorde sin undersökning fyra år efter Lakoffs artikel. Också hon delade in informanternas 

svar i kategorier och poängsatte dem. Hennes resultat visade att kvinnor fick högre poäng än 

män oavsett ålder och yngre män fick högre poäng än äldre män. Till sist hade Rich också en 

grupp katolska nunnor i undersökningen, som fick lägre poäng än de andra kvinnorna, men 

fortfarande högre poäng än männen. Inte heller när männen och kvinnorna hade samma yrke 

avvek resultatet från det här mönstret (Rich 1977). 

Rich skriver att Lakoff menar att kvinnor i dagens samhälle ägnar mer tid än män åt 

färgrelaterade aktiviteter, såsom att välja kläder (Rich 1977), men intressant att notera är att 

Lakoff aldrig explicit skriver att kvinnor ägnar sig åt att välja kläder. Lakoff berättar om en 

situation där hon sett en man ha haft mycket svårt att hålla sig för skratt när två kvinnor 

diskuterar om en jacka är en eller annan färg, och hon skriver att kvinnor ägnar sig åt finkultur 

och kyrkliga aktiviteter men nämner inget om ett större intresse för kläder hos kvinnor (Lakoff 

1973:49). 

Det gör istället Rich som flera gånger återkommer till kvinnors större intresse för kläder och 

inredning som en anledning till att kvinnors större färgvokabulär. Att de katolska nunnorna fått 

lägre poäng än de andra kvinnorna förklarar Rich med att nunnor tillbringar mindre tid med att 

fundera över kläder och att de är människor som har valt att avstå från sådana saker. Att 

nunnorna ändå fick högre poäng än männen, och att kvinnor och män med samma typer av 

yrken ändå skilde sig åt i poäng menar Rich betyder att skillnaden i färgvokabulär bestäms 

mycket tidigt i livet (Rich 1977). 

Att de yngre männen fick högre poäng än de äldre männen ger Rich två möjliga förklaringar 

till. En förklaring är att de äldre männen en gång haft en större färgvokabulär men att denna har 

mattats av när de gift sig och inte själva behöver köpa sina kläder och inreda sina vardagsrum. 

En annan förklaring är att könsrollerna har förändrats genom åren och att män blir mer och mer 

intresserade av saker som exempelvis kläder. Richs data ger ingen indikation på vilken av dessa 

två möjliga förklaringar som är den rätta (Rich 1977). 

 Richs förklaring till skillnaden mellan kvinnornas och männens färgvokabulär är således 

både heteronormativ och fördomsfull. Generaliseringar av kön kan lätt sudda ut den mångfald av 
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erfarenheter av kön som finns (Eckert & McConnell-Ginet 2003:47). Alla kvinnor har inte 

samma upplevelser eller erfarenheter och ännu mindre samma intressen, därför är det orimligt att 

tro att färgvokabulär skulle bero på att kvinnor är intresserade av kläder och inredning i större 

utsträckning än män. Däremot socialiseras kvinnor in i att utseende är viktigt (Björk 1996:35).  

En annan rimlig förklaring till Richs undersökning, än den hon själv ger, kan vara att hon 

haft ett förväntat resultat som lett till att hon slutat titta när hon upptäckt vad hon letat efter. Det 

kan dock också vara, som ovan, att kvinnor och män hela tiden måste göra kön och att det finns 

en annan förväntning på kvinnor än på män att kunna färger.  

Även om Lakoff inte påstår att kvinnor skulle vara mer intresserade än män av kläder så 

uppvisar hon en stereotyp och fördomsfull inställning gällande homosexuella män när hon 

skriver att män som använder specificerade färgord mycket väl kan anses imitera kvinnor, vara 

homosexuella eller inredningsarkitekter (Lakoff 1973:49).  

I undersökningen gjord av Bonnardel med flera visade det sig att både kvinnor och män 

oftast byggde sina svar på basfärger och att ingen skillnad där kunde upptäckas mellan könen. 

Istället använde män sig i större utsträckning än kvinnor, av dessa ord ensamma utan attribut. 

Bland de kvinnor och män som beskrivit en färg mer detaljerat så användes färgens klarhet som 

attribut i lika stor utsträckning av båda könen men kvinnor använde attributet nyans betydligt 

mer i sin beskrivning när det kommer till färger med en röd komponent. Fler kvinnor än män, 

använde attribut som nyans och mättnad, snarare än att de använde helt andra, mer specificerade, 

färgord (Bonnardel m.fl. 2002:71). 

En tendens av detta kan ses framför allt bland svaren på färgenkäten i årskurs 3. Hos både 

flickor och pojkar är Basfärg den självklara toppkategorin men pojkarna använder den i mycket 

högre grad. 57% av deras totalt 60 svar tillhör den kategorin medan procenttalet för flickorna är 

30% av 150 svar. Flickorna använder sedan modifierad basfärg i 24% av fallen mot pojkarnas 

17%.  Detta stämmer med Bonnardels m.fl. undersökning såtillvida att både flickor och pojkar 

använde enbart basfärg i störst utsträckning och att flickorna sedan använder nyans, det vill säga 

mörk och ljus i Modifierad basfärg-kategorin, mer än pojkarna.  

Simpsons och Tarrants undersökning visade att äldre, som i det fallet var över 40, hade mer 

detaljerade färgbeskrivningar än yngre personer, som i undersökningen var studenter under 30, 

oavsett kön. Yngre kvinnor var mer detaljerade än yngre män och äldre kvinnor var mer 

detaljerade än äldre män. Äldre män var dock mer detaljerade än yngre kvinnor. Gällande 

männen visade det sig också att de hade en mer utvecklad färgvokabulär om de sysslade med 

någon form av färgrelaterad hobby såsom måleri, fotografi eller stickning. Detta förhållande 

kunde inte skönjas hos kvinnorna. Färgvokabulären blev mer och mer utvecklad ju äldre 

informanten blev och kulturella skillnader mellan könen bestäms tidigt i livet emedan vokabulär 

fortsätter att utvecklas i och med större erfarenhet. Också Simpson och Tarrant funderar över 

kvinnors stora färgvokabulär utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv: ”[p]ossibly the already 

superior vocabulary of women is adequate to meet the demands of colour related hobbies, 

whereas that of men is not” (Simpson & Tarrant 1991:60ff). 

I den här undersökningen har flickorna i årskurs 3 ett betydligt högre poängtal än pojkarna i 

årskurs 9, vilket inte stämmer med Simpsons och Tarrants undersökning, men som redan 

konstaterats har pojkarna i årskurs 9 så pass många idiosynkratiska svar att det är omöjligt att 
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försöka utläsa någonting av deras poängtal.6 Däremot har flickorna i årskurs 3 också större 

poängsumma än pojkarna i årskurs 6 och förvånande nog också större poängsumma än flickorna 

i årskurs 6. Den stora frågan är dock hur poängen i årskurs 3 sett ut om eleverna inte hade fått 

samarbeta eftersom jag, om jag räknar bort de åtta ord som återfinns på ordenkäten hos flickan 

med nio specificerade färgord (se sid. 23), får poängsumman 25.8 och alltså lägre poäng än 

flickorna i årskurs 6.7 Därifrån är steget inte alls långt till årskurs 6:s pojkar och frågan är om 

flickorna i årskurs 3 fortfarande skulle ha högre poäng än dem om de inte fått samarbeta. Det 

skulle i så fall vara överensstämmande med Simpsons och Tarrants resultat.  

Vad som skett om årskurs 9 inte heller fått samarbeta går endast att spekulera i men 

möjligheten att antalet idiosynkratiska svar hade varit färre är mycket trolig om de idiosynkratiska 

svaren snarast är till för att positionera sig inför kamraterna som tittar. I vilken kategori dessa 

svar då hade hamnat i är dock inte möjligt att svara på.  

8. Sammanfattning 

Resultatet av den här undersökningen visar att det är svårt att säga något om barnens färgupp-

fattning. En analys av enbart ordenkäten visar att det egentligen inte är någon större skillnad 

mellan flickor och pojkar i kunskap om ord i årskurs 9. I tidigare årskurser är flickorna något 

bättre på orden än pojkarna, men kunskapen om ords betydelse ökar ju äldre eleverna blir. Ett 

ord som alla barnen kan är lime. Däremot kan inget av barnen vilket färg ordet svavel represen-

terar. 

 Gällande färgenkäten följer den här undersökningens resultat de liknande färgundersök-

ningar som tidigare gjorts. Bland annat liknar resultaten i årskurs 3 de resultat som Bonnardel 

och hennes kollegor kom fram till, att basfärgerna är de vanligast använda och att flickorna i 

större utsträckning än pojkarna använder sig av nyans för att beskriva en färg, men överlag är det 

svårt att se något generellt samband mellan andra färgundersökningar och den här. 

 Eftersom eleverna samarbetade mycket i årskurs 3 och årskurs 9 måste resultaten från dessa 

enkäter ses utifrån att eleverna har tittat på varandra och dels kan ha triggat varandra i att svara 

på ett visst sätt och dels kan ha tagit hjälp av varandra när de inte kunnat svara. Dessutom måste 

man ta i beaktande att underlaget av pojkar i årskurs 3 är oerhört litet.  

 Enligt den poängsättning av svaren i färgenkäten som gjorts, sker en höjning av poängen ju 

äldre eleverna blir, det vill säga fler svar i kategorin Specificerad som genererat höga poäng har 

lämnats. Undantagen är dock att flickorna i årskurs 3 har något högre poängsumma än flickorna i 

årskurs 6 och pojkarna i årskurs 9 har lägre poängsumma än både flickor och pojkar i alla de 

andra årskurserna. Anledning till detta kan vara, som nämnts, att eleverna samarbetat både i 

årskurs 3 och 9. Bland flickorna i årskurs 3 finns en indikation på att en flicka har tittat på en 

                                                             
6 Skulle däremot alla idiosynkratiska svar i årskurs 9 inräknas med tre poäng så skulle pojkarna få 31.625 poäng och 

flickorna 30.625 poäng. Då skulle pojkarna således få högre poäng än flickorna i årskurs 9 och likaså högre poäng än 
alla andra årskurser, både flickor och pojkar. 
7 En tanke för framtida forskning kanske kan vara att ha en enkät med ord som ska paras ihop med färger, och ett 
antal ord som blir över för att undvika uteslutningsmetoden. 
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ordenkät och således skrapat ihop fler svar som genererar höga poäng. Tas hennes svar bort så 

blir flickornas poängsumma lägre än poängsumman hos flickorna i årskurs 6.  

 Bland svaren hos pojkarna i årskurs 9 är nästan en tredjedel idiosynkratiska svar, som inte 

genererat några poäng alls. Skulle dessa svar istället ges samma poäng som kategorin Specificerad 

så skulle pojkarna i årskurs 9 har högre poängsumma än alla andra årskurser. 

 Pojkarna i årskurs 9 kan färgorden, det visar ordenkäten, men varför använder de dem inte? 

En förklaring kan komma av Butlers performativitetsteori där hon förklarar att kvinnligt och 

manligt inte är något som vi människor någonsin blir färdiga med att skapa, utan vi måste 

ständigt ägna oss åt att göra kön (Björk 1996:139). Därför blir frågan om färgkunskap en fråga 

om kvinnligt och manligt och ett tillfälle att göra kön. Som både Rich och Lakoff skriver så 

förväntas kvinnor använda mer specifika färgord än män, och om användandet av färgord blir 

kvinnligt konnoterat så måste pojkarna, för att göra kön och positionera sig som manliga, tydligt 

vända sig ifrån ett användande av de konventionella färgorden. 

 Detta är också möjligt för dem i och med att de både får och förväntas bryta mot reglerna 

som satts upp i den dubbla dolda läroplanen. Flickorna däremot får inte bryta mot dessa regler 

och deras färgenkäter speglar också en önskan om noggrannhet, från ord som ”ljusljuslila” och 

”beigeorangerosa” i årskurs 3 till ”kornblå” och ”mörk korallröd” i årskurs 9. 

Vad enkäterna som helhet speglar är alltså hellre en önskan om noggrannhet och exakthet 

som flickorna eftersträvar, snarare än olika ordförråd och en skillnad mellan flickor och pojkar, 

samt en tillåtelse av och förväntan på pojkar som saknas på flickor, att bryta mot reglerna och 

skapa sina egna regler för uppgiften och på sätt göra kön och positionera sig som män. 

Således är det inte de faktiska svaren utan klassrumssituationen och vad svaren säger om 

elevernas identitetsskapande som är det intressanta. Utifrån olika studier av kvinnor och män, 

kvinnors och mäns språk och klassrumssituationer går det nästan att förutsäga vad eleverna ska 

svara och på vilket sätt, innan de redan har svarat. Det är dock väldigt riskabelt att göra detta 

eftersom det sannerligen skulle leda forskningsämnet djupare in i Hall of Mirrors (Eckert & 

McConnell-Ginet 2003:80ff). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Färgenkäten 

 

Kön: ___________________________________ 

Vilket språk pratar du hemma? 

Bara svenska    Svenska och __________________ Bara ___________________ 

 

Vad skulle du kalla den här färgen? 
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Bilaga 2. Ordenkäten 

Kön:__________________________________ 

Vilket språk pratar du hemma? 

Bara svenska    Svenska och __________________ Bara ___________________ 

Beskriv eller måla/färglägg med färgen som de här orden representerar: 

Beige: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Plommon: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Lavendel: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Mocca: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Lime: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Aprikos: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Purpur: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Mint: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Kräm: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Cerise: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Svavel: ________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

Korall: _________________________________________________________________________________  
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Bilaga 3. Fördelning av elevernas svar på färgenkäten färg för färg. 

Tabell 13. 

Vinröd Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor  Pojkar Flickor  Pojkar  

Basfärg 4 4 5 11 5 6 

Mod. basfärg       

Basfärg+basfärg 5  4  3  

Kval. basfärg       

Specificerad 1      

Spec. basfärg       

Idiosynkratisk    1  2 

Blank       

Poängsumma 17/10=1.

7 

4/4=1 13/9=1.4 11/12=0.

92 

11/8=1.3

75 

6/8=0.75 

 

Tabell 14. 

Korallröd 3  6 9 

Flickor Pojkar  Flickor  Pojkar  Flickor  Pojkar  

Basfärg 2 4 7 10 8 6 

Mod. asfärg 3   1   

Basfärg+basfärg 3   1   

Kval. basfärg       

Specificerad 1  2    

Spec. basfärg 1     2 

Idiosynkratisk       

Blank       

Poängsumma 20/10=2 4/4=1 13/9=1.4

4 

14/12=1,

167 

8/8=1 12/8=1.5 
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Tabell 15. 

Orange Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 9 2 8 10 8 6 

Mod. basfärg    1   

Basfärg+basfärg 1  1    

Kval. basfärg       

Specificerad  1    1 

Spec. Basfärg    1   

Idiosynkratisk      1 

Blank  1     

Poängsumma 11/10=1.

1 

5/4=1.2

5 

10/9=1.1 15/12=1.

25 

8/8=1 9/8=1.12

5 

Tabell 16. 

Lavendel Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 2 1 1 2   

Mod. basfärg 2 3 5 6 7 2 

Basfärg+basfärg 2  1 1  2 

Kval. basfärg 3  2 1   

Specificerad 1   2  1 

Spec. Basfärg      2 

Idiosynkratisk     1  

Blank      1 

Poängsumma 19/10=1

.9 

7/4=1,75 17/9=1.8

89 

24/12=2 14/8=2 17/8=2.1

25 
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Tabell 17. 

Kungsblå Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 7 3 3 11  3 

Mod. basfärg 3 1 5  6 2 

Basfärg+basfärg       

Kval. basfärg       

Specificerad   1  2 3 

Spec. basfärg    1   

Idiosynkratisk       

Blank       

Poängsumma 13/10=1

.3 

5/4=1.25 16/9=1.7

78 

14/12=1.

167 

18/8=2.2

5 

16/8=2 

Tabell 18. 

Marinblå Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg    1  1 

Mod. basfärg 7 4 4 10 1 3 

Basfärg+basfärg 2  2    

Kval. basfärg    1   

Specificerad   3  6 1 

Spec. Basfärg     1 1 

Idiosynkratisk 1     2 

Blank       

Poängsumma 18/10=1

.8 

8/4=2 21/9=2.3

33 

23/12=1.

917 

23/8=2.8

75 

13/8=1.6

25 
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Tabell 19. 

Misty Rose Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 1 2  1  1 

Mod. basfärg 2  5 4 2 3 

Basfärg+basfärg 1  1   1 

Kval. basfärg    1   

Specificerad 4 2 2 4 6  

Spec. Basfärg 2   1   

Idiosynkratisk   1   3 

Blank    1   

Poängsumma 25/10=

2.5 

8/4=2 18/9=2 26/12=2.16 22/8=2.7

5 

9/8=1.12

5 

Tabell 20. 

Laxrosa Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg  1  2   

Mod. basfärg  2  2  2 

Basfärg+basfärg 4  2 2   

Kval. basfärg   2 2   

Specificerad 3 1 4 2 8  

Spec. basfärg 3     1 

Idiosynkratisk    1  5 

Blank   1 1   

Poängsumma 26/10=2.

6 

8/4=2 20/=2.22 20/12=1.67 24/8=3 7/8=0.8

75 
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Tabell 21. 

Ceriserosa Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 2 2 2 3  2 

Mod. basfärg 3 2 2 5  1 

Basfärg+basfärg 3  3 3 6 1 

Kval. basfärg   1    

Specificerad 2      

Spec. basfärg   1 1 2  

Idiosynkratisk      4 

Blank       

Poängsumma 20/10=2 6/4=1.5 17/9=1.8

89 

22/12=1.83

3 

18/8=2.2

5 

6/8=0.7

5 

Tabell 22. 

Cyklamen Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 8 3 7 11 5 5 

Mod. basfärg 1 1   3 1 

Basfärg+basfärg 1      

Kval. basfärg    1   

Specificerad   1    

Spec. basfärg       

Idiosynkratisk   1   2 

Blank       

Poängsumma 12/10=

1.2 

5/4=1.25 10/9=1.11 13/12=1.0

83 

11/8=1.3

75 

7/8=0.8

75 
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Tabell 23. 

Plommon Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor  Pojkar 

Basfärg 1 3  6 1 3 

Mod. basfärg 3 1 5 4  1 

Basfärg+basfärg 2  1 1 5  

Kval. basfärg 2    1  

Specificerad 2  2 1  2 

Spec. Basfärg   1    

Idiosynkratisk     1 2 

Blank       

Poängsumma 21/10=2

.1 

5/4=1.25 21/9=2.333 19/12=1.5

83 

13/8=1.6

25 

11/8=1.

375 

Tabell 24. 

Sjögrön Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 1 2  1 1 1 

Mod. basfärg  1  3   

Basfärg+basfärg     3  

Kval. basfärg       

Specificerad 7 1 7 5 1 2 

Spec. Basfärg 2  2 3 3 2 

Idiosynkratisk      3 

Blank       

Poängsumma 28/10=2

.8 

7/4=1.75 27/9=3 31/12=2.5

83 

19/8=2.3

75 

13/8=1.

625 
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Tabell 25.  

Gräsgrön Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 6 3 7 6 3 3 

Mod. basfärg 3  1 6 5 1 

Basfärg+basfärg       

Kval. basfärg       

Specificerad 1 1 1   2 

Spec. Basfärg       

Idiosynkratisk      2 

Blank       

Poängsumma 15/10=1

.5 

6/4=1.5 12/9=1.333 18/12=1.5 13/8=1.6

25 

11/8=1.

375 

Tabell 26. 

Olivgrön Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg  1 1   2 

Mod. basfärg 6 2 3 10 3 3 

Basfärg+basfärg   1    

Kval. basfärg       

Specificerad 3 1 3 1 5  

Spec. basfärg    1   

Idiosynkratisk 1  1   3 

Blank       

Poängsumma 21/10=2.

1 

8/4=2 18/9=2 26/12=2.1

67 

21/8=2.6

25 

8/8=1 

 

  



 
59 

 

Tabell 27. 

Senapsgul Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Basfärg 2 3 3 5 2 1 

Mod. basfärg 3  1 3 1 1 

Basfärg+basfärg 4  1 2   

Kval. basfärg       

Specificerad  1 3 2 5 1 

Spec. basfärg       

Idiosynkratisk 1  1   5 

Blank       

Vocabulary  16/10=1.

6 

6/4=1.5 16/9=1.78 21/12=1.75 19/8=2.3

75 

6/8=0.7

5 

 

 


