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Abstrakt 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka adjektiv som används för att 

beskriva pojkar och flickor i populär barnlitteratur skriven på 2010-talet 

samt att undersöka i vilken mån barn i åldern 9-11 år anser vissa adjektiv 

vara könsspecifika.  

    I ett utvalt material plockades personbeskrivande adjektiv samt vissa 

typer av sättsadverb ut för att sedan kategoriseras semantiskt efter betydelse. 

Därefter analyserades resultatet för att se hur dessa beskrivningsords 

faktiska användning ser ut med avseende på fördelning över könen. Dessa 

beskrivningsord låg även till grund för den enkätundersökning som 

genomfördes i en grupp barn i berörd ålder. 

    Resultatet visar att pojkar och flickor till viss del beskrivs annorlunda i 

den studerade litteraturen på ett sätt som går att relatera till gängse normer 

om hur pojkar respektive flickor förväntas vara och bete sig. Skillnaderna 

framträder tydligast vad gäller vilken typ av beskrivning som används; 

pojkar tenderar att beskrivas som individer med egenskaper och 

karaktärsdrag medan flickor i högre grad beskrivs utifrån sitt känsloliv. 

    Enkätundersökningen tyder på att barn i åldern 9-11 år har tydliga 

föreställningar om huruvida vissa typer av adjektiv främst beskriver pojkar 

eller flickor vilket också stämmer överens med de normer som finns i 

samhället. 
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1. Inledning 

I ett samhälle där genus/könsroller är frekvent omdiskuterat är det av intresse att 

medvetandegöra de olika forum där vi konfronteras med rådande normer för hur en ”riktig” 

pojke och en ”riktig” flicka förväntas vara och bete sig. Skapandet av dessa mönster har 

genomsyrat vår kulturs framväxt och trots den ökade jämställdheten och det ökade 

medvetandet för hur kön konstrueras är dessa föreställningar i allra högsta grad fortfarande en 

del av vår vardag. Redan under våra första år får vi dessa bilder av hur vi förväntas vara 

baserat på vilket biologiskt kön vi tillhör. 

    I dagens samhälle är media en viktig källa till skapandet av, och upprätthållandet av 

könsbundna normer. Vi möter dagligen mängder av information som, på ett oftast omedvetet 

plan, påverkar oss i vår uppfattning om oss själva och andra. Således formas vi hela tiden av 

de som har formats innan oss, av deras föreställningar och förväntningar; vi, dvs. samhället, 

samverkar alltså hela tiden med att återskapa dessa normer. Vi formas genom interaktion med 

andra, genom att studera interaktion mellan andra, genom det vi hör, det vi ser, det vi läser... 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga personbeskrivande adjektiv i ett antal böcker 

skrivna för åldersgruppen 9-12 år och med utgångspunkt i teorin om genuskonstruktion 

undersöka hur dessa böcker förhåller sig till de traditionella könsrollsmönstren. Jag har därför 

tittat på vilka specifika adjektiv som används för att beskriva pojkar/män respektive 

flickor/kvinnor för att undersöka om det finns skillnader i hur dessa framställs i litteraturen. 

Finns det i de utvalda böckerna adjektiv som i hög grad är knutna till det ena eller andra könet 

och hur förhåller sig i så fall dessa till könsstereotyper? 

    Vidare har jag genomfört en enkätundersökning baserad på den undersökta litteraturen i en 

grupp barn i åldern 9-11 år för att se hur barnen själva uppfattar de personbeskrivande 

adjektiven.  

    Min hypotes är att det i litteraturen går att urskilja specifika drag som kan anses starkt höra 

ihop med ett visst kön samt att barngruppen kommer att ha tydliga föreställningar om hur en 

”riktig” pojke eller flicka ska vara. Detta skulle i så fall kunna tolkas som ett bevis för de 

sociala strukturer som vi tillsammans i samhället bevarar och återskapar.  
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De frågor jag främst vill försöka besvara är: 

- Hur beskrivs pojkar respektive flickor i populära böcker för barn i 9-12 års 

ålder? 

 - Hur förhåller sig dessa beskrivningar till de traditionella könsrollsmönstren? 

- I vilken mån tolkar barn i åldern 9-11 år personbeskrivande adjektiv utifrån de 

traditionella stereotyperna?  

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis relevant forskning inom det genusvetenskapliga fältet. 

Fokus kommer att ligga på socialt konstruerat kön som kan sägas ligga till grund för min 

uppsats. I avsnitt 1.2.2 redogör jag kort för tidigare studier som är av intresse för min 

undersökning. 

1.2.1 Genuskontraktet 

Genusvetenskapens huvudsyfte kan, kortfattat, definieras som ”problematisering av ’kön’” 

(Thurén, 2003 s.63).  Man studerar alltså, utifrån sociala och kulturella normer, vad det 

innebär att vara flicka eller pojke, kvinna eller man, i olika kulturer och under olika 

tidsperioder. 

    I det filosofiska verket Det andra könet, vars första upplaga utkom 1949, diskuterar Simone 

de Beauvoir hur vi ständigt blir bemötta utifrån vilket kön vi tillhör snarare än utifrån våra 

personliga egenskaper. Hon menar att de egenskaper vi har inte är beroende av vårt biologiska 

kön, utan att dessa ”könsbetingade” egenskaper snarare beror på de förväntningar samhället 

har på oss utifrån vår könstillhörighet vilket i sin tur beror på att det finns vissa, av samhället, 

förutbestämda mallar där vi ska passas in. ”Man föds inte till kvinna, man blir det” är ett 

numera klassiskt citat. Motsvarande förhållande råder givetvis för den som föds med manligt 

kön.  

    Man föds som flicka eller pojke, men också – som det heter – som ett ”oskrivet blad”. Men, 

med hänsyn till de Beauvoirs citat ovan, kan man fråga sig om det verkligen är så det ser ut. 

Mer än ett halvt sekel senare möter vi fortfarande dessa föreställningar om hur en ”riktig” 

kvinna respektive en ”riktig” man förväntas vara.  

    Yvonne Hirdman skriver i Genus – om det stabilas föränderliga former (2001) om den 

stereotypa genusordning som begränsar och hindrar oss att tillfullo utveckla och ta tillvara 
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våra personliga egenskaper. I förordet till boken skriver hon: ”…den här texten kommer att 

handla om detta ’är’. Han är. Hon är. Hur man förstått detta ’är’ och hur det i sin tur skapat 

ringar på vattnet” (Hirdman, 2001 s.6).  

    Hirdmans bok bjuder på citat hämtade ur såväl Bibeln som Koranen, från de gamla 

grekiska filosoferna liksom från den modernare tidens filosofer, författare och 

vetenskapsmän. Gemensamt för dessa citat är att de handlar om ”vad en kvinna är, vad en 

kvinna bör vara, vad en kvinna bör göra, vad en kvinna kan göra, vad en kvinna inte kan göra 

– och följaktligen talar de […] om vad en man är och vad en man har på jorden att göra” 

(Hirdman, 2001 s.23). Jag nämner detta eftersom det i dessa uttalanden vilar något 

grundläggande; vi behöver inte heller läsa citaten såsom de återgivits för att ta del av detta. 

Det jag vill komma åt ryms i ”är”, ”bör” och ”kan”, dvs. förväntningarna. Jag nämner det 

också för att illustrera, precis som Hirdmans syfte torde ha varit, att på dessa citat vilar hela 

vår moderna kultur. Det är ur dessa föreställningar om könens vara eller icke-vara som gängse 

syn på kvinnligt respektive manligt har vuxit fram. Detta är Hirdmans utgångspunkt när hon 

vidare diskuterar hur genus konstrueras.  

    Hirdman talar så om genuskontraktet med vilket hon menar det strukturella tvång som båda 

könen tyngs under, det som anger hur vi ska vara, vad vi ska göra, framförallt i relation till 

varandra. Det handlar om vilka förpliktelser vi har, vilka skyldigheter och rättigheter. Men i 

begreppet ryms också förhandlingsmöjligheter, vilket jag ska återkomma till. Det stereotypa 

kontraktet, där mannen har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida och kvinnan 

födandet, uppfödandet, beroendet på sin, visar tydligt könens vitt skilda positioner och 

förutsättningar. Dessa olika förutsättningar dikterar givetvis att det är olika egenskaper som 

ses som önskvärda för respektive kön.  

    För att illustrera detta lånar jag av Birgitta Hene (1984) en översikt av traditionellt sett 

kvinnliga respektive manliga karakteristika med avseende på vad som där kallas ”psykologiskt 

och socialt/antropologiskt kön” (Hene, 1984 s.9). De psykologiska samt de 

sociala/antropologiska könsbilderna anser jag kunna slås ihop och rymmas i genusbegreppet. 

Även om det har gått ett antal år sedan översikten sammanställdes lever dessa skilda 

förväntningar på könen kvar om än mer diffust än tidigare. 
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biologiskt kön:  KVINNA  MAN 

psykologiskt kön:  känslosam  rationell 

   labil  stabil 

   mild  aggressiv 

   undfallande  påstridig 

   ”känsla”  ”förnuft” 

 

socialt/antropologiskt kön:  familjeinriktad yrkesinriktad 

   personintresserad sakintresserad 

   passiv  aktiv 

   utseende  karaktär 

   ”objekt”  ”subjekt” 

 

Hirdman (2001) skriver vidare om de förhandlingsmöjligheter som ryms i genuskontraktet; 

om hur den gamla stereotypa genusordningen under 1900-talets senare decennier omvandlas 

till ett jämlikhetskontrakt där båda könen bjuds samma möjligheter, skyldigheter, ansvar och 

rättigheter både i hemmet och i arbetslivet. Detta borde således också förändra de 

förväntningar vi har på manligt och kvinnligt. 

    Nyare forskning pekar dock på att förväntningarna till stor del är oförändrade. Birgitta 

Fagrell bekräftar sin avhandling De små konstruktörerna (Fagrell, 2000) att förskolebarn har 

tydliga föreställningar om egenskaper och karaktärsdrag som sammanhörande med det ena 

eller andra könet och att dessa i stort stämmer överens med de traditionella könsrollerna. 

    Genus skapas och återskapas ständigt, vi kommer i kontakt med dessa förväntningar i 

många olika forum varav ett är litteraturen. Med detta som bakgrund vore det intressant att 

undersöka vilka adjektiv som används för att beskriva pojkar och flickor i nyskriven 

barnlitteratur och se i vilken mån dessa bidrar till konstruktionen av genus.  

    Nedan kommer jag kort att redogöra för två tidigare studier vars syfte är delvis detsamma 

som det som ligger till grund för min uppsats. 

1.2.2 Tidigare forskning 

Birgitta Henes avhandling från 1984, ”Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta” är en 

semantisk-syntaktisk studie av personbeskrivande adjektiv och adverb i populära barnböcker. 

Henes syfte omfattar förutom studien av dessa beskrivningsord i förhållande till 

könsrollsmönstren också om det finns skillnader i hur man beskriver personer i s.k. ”bra” 

respektive ”dåliga” barnböcker, dvs. kvalitetslitteratur kontra triviallitteratur.  
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    Undersökningen omfattar adjektiv/adverb/particip samt substantiverade adjektiv/particip 

och lexikaliserade fraser. Även om personer också kan beskrivas med hjälp av andra 

kategorier motiverar Hene sitt urval med att dessa kategorier är de som främst används i 

personbeskrivande syfte. De beskrivningsord som sedan excerperats har delats upp i olika 

semantiska fält med avseende på deras funktion som intrapersonell (avser enskild person) 

kontra interpersonell (avser social person) beskrivning. Beskrivningar som har tagits med i 

undersökningen omfattar både helhetsbeskrivningar, vilket innebär att de beskriver rollfiguren 

som person, samt delbeskrivningar vilka avser beskrivningar av exempelvis en specifik 

rörelse, ett visst utrop etc. 

    I resultatredovisningen ligger fokus på beskrivningsordens positiva eller negativa 

konnotation. Hene finner att beskrivningen av pojkar och flickor till stor del är likartad och i 

många avseenden inte alls stämmer överens med de traditionella mönstren. De skillnader som 

framkommer är tydligast i de beskrivningar som avser rollfigurernas relation till andra samt 

deras roll i samhället. Precis som detta formulerades av Hirdman i genuskontraktet skriver 

Hene att det är i dessa sammanhang som de olika förväntningarna på flickor/kvinnor 

respektive pojkar/män främst kommer fram och visar på de olika normer som finns för 

respektive kön. 

    En annan undersökning som är av intresse är Isabelle Nesteruds Alla vi barn i Genusbyn 

(Nesterud, 2006) vars syfte är att undersöka litteratur skriven av Astrid Lindgren för att se om 

det finns skillnader i hur pojkar respektive flickor beskrivs i dessa böcker. Nesteruds 

undersökning visar att stereotypa bilder är förekommande i Astrid Lindgrens böcker, om än i 

varierande grad. Nesteruds material inbegriper både böcker vars huvudkaraktärer till stor del 

är befriade från de könsbundna normerna och böcker vars karaktärer är mer stereotypa. 

Liksom Hene har Nesterud delat in sitt material i semantiska kategorier som sedan har 

analyserats, vilket visar att det är olika typer av ord som framträder som specifika för flickor 

respektive pojkar. ”Det verkar således finnas en skillnad i hur flickor och pojkar framställs 

[…]även om karaktärerna på ytan i många fall kan ses som frigjorda från normer och 

förväntningar” (Nesterud, 2006 s.33) 
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2. Material  

I följande avsnitt redogör jag först för de kriterier som var av vikt när jag valde litteratur till 

min studie. Därefter presenteras de utvalda böckerna och deras persongalleri. I avsnitt 2.2 

presenteras dels det material som ligger till grund för enkätundersökningen och dels 

informantgruppen med avseende på ålder och könsfördelning. 

 

2.1 Urval av litteratur 

Min avsikt med uppsatsen är att undersöka hur pojkar och flickor beskrivs i nyskriven 

barnlitteratur och därför jag har valt böcker som är skrivna 2009 och 2010. Anledningen till 

att jag har valt litteratur för åldersgruppen 9-12 år är att vid den åldern läser barn alltmer 

självständigt och väljer också själva i hög utsträckning vilka böcker de vill läsa. Urvalet av 

böcker är baserat på Barnens biblioteks Bokjurys topplistor från dessa år.  

    Barnens bibliotek finansieras av Statens Kulturråd och administreras av Kultur i Väst 

Regionbiblioteket med syfte att stimulera barns läslust och nyfikenhet. Genom att 

tillhandahålla information om bland annat litteratur önskar de locka barn och ungdomar till 

läsning. Varje år ger de ut Barnbokskatalogen där ett omfattande antal titlar av böcker utgivna 

under det aktuella året presenteras.  

    Bokjuryn instiftades 1997 med motiveringen att det borde finnas ett litteraturpris för barn- 

och ungdomslitteratur där det är barnen och ungdomarna själva som väljer vinnarna. År 2009 

röstade 29 000 barn på sina favoritböcker från Barnbokskatalogen och år 2010 var antalet 

röstande 30 000. Således anser jag att Bokjuryns topplistor ger en representativ bild av vilka 

böcker som är populära och omtyckta bland dagens barn och har därför utgått från dessa 

topplistor när jag valde böcker till min undersökning.  

    Vidare har jag valt att koncentrera mig på enbart svensk litteratur och därför sorterat bort 

böcker skriva av utländska författare. 

    Eftersom min ursprungliga tanke var att hitta nyskrivna böcker kommer merparten av mitt 

material från 2010 års Tio-i-topplista. En bok, Finnes:Agnes, önskas:kille, är hämtad från Tio-

i-topplistan från 2009.  
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    I tabell 1 presenteras de utvalda böckerna. Begreppet ”centralt tema” är lånat av Hene 

(1984) och beskriver endast vad boken rent konkret handlar om; termen har alltså inget att 

göra med litterär analys. 

 

Tabell 1. Litteratur  

Boktitel  Författare  Centralt tema 
 

Sorgfjäril  Inger Angerborn vardagsbok m. inslag   
av övernaturliga 
händelser/spöken 

 
Bert & data-dejten Sören Olsson,  vardagsbok: kärlek, 

   Anders Jacobsson humor 
  

Mord i blicken  Lena Lilleste  barndeckare: smuggling 
 

Den femte mannen Petter Lidbeck  barndeckare: kidnappning 
  

Huggormens spår Pia Hagmar  barndeckare: inbrott 
 

Flykten  Petrus Dahlin  äventyr m. inslag av  
     övernaturliga 
     händelser/spöken 
 

Finnes: Agnes,  Thomas Halling  vardagsbok: kärlek,  
önskas: kille    vänskap 

  

 

Urvalet av böcker representerar dels vad jag har valt att kalla vardagsböcker, dvs. böcker som 

behandlar vardagliga händelser och problem, dels den populära genren barndeckare och dels 

äventyr/övernaturlighet.  

     Ytterligare en aspekt som var av vikt när böckerna valdes ut var att persongalleriet totalt 

sett skulle vara varierat. Jag ville alltså ha både böcker med kvinnliga huvudkaraktärer och 

böcker med manliga huvudkaraktärer, detta eftersom jag tror att barnen i hög grad väljer 

böcker som har en huvudrollsinnehavare de kan identifiera sig med. I tabell 2 redovisas 

böckernas persongalleri med fokus på hur könen representeras i form av huvudpersoner samt 

centrala och perifera bipersoner. Definitionen av dessa är lånad från Hene (1984 s. 24). Med 

huvudperson menas givetvis den i berättelsen som handlingen kretsar kring, men också andra 

karaktärer som har en så pass framträdande roll i handlingen att de kan sägas ha samma status 

som huvudpersonen. Med centrala bipersoner avses sådana karaktärer som är av avgörande 

betydelse för handlingens utveckling och alltså intar en betydande plats i boken och perifera 
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bipersoner avser sådana som inte påverkar handlingen utan bara medverkar som en slags 

bakgrundsperson. Personer i böckerna som inte omnämnts med beskrivningsord är inte 

medräknade. 

 

Tabell 2. Redovisning av litteraturens persongalleri 

 HUVUDPERSON 

 

flickor 

CENTRAL 

BIPERSON 

flickor 

PERIFER 

BIPERSON 

flickor 

HUVUDPERSON 

 

pojkar 

CENTRAL 

BIPERSON 

pojkar 

PERIFER 

BIPERSON 

pojkar 

       

Sorgfjäril 1 1 5 1 1 3 

Bert  3 2 1 2 3 

Mord i blicken  4 12 2 2 6 

5:e mannen 1 2 3 1 5 2 

Huggormen 1 1 2 3 3 1 

Flykten 3 2 2   4 

Agnes 1 2 2 1 1 2 

       

totalt 7 15 28 9 14 23 

 

Fördelningen mellan könen är förhållandevis jämn med en viss överrepresentation av 

flickor/kvinnor. Det totala antalet flickor/kvinnor är 50 och det totala antalet pojkar/män är 

46. Vad gäller huvudroller är dock pojkar något fler, nio stycken gentemot flickorna som är 

sju. 

2.2 Enkätundersökning - material och informanter 

Enkätundersökningen är baserad på det material som framkom vid läsning av litteraturen och 

består av två delar. I den första delen har ett antal meningar formulerats med avseende på 

innehåll av personbeskrivande adjektiv. Syftet med detta är att komma åt mer omedvetna 

föreställningar hos informanterna. Detta är anledningen till att denna del placerats först i 

enkäten, för att inte de tankar som eventuellt uppkommer när man konfronteras med frågan 

”Hur skulle du beskriva andra (dvs. pojke respektive flicka)?” ska färga av sig på de slutsatser 

som dras vid läsning av dessa meningar.  

    Enkätens andra del reflekterar på ett tydligare sätt en slags medvetenhet hos informanterna. 

Denna del består av ett antal adjektiv som jag anser vara tillräckligt konkreta och relevanta för 
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att ett barn ska kunna använda dessa som beskrivning av en flicka respektive pojke. Enkätens 

andra del besvarar, som redan nämnts, frågan: ”Hur skulle du beskriva andra?”. 

    Enkäten har besvarats av elever i årskurs 3-5 på en skola i en mindre mellansvensk stad. 

Skolan är liten med endast en klass per årskurs och könsfördelningen är mycket ojämn. Av 

totalt 59 elever i klass 3-5 är endast 18 flickor. För att upprätthålla en jämn könsfördelning 

bland informanterna plockades, av klasslärarna, 15 stycken pojkar och 15 stycken flickor ut 

för att besvara enkäten. De barn som valdes ut är, i enlighet med mitt önskemål, samtliga 

mellan nio och elva år. 

 

3. Metod 

I detta avsnitt motiveras valet av metod dels när det gäller litteraturstudien och dels avseende 

enkätundersökningens utformning och genomförande. 

3.1 Urval av ord och semantisk kategorisering 

Jag har i min undersökning valt att koncentrera mig på adjektiv med predikativ och attributiv 

funktion samt vissa typer av sättsadverb. Jag har även valt att endast undersöka de adjektiv 

som beskriver hel person, med vilket jag menar att jag har koncentrerat mig på de adjektiv 

som använts för att beskriva rollfiguren som person med avseende på karaktärsdrag och 

känslor. De beskrivningsord som förekommer på sätt liknande ”hon lyfte armen tungt” har 

alltså inte tagits med eftersom de avser endast en del av rollfiguren. De sättsadverb som 

beskriver på vilket sätt en person säger något har tagits med i de fall beskrivningen rör 

personen i fråga och inte röstläge. Alltså har arg i ”sa hon argt” räknats men inte gäll i ”sa 

hon gällt”. Inte heller har adjektiv som beskriver mönster/färger på hår, kläder etc. tagits med 

i undersökningen. Jag har alltså valt att koncentrera min undersökning till hur personer 

beskrivs med avseende på personlighet och karaktärsdrag. Även adjektiv som direkt berör 

vuxenvärlden och sexualitet, t.ex. otrogen, bisexuell, sorterades bort då jag inte anser dessa 

vara av relevans för min undersökning. 

    I de fall där beskrivningsordet föregås av inte har negationen bibehållits. Jag har även låtit 

komparerade adjektiv stå kvar i sin böjda form för att tydliggöra de betydelsemässiga 

skillnader som komparationen innebär.  
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    Semantisk kategorisering innebär att ord som är betydelsemässigt knutna till varandra 

hamnar i samma kategori beroende på ordets kontextuella betydelse. Eftersom jag har 

undersökt ett mycket mindre material har inte alla kategorier hos Hene (1984) varit relevanta 

för mig, inte heller har jag ansett uppdelningen intrapersonella/interpersonella 

beskrivningsord vara nödvändig. Här har jag istället valt att använda mig av semantiska 

kategorier skapade av Isabelle Nesterud (2006) vars undersökning till storleken påminner mer 

om min. Nesterud har skapat dessa kategorier med inspiration av Hene, men precis som i mitt 

fall är hennes undersökning mindre omfattande än Henes och vi har till stor del valt att 

koncentra oss på samma urval av personbeskrivande ord.  Således är Nesteruds kategorisering 

mer tillämplig även på mitt material. Jag har i vissa fall valt att modifiera kategorierna något. 

De insamlade orden har efter betydelse delats in i fyra huvudområden och därefter i 

underordnade kategorier som illustreras i nedanstående tabell. 

 

Tabell 3. Kategorier för semantisk kategorisering 

Kategori Exempelord Kategori Exempelord 

FYSISKA EGENSKAPER 

Behov & Tillstånd 

Motorik 

Åkommor & Död 

 

PSYKISKA EGENSKAPER 

Humör:  

Glädje, Ilska, Oro & Sorg 

Karaktär & Känslor 

Mod 

Vetskap & Tänkande 

Vänlighet & Attityd 

 

hungrig, trött 

stel, klumpig, snabb 

sjuk, död, yr 

 

 

 

glad, arg, rädd 

generad, vanlig, nöjd 

nyfiken, feg 

klok, osäker 

snäll, elak, bråkig 

SOCIALA RELATIONER 

Omdömen 

Trygghet & Relationer 

 

UTSEENDE 

Kroppsform & Hållning 

Prydlighet 

Utseende 

Ålder & Storlek 

 

bra, okej 

ensam, försvunnen 

 

 

smal, bredaxlad 

fin, rufsig 

söt, snygg, ful 

liten, ung, lång 

 

3.2 Utformning av enkätundersökning 

Även idén till enkätundersökningen är inspirerad av Nesterud, men jag har delvis valt att 

utforma enkäten annorlunda. Syftet med enkätundersökningen är att komma åt de 

föreställningar barn har gällande könsbundna egenskaper. I en undersökning av barnlitteratur 

är det givet att det intressanta är hur barnen uppfattar det de läser. Därför har jag valt att göra 
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en tvådelad enkät, där min förhoppning är att kunna komma åt både oreflekterade 

föreställningar och de föreställningar barnen kan tänkas ha när de mer öppet konfronteras med 

uppgiften att beskriva en flicka respektive pojke.  

    Enkätens första del består av ett antal korta meningar som innehåller personbeskrivande 

adjektiv (se Bilaga 1 för enkäten i sin helhet). Jag har här ersatt namn (eller han/hon) 

inledningsvis med endast en versal bokstav. I ett fall förekommer ett h*n inuti en mening som 

ersättning för han/hon. Barnen har sedan fått läsa dessa meningar och spontant gissa huruvida 

de handlar om en pojke eller flicka. Dessa passager är inspirerade av meningar ur litteraturen, 

men med hänsyn till att det ska vara lättförståeligt och lätt för barnen att utföra uppgiften har 

dessa meningar i hög grad modifieras, exempelvis genom förkortning eller sammanslagning. 

Jag valde att endast använda ett ganska litet antal meningar för att barnen skulle kunna 

besvara enkäten med koncentrationen i behåll. Inte heller är adjektiven svåra eller konstiga, 

utan jag har valt mycket grundläggande beskrivningsord som borde vara lätta för barnen att 

relatera till.  

    I enkätens andra del har barnen, utifrån en lista av adjektiv, fått kryssa för huruvida de 

anser att detta ord främst beskriver en pojke, en flicka eller båda. Även här har jag valt ett 

relativt litet antal ord som jag anser vara lätta för barnen att förhålla sig till. För jämförandets 

skull är de egenskaper som finns med i del 1 även listade i den här delen av enkäten; i de fall 

en mening i del 1 innehöll flera beskrivningsord har ett urval gjorts för del 2. Även om också 

den här delen av enkäten ska besvaras utan för mycket eftertanke kan frågeformuleringen ge 

upphov till visst reflekterande över skillnader respektive likheter mellan könen. Detta behöver 

inte ses som något negativt, det är trots allt dessa föreställningar jag vill fånga. Genom att 

komplettera detta med den första delens mer dolda syfte hoppas jag kunna få en bild även av 

hur barnen uppfattar det som de stöter på vid läsning.  

 

3.3 Genomförande av enkätundersökning 

Enkäten har besvarats av 15 stycken pojkar och 15 stycken flickor i åldrarna 9-11 år.     

Eftersom jag ville att enkäten skulle besvaras individuellt hade jag önskemål om att 

informantgruppen skulle delas upp i mindre grupper för att minska möjligheterna för eleverna 

att samtala med varandra under tiden och på så sätt påverka varandra. Därför delades eleverna 

in i tre grupper om tio elever, detta för att de skulle kunna sitta utspritt i klassrummet. De 
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elever som ännu inte genomfört enkäten ägnade sig åt eget arbete i ett angränsande klassrum 

och efter besvarad enkät fick eleverna gå ut på rast.  

    Inledningsvis gavs en kort instruktion där jag uppmanade eleverna att svara spontant och 

inte tänka så mycket. Jag förklarade att syftet var att få veta hur de tänkte och att inget svar 

kunde vara rätt eller fel. För enkätens första del förklarades också att meningen var att man 

inte skulle veta om det rörde sig om en pojke eller flicka, och att personen i meningen därför 

inte var namngiven. För del 1 uppmanades barnen att gissa i de fall de inte var säkra för att 

jag skulle få in så många svar som möjligt. För del 2 gavs inga riktlinjer för hur många, eller 

hur få, svar som fick lämnas. Detta för att inte begränsa barnen i de fall de tyckte många 

egenskaper var passande som beskrivning för det ena könet, eller båda. 

    Fördelen med att ha mindre grupper av elever vid tillfället för genomförandet var att jag 

kunde förklara enskilt för den som inte förstod utan att för den sakens skull påverka eller störa 

de andra eleverna. 

4. Resultat 

Inledningsvis redovisas resultatet av läsningen och den semantiska kategoriseringen att och 

därefter presenteras resultatet av enkätundersökningen. 

4.1 Resultat semantisk kategorisering 

I följande avsnitt presenterar jag resultatet av läsningen och går igenom kategori för kategori 

vilka belägg för personbeskrivande adjektiv som framkom. 

4.1.1 Antal belägg och fördelningen av dessa 

Det totala antalet beskrivningsord i de undersökta böckerna är 1032 fördelat på 455 unika ord 

där 579 belägg fördelat på 245 unika ord beskriver flickor och 453 belägg fördelat på 210 

unika ord beskriver pojkar. Begreppet belägg avser här varje enskild förekomst av de unika 

orden. Genomsnittet beskrivningsord för flickor är 11,5 ord per karaktär och för pojkar 9,8 

ord per karaktär.  

    Materialet har som nämnts kategoriserats i fyra olika huvudområden med totalt 16 stycken 

undergrupper. I redovisningen av resultatet kommer jag att titta på ordens positiva eller 

negativa konnotation, alltså huruvida orden är positivt eller negativt laddade (se Bolander, 
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2001 s.35-37), samt hur fördelningen av dessa ser ut mellan könen. Tabell 4 visar den 

procentuella fördelningen av belägg över de olika kategorierna dels totalt sett och dels hur 

fördelningen ser ut könen emellan. 

 

Tabell 4. Procentuell fördelning av belägg 

Kategori Flickor Pojkar Totalt  

Fysiska egenskaper 

Behov & Tillstånd 

Motorik 

Åkommor & Död 

Psykiska egenskaper 

Humör 

Karaktär & Känslor 

Mod 

Vetskap & Tänkande 

Vänlighet & Attityd 

Sociala relationer 

Omdömen 

Trygghet & Relationer 

Utseende 

Kroppsform & Hållning 

Prydlighet 

Utseende 

Ålder & Storlek 

13,7 

5,2 

1,4 

7,1 

67 

29,8 

13,1 

0,9 

12,3 

10,9 

8,8 

2,8 

6 

10,5 

2,6 

1,7 

2,1 

4,1 

11,3 

4 

2 

5,3 

72,4 

31 

16,1 

1,3 

11 

13 

5,5 

2 

3,5 

9,7 

1,1 

1,1 

4,6 

2,9 

12,5 

4,7 

1,6 

6,2 

69,8 

30,8 

14,4 

1,1 

11,7 

11,8 

7,3 

2,4 

4,9 

10,1 

1,9 

1,5 

3,2 

3,5 

 

 

Utöver ordens konnotation tittar jag också närmare på vilka enskilda ord, eller typer av ord, 

som används för att beskriva könen för att se om det finns skillnader i hur dessa framställs. 

    Nedan presenteras resultatet av den semantiska kategoriseringen och intressanta drag 

uppmärksammas. Kategori för kategori presenteras resultatet i tabeller där alla förekommande 

ord i den berörda kategorin finns listade. Efter tabellerna följer en redovisning av intressanta 

drag för den berörda kategorin. För att möjliggöra jämförande anges siffror i procent, 

eftersom dessa tal är avrundande kan det hända att summan inte alltid blir exakt 100%.    
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4.1.2 Resultat kategorier: Fysiska egenskaper 

Huvudgruppen Fysiska egenskaper står för totalt 12,5 % av de insamlade orden. För flickor 

utgör huvudgruppen av 13,7 % av det totala antalet ord medan motsvarande siffra för pojkar 

ligger på 11,3 %.  

Tabell 5. Behov & Tillstånd 

Flickor (5,4 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (4 %) 

Ord (antal) 

 

 

trött (9) 

hungrig (6) 

inte hungrig (2) 

piggare (2) 

utmattad (2) 

vaken (2) 

försvarslös 

 

 

godissugen 

hjälplös 

inte bajsnödig 

inte trött 

jättetrött 

nerkyld 

orkeslös 

yrvaken 

 

hungrig (5) 

trött (3) 

chanslös (2) 

bajsnödig 

genomsvettig 

hjälplös 

jättehungrig 

 

kall 

morgonpigg 

piggare 

yrvaken 

 

Som visas i tabell 5 står kategorin Behov & Tillstånd för 4,7 % av det totala antalet insamlade 

ord. Det finns en dominans av minusord, för flickor är 77 % av orden minusladdade och för 

pojkar 89 %. De enda positiva orden för pojkar rör pigghet, medan det bland flickbeläggen 

även förekommer: inte hungrig, inte trött, vaken. Att en så pass stor del av orden har 

minusladdad betydelse beror givetvis på att de kretsar kring behov som behöver uppfyllas så 

som hunger. Flertalet av de ord som inte handlar om behov utan om tillstånd, exempelvis 

trötthet, uttrycker också en slags minusladdning.  

    Flickbeläggen är både procentuellt sett och till antalet fler, vilket visar att flickor i högre 

grad beskrivs som behövande. Här kan man se en stereotyp koppling, om än inte explicit; om 

flickor i högre utsträckning beskrivs som behövande signaleras också att pojkar i högre grad 

anses vara självständiga och handlingskraftiga och inte lika behovskrävande.   

 

Tabell 6. Motorik 

Flickor (1,4 %) 
Ord (antal) 

 Pojkar (2 %) 
Ord (antal) 

 

 
spänd (3) 
starkare (2) 
snabb 
 

 
starkast 
stel 

 
stel (2) 
fumligare 
klumpigare 
långsammare 
 

 
orörlig 
snabb 
starkare 
spänd 
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Tabell 6 visar de ord som förekom i kategorin Motorik, vilken står för 1,6 % av det totala 

antalet belägg. Den här typen av belägg är alltså inte särskilt frekvent förekommande i det 

studerade materialet. Fördelningen mellan könen är relativt jämn men skiljer sig något åt vad 

gäller ordens positiva eller negativa konnotation. För flickbeläggen är hälften minusord 

medan den siffran för pojkbeläggen uppgår till 78 %.   

 

Tabell 7. Åkommor & Död 

Flickor (6,9 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (5,3 %) 

Ord (antal) 

 

 

död (11) 

andfådd (5) 

sjuk (5) 

chockad (4) 

bättre (2) 

medvetslös (2) 

undernärd (2) 

dålig (2) 

frisk 

 

 

levande 

jättesjuk 

skadad 

stressad 

utbränd 

åksjuk 

återställd 

 

död (3) 

sjuk (3) 

yr (3) 

döende (2) 

andfådd 

frisk 

ihjälkörd 

inte dödad 

inte frisk 

 

inte mördad 

inte yr 

medvetslös 

mördad 

skadad 

slut 

svimfärdig 

överkörd 

 

Tabell 7 visar kategorin Åkommor & Död, vilken står för 6,2 % av det totala antalet belägg 

och där dominansen av minusord är både påtaglig och förväntad. För flickor står minusorden 

för hela 90 %. Det vanligast förekommande ordet för flickbeläggen, död, används nästan 

uteslutande om en och samma person, dvs. spöksystern Tilda i Flykten. I övrigt är 

flickbeläggen främst knutna till olika sjukdomstillstånd såsom sjuk, dålig, stressad etc. Även 

bland pojkorden ligger död i topp, och en stor del av övriga belägg handlar om sätt på vilka 

man kan dö, ihjälkörd, mördad, inte mördad. Resterande ord står för mer ”milda” åkommor 

vars karaktär mer liknar den för flickbeläggen. Det höga antalet dödsrelaterade ord beror 

givetvis på att flera av de studerade böckerna är deckare.  

    På samma sätt som vad gällde Behov & Tillstånd beskrivs flickor med fler 

sjukdomsrelaterade ord vilket också bidrar till synen på flickan som behovskrävande. 



20 

 

4.1.3 Resultat kategorier: Psykiska egenskaper 

Huvudgruppen Psykiska egenskaper är totalt sett den mest omfattande. Här återfinns 69,8 % 

av alla belägg. För flickor står den här gruppen av ord för 67 % och för pojkar är siffran 

72,4%.  

 

Tabell 8. Humör: Glädje 

Flickor (7,9 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (6,4 %) 

Ord (antal) 

 

 

glad (37) 

förtjust (2) 

inte glad (2) 

belåten 

 

 

gladare 

lycklig 

smickrad 

överlycklig 

 

glad (17) 

belåten (4) 

lycklig (3) 

förtjust 

 

inte lycklig 

jätteglad 

road 

triumferande 

 

 

Tabell 9. Humör: Ilska 

Flickor (5,7 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (7,9 %) 

Ord (antal) 

 

 

arg (8) 

irriterad (8) 

sur (7) 

rasande (3) 

förbannad (2) 

 

 

vansinnig (2) 

inte arg 

jättesur 

skitsur 

 

irriterad (11) 

arg (10) 

sur (9) 

ilsken (3) 

argare 

 

vresig 

vrålande 
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Tabell 10. Humör: Oro & Sorg 

Flickor (16,2 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (17,7 %) 

Ord (antal) 

 

 

orolig (16) 

rädd (14) 

ledsen (12) 

besviken (11) 

nervös (8) 

skräckslagen (5) 

förtvivlad (2) 

gråtande (2) 

jätteledsen (2) 

jätterädd (2) 

knäckt (2) 

livrädd (2) 

tom (2) 

 

 

uppgiven (2) 

bekymrad 

förlamad 

inte bekymrad 

inte ledsen 

inte rädd 

ledsam 

obekymrad 

otröstlig 

panikslagen 

sammanbiten 

stirrig 

vettskrämd 

 

orolig (17) 

nervös (14) 

förskräckt (10) 

ledsen (6) 

rädd (6) 

upprörd (6) 

livrädd (4) 

sorgsen (3) 

pirrig (2) 

bekymrad 

deppig 

förtvivlad 

grinfärdig 

 

inte rädd 

jätterädd 

knäckt 

låg 

obekymrad 

räddare 

skräckslagen 

uppgiven 

 

Som framgår av tabell 8-10 står kategorin Humör för 30,7 % av alla belägg, där 

underkategorin Oro & Sorg utgör den största delen av beläggen. Oro & Sorg är även totalt 

sett den mest omfattande, hela 16,8% av alla belägg återfinns här. Kategorin Humör står för 

29,8 % av flickbeläggen och 32 % av pojkbeläggen. Minusorden är dominerande för båda 

könen, 80 % för pojkar och 72 % för flickor. Procentuellt sett är kategorin Glädje större för 

flickor och kategorin Ilska större för pojkar. Kategorin Glädje innefattar åtta unika ord 

vardera för könen med toppordet glad för båda könen, dock är antalet belägg för flickor mer 

än det dubbla gentemot för pojkar. Totalt sett omfattas den här kategorin för flickor av 46 

belägg och för pojkar endast av 29. I kategorin Ilska är förhållandet snarast det omvända. 

Orden arg, irriterad, sur är de mest frekvent använda beläggen för båda könen, men det totala 

antalet förekomster för dessa ord är högre för pojkar med 30 belägg gentemot flickornas 23. 

Flickors positiva tycks känsloyttringar framhävas i högre grad än pojkars, medan pojkars 

ilskerelaterade känslor ges större utrymme än flickors i den studerade litteraturen. 

    Kategorin Oro & Sorg utgörs till 95,7 % av minusord för flickor och till 97,5 % av 

minusord för pojkar, dock skiljer det sig åt mellan könen vilken typ av känsla som är mest 

förekommande. För pojkar består den här kategorin till 71,2 % av ord som relaterar till oro, 

rädsla och nervositet och mindre än en tredjedel utgörs alltså av ord som handlar om sorg och 

ledsamhet. För flickor är fördelningen över dessa fält mycket jämnare, 55,3 % av orden 
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hamnar inom fältet oro, rädsla och nervositet och 44,7 % är alltså ord som berör ledsamhet. 

Om man ställer detta mot det högre antalet belägg för ilska hos pojkar kan man alltså i det 

studerade materialet skönja tendenser till att ledsenhet främst är en flickkänsla medan pojkar i 

högre grad uttrycker sitt missnöje genom ilska. Ord som handlar om oro och rädsla är dock 

dominerande för båda könen, vilket torde bero på att en stor del av materialet utgörs av 

deckarberättelser där karaktärerna utsätts för skrämmande händelser. Ordet orolig ligger i 

topp för båda könen, men ungefär lika många belägg för pojkar och flickor. Om man endast 

ser till fältet oro/rädsla kommer därefter för pojkar, i fallande ordning: nervös, förskräckt, 

rädd och för flickor: rädd, nervös, skräckslagen. Rädsla uttrycks dock mycket varierat och 

antalet belägg för variationer av rädd (skräckslagen, livrädd etc.) utgör 30 % av alla belägg 

för pojkar inom kategorin Oro & Sorg och något mindre för flickor. 

 

Tabell 11. Karaktär & Känslor 

Flickor (13,1 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (16,1 %) 

Ord (antal) 

 

 

tyst (16) 

generad (5) 

vanlig (5) 

allvarlig (4) 

nöjd (4) 

stolt (4) 

hysterisk (3) 

kär (3) 

annorlunda (2) 

avundsjuk (2) 

blyg (2) 

förväntansfull (2) 

noggrann (2) 

överraskad (2) 

besvärad 

desperat 

inte rolig 

inte tramsig 

knäpptyst 

lugn 

lugnare 

 

 

obehaglig 

obekväm 

oberörd 

ointressant 

otålig 

självsäker 

skamsen 

stött 

supermesig 

svartsjuk 

upphetsad 

uppskruvad 

uttråkad 

 

tyst (10) 

allvarlig (4) 

lugn (4) 

stolt (4) 

annorlunda (3) 

avundsjuk (3) 

barnslig (3) 

jobbig (3) 

missnöjd (3) 

desperat (2) 

dramatisk (2) 

försiktig (2) 

generad (2) 

kär (2) 

lugnare (2) 

nöjd (2) 

stött (2) 

upphetsad (2) 

blyg 

 

 

envis 

fånig 

förväntansfull 

hoppfull 

hysterisk 

häftig 

inte annorlunda 

inte mesig 

inte töntig 

konstig 

otålig 

rolig 

skamsen 

skyldig 

svartsjuk 

äcklig 

ärlig 
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Tabell 11 visar kategorin Karaktär & Känslor som står för 14,4 % av antalet belägg. Om man 

ser till den procentuella fördelningen inom könen är detta den näst största kategorin för både 

pojkar och flickor. För båda könen utgör en dryg tredjedel av alla belägg plusord. De ord som 

beskriver känslor är likartade för pojkar och flickor, och handlar om exempelvis stolthet, 

avundsjuka och genans.  

    Vad gäller de karaktärsbeskrivande orden ligger tyst i topp för både pojkar och flickor, 

därefter kommer för pojkar lugn/lugnare med totalt sex belägg. Som flickbeskrivning 

förekommer lugn/lugnare endast två gånger, alltså tycks den traditionellt sett könsstereotypa 

flickegenskapen lugn främst framhävas i samband med pojkar. En stor del av de 

karaktärsbeskrivande orden för flickor handlar om huruvida man är vanlig eller annorlunda. 

Karaktärsbeskrivningar, både positiva och negativa, förekommer i högre utsträckning för 

pojkar. Positiva beskrivningsord för pojkar är exempelvis häftig, rolig, ärlig. Det enda 

liknande ord som förekommer för flickor är inte tramsig. Negativa karaktärsord för pojkar är 

t.ex. fånig, jobbig, barnslig medan det för flickor endast finns ett belägg vardera för inte rolig 

och supermesig.  

 

Tabell 12. Mod 

Flickor (0,9 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (1,3 %) 

Ord (antal) 

 

 

nyfiken (2) 

beskyddande 

feg 

modig 

 

  

nyfiken (5) 

inte jättemodig 

 

 

Som visas i tabell 12 står kategorin Mod endast för 0,9 % av det totala antalet belägg för 

flickor och något mer för pojkar, vilket är intressant då en betydande del av de studerade 

böckerna är deckare. Fokus tycks dock till större del ligga på känslor relaterade till rädsla och 

oro i dessa böcker. Det mest förekommande ordet är nyfiken för båda könen.  
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Tabell 13. Vetskap & Tänkande 

Flickor (12,3 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (11 %) 

Ord (antal) 

 

 

förvånad (10) 

osäker (8) 

galen (6) 

koncentrerad (4) 

tokig (4) 

eftertänksam (2) 

förvirrad (2) 

klok (2) 

knäpp (2) 

menande (2) 

smart (2) 

snurrig (2) 

ställd (2) 

övertygad (2) 

bergsäker 

frågande 

förberedd 

förundrad 

 

 

helsnurrig 

inte klok 

inte säker 

inte övertygad 

kontaktbar 

lurig 

misstänksam 

paff 

påhittig 

störd 

säker 

säkrare 

tveksam 

tvivlande 

undrande 

uppslukad 

villrådig 

 

förvånad (14) 

förvirrad (3) 

galen (3) 

koncentrerad (2) 

lurig (2) 

menande (2) 

smart (2) 

störd (2) 

tveksam (2) 

uppslukad 

beslutsam 

frågande 

frånvarande 

fundersam 

häpen 

inte intelligent 

inte klok 

knäpp 

 

misstänksam 

oförstående 

osäker 

skeptisk 

säker 

trög 

undrande 

övertygande 

 

 

Tabell 13 visar alla förekommande ord i kategorin Vetskap & Tänkande vilken står för 11,7 % 

av det totala antalet belägg och alltså är en av de största. Flickbeläggen utgörs av 70 % 

minusord och pojkbeläggen av 78 % minusord. Förvånad ligger i topp för både flickor och 

pojkar. I övrigt tycks fokus bland de negativa flickorden ligga på osäkerhet/tveksamhet, 

exempelvis osäker, tvivlande, villrådig. De negativa pojkorden handlar till stor del om brist på 

intelligens, konstant eller tillfällig – inte klok, inte intelligent, oförstående men även här 

återfinns belägg som tyder på osäkerhet inför något. Vad gäller de positiva flickorden 

uttrycker de säkerhet i flera olika varianter så som säker, säkrare, bergsäker, övertygad, men i 

alla dessa ord ryms någon dimension av yttre påverkan som leder till tillståndet. För pojkar 

återfinns bland de positiva orden t.ex. beslutsam och övertygande som snarare uttrycker ett 

medvetet ställningstagande hos individen.  
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Tabell 14. Vänlighet & Attityd 

Flickor (10,9 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (13 %) 

Ord (antal) 

 

 

bestämd (6) 

dum (5) 

inte intresserad (3) 

ivrig (3) 

motvillig (3) 

överlägsen (3) 

elak (2) 

hotfull (2) 

intresserad (2) 

instämmande (2) 

kaxig (2) 

nonchalant (2) 

ofarlig (2) 

schysst (2) 

sträng (2) 

tröstande (2) 

vidrigare (2) 

arrogant 

 

 

avfärdande 

beundrande 

bråkig 

cool 

farlig 

fräck 

inställsam 

inte elak 

lugnande 

orättvis 

oskyldig 

otrevlig 

tacksam 

trevlig 

trotsig 

tuff 

upptagen 

vänlig 

 

bestämd (5) 

ivrig (5) 

intresserad (3) 

dum (3) 

motvillig (3) 

imponerad (3) 

läskig (2) 

otäck (2) 

snäll (2) 

taskig (2) 

trevlig (2) 

avfärdande 

bedjande 

cool 

diplomatisk 

elak 

engagerad 

gullig 

hotfull 

 

 

hänsynslös 

kärleksfull 

instämmande 

inte dum 

inte intresserad 

ivrigast 

lugnande 

ointresserad 

retsam 

samvetslös 

skadeglad 

skitschysst 

social 

tröstande 

tuff 

undvikande 

uppmanande 

vidrig 

överlägsen 

 

Kategorin Vänlighet & Attityd illustreras av tabell 14 och utgör 11,8 % av det totala antalet 

belägg. För pojkar är fördelningen mellan plusord och minusord jämn medan flickor till 68,2 

% beskrivs med negativt laddade ord. Belägg för snällhet och social kompetens är 

framträdande bland pojkorden och förekommer i många olika variationer. 

    För flickor är det snarare brist på snällhet och social kompetens som framhävs med 

variationsrikedom, vilket kan bero på att det går utanför ramen för det förväntade och därför 

uppmärksammas uttryckligen. Brist på snällhet och social kompetens förekommer även bland 

pojkbeläggen men här finns, som nämnt, en balans mellan positiva och negativa 

beskrivningsord. De positiva orden för flickor handlar främst om interaktion med andra t.ex. 

beundran och tacksamhet, och inte i särskilt hög grad om beskrivningar av karaktär, 

exempelvis återfinns för flickor bara fyra belägg som betecknar snällhet, schysst med två 

belägg, vänlig och trevlig med ett belägg vardera. För pojkar finns sju belägg som betecknar 

snällhet trots att pojkbeläggen totalt sett är färre till antalet.  
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4.1.4 Resultat kategorier: Sociala relationer 

Huvudgruppen Sociala relationer utgör för flickor 8,8 % av alla belägg, medan motsvarande 

siffra för pojkar är 5,5 %. Totalt sett står dessa kategorier för 9,7 % av alla belägg. 

 

Tabell 15. Omdömen 

Flickor (2,8 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (2 %) 

Ord (antal) 

 

 

bäst (7) 

hemsk (2) 

jätteduktig (2) 

bra 

 

fantastisk 

okej 

perfekt 

underbar 

 

duktig (2) 

fantastisk (2) 

hopplös (2) 

bra 

 

 

hemsk 

underbar 

 

Som visas i tabell 15 utgörs kategorin Omdömen av ett relativt litet antal belägg. För flickor 

består denna kategori till 87,5% av plusord. Även för pojkar dominerar plusorden med 66,6 

%. Överlag verkar det alltså som den här typen av ord främst används när man vill påvisa att 

någon är eller har gjort något bra. Procentuellt sett är flickorden fler och består också av en 

högre andel positivt laddade ord. Pojkorden utgörs av den större del negativa omdömen.  

    Det verkar alltså som om flickor i de böcker jag har studerat i högre grad omtalas i positiva 

ordalag än vad som gäller för pojkar. 

 

Tabell 16. Trygghet & Relationer 

Flickor (6 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (3,5 %) 

Ord (antal) 

 

 

ensam (13) 

bortglömd (2) 

fri (2) 

inte ensam (2) 

rånad (2) 

älskad (2) 

dömd 

ensammast 

föräldralös 

 

 

kartlagd 

okänd 

sviken 

sårad 

tillfångatagen 

utanför 

utsparkad 

övergiven 

övervakad 

 

ensam (5) 

borta (3) 

försvunnen (2) 

övergiven  

avslöjad 

förföljd 

inblandad 

kidnappad 
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Tabell 16 visar kategorin Trygghet & Relationer som utgör 4, 9 % av alla belägg. För pojkar 

utgörs den här kategorin till 100 % av minusladdade ord medan minusorden för flickor uppgår 

till 82,9 %. Toppordet för båda könen är ensam. I övrigt handlar pojkorden främst om att vara 

borta/försvunnen medan flickorden i högre grad fokuserar på relationsrelaterade tillstånd så 

som bortglömd, utanför, sviken.  

    Det tycks alltså som flickor i högre grad beskrivs utifrån sin relation till omgivningen med 

fokus på de känslor som dessa relationer kan föranleda. Det stämmer väl överens med 

stereotypflickan som relationsinriktad och känslosam, så som presenterades i avsnitt 1.2.1. 

Ordet älskad, som har tydlig positiv konnotation, definierar flickan på samma sätt som de 

negativt klingande sviken, sårad och övergiven; hon är någon som är beroende av och 

påverkad av andras inställning till henne. 

 

4.1.5 Resultat kategorier: Utseende 

 

De kategorier som sorteras under huvudgruppen Utseende står tillsammans för 10,1 % av det 

totala antalet belägg. För flickor står antalet belägg i dessa kategorier av 10,5 % av det totala 

antalet och för pojkar hamnar 7,3 % av alla belägg inom dessa kategorier. 

 

Tabell 17. Kroppsform & Hållning 

Flickor (2,6 %) 

Ord (antal) 

  Pojkar (1,1 %) 

Ord (antal) 

 

 

smal (4) 

mager (2) 

krum 

pinnig 

rundare 

smalare 

 

 

stabbig 

späd 

tunn 

vältränad 

utmärglad 

 

 

 

bredaxlad 

fet 

smalare 

spinkig 

vältränad 

 

 

 
 

Som framgår av tabellerna 17-20 är kategorierna i huvudgruppen Utseende små med relativt 

få belägg. Kategorin Kroppsform & Hållning står för 1,9 % av det totala antalet belägg. Vad 

gäller fördelningen mellan könen är den något mer omfattande för flickor än för pojkar. 

Majoriteten av alla belägg för flickor handlar om smalhet, vilket uttrycks med stor variation. 

Dessa beskrivningsord används i hög utsträckning både för barn av kvinnokön och vuxna 
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kvinnor. De belägg för smalhet som finns för pojkar beskriver endast barn av manligt kön 

medan en vuxen man beskrivs med ordet bredaxlad.   

    Kontrasten mellan den bredaxlade mannen och den smala kvinnan visar tydligt på de 

stereotypa förväntningar som finns för respektive kön. En man ska vara stor och stark medan 

en kvinna förväntas vara smal och vacker i enlighet med rådande skönhetsideal.     

 

Tabell 18. Prydlighet 
 

Flickor (1,7 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (1,1 %) 

Ord (antal) 

 

 

fin (4) 

rufsig (2) 

blöt 

 

 

inte klok 

smutsig 

uppklädd 

 

påklädd (2) 

skinntorr 

smutsig 

 

vattenkammad 

 
 

Också kategorin Prydlighet är liten, här återfinns 1,5 % av det totala antalet belägg. För 

pojkar hittades endast fem stycken belägg, varav tre av beläggen har positiv konnotation. För 

flickor är det totala antalet belägg det dubbla, och hälften av dessa har positiv bibetydelse.   

    Beläggens karaktär skiljer sig åt mellan könen vilket också pekar på de olika förväntningar 

som finns. Flickorna omtalas som fina och uppklädda, vilket möter rådande normer för hur en 

riktig flicka ska vara. För pojkar förekommer beskrivningsordet fin och liknande inte alls. 

Istället förekommer för pojkar ordet påklädd. De olika orden signalerar att det för flickor 

finns förväntningar på att man ska vara fin och vårdad, medan kraven på att vara prydlig är 

mycket lägre för pojkar. 

 

Tabell 19. Utseende 

Flickor (2,1 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (4,6 %) 

Ord (antal) 

 

 

ful (2) 

söt (2) 

sötaste (2) 

vacker (2) 

 

 

jättesöt 

snyggare 

snyggaste 

sötare 

 

 

ful (7) 

söt (6) 

snygg (3) 

sötast (2) 

 

 

inte snygg 

skitsnygg 

snyggast 

 

 

Kategorin Utseende står för 3,2 % av antalet insamlade belägg, fördelningen skiljer sig åt 

mellan könen. För flickor står denna kategori för endast 2 % av totalt antal ord medan det för 
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pojkar är 4,6 %. Vad gäller ordens konnotation består flickbeläggen till 83 % av positivt 

laddade ord. Även för pojkar dominerar plusorden, men endast med 62 % vilket innebär att 

fördelningen mellan plus- och minusord är mycket jämnare vad gäller hur pojkars utseende 

beskrivs. För flickor förekommer varianter av orden snygg och söt i högre utsträckning än för 

pojkar vilket precis som orden i kategorin Prydlighet visar att förväntningarna som finns för 

pojkar och flickor skiljer sig åt. 

Tabell 20. Ålder & Storlek 

Flickor (4,1 %) 

Ord (antal) 

 Pojkar (2,9 %) 

Ord (antal) 

 

 

gammal (6) 

lilla (5) 

liten (4) 

äldre (4) 

 

 

stor (2) 

lång (2) 

vuxen 

 

liten (5) 

lilla (2) 

jättelik 

lång 

 

längsta 

stor 

ung 

äldre 

 

Kategorin Ålder & Storlek står för 3,5 % av det totala antalet belägg med något fler belägg för 

flickor. Om man bortser från ordet gammal vars samtliga sex belägg används för att beskriva 

samma person, Esmeralda i Huggormens spår, är de vanligaste orden för både pojkar och 

flickor ord som berör litenhet. Övriga ord som använts för att beskriva flickor handlar även de 

främst om ålder. Endast lång, med två belägg, handlar om fysisk storlek. För pojkar är 

resterande beskrivningsord jämnt fördelade mellan ord som relaterar till ålder och ord som 

berör fysiska attribut.  

 

4.1.6 Sammanfattning 

Med några få undantag är dominansen av minusladdade ord påtaglig inom de flesta 

kategorierna. Huvudgruppen Utseende skiljer sig här något från de övriga. Jag har avstått från 

att lägga in plus- och minusvärderingar i kategorierna Ålder & Storlek samt Kroppsform & 

Hållning då jag anser att uppdelningen är alldeles för svår att göra i dessa fall. Vad gäller de 

övriga två kategorierna i den här huvudgruppen, Utseende och Prydlighet, finns det en 

dominans av plusord för båda könen.  

    De enskilda ord som används för att beskriva pojkar respektive flickor visar att de 

förväntningar som finns på könen skiljer sig åt. Detta gör sig gällande främst i de kategorier 
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som behandlar prydlighet och kroppsform. Flickor beskrivs i mycket högre grad med ord som 

uttrycker att det finns en bakomliggande förväntning på att man ska vara prydlig, medan 

motsvarande beskrivningsord för pojkar uttrycker en mer avslappnad hållning till prydlighet. 

    I kategorierna i huvudgruppen Fysiska egenskaper finns en minusdominans för båda könen 

i undergrupperna Åkommor och Behov & Tillstånd. I kategorin Motorik dominerar för pojkar 

minusladdade ord medan flickbeläggen är jämnt fördelade mellan plus- och minusord. 

Skillnader i beskrivning av respektive kön skiljer sig åt om man ser till kategorierna Behov & 

Tillstånd samt Åkommor & Död där flickors behov samt sjukdomstillstånd ges mycket större 

utrymme än motsvarande för pojkar.  

    Flest belägg återfinns i huvudgruppen Psykiska egenskaper och då framför allt i 

underkategorin Humör. Även i dessa kategorier finns övervägande minusladdade ord, 

undantaget Vänlighet & Attityd där pojkbeläggen har jämn fördelning mellan plus- och 

minusladdade ord. I kategorierna Vetskap & Tänkande, Vänlighet & Attityd samt Karaktär & 

Känslor tenderar pojkar att i högre mån beskrivas med ord som rör deras karaktär medan 

flickbeläggen oftast fokuserar på känslorelaterade tillstånd. I kategorin Humör konstaterades 

att glädjerelaterade känsloyttringar liksom sorg/ledsenhet i högre grad tycks höra samman 

med flickbeskrivningar medan ilska ges mer utrymme i samband med känsloyttringar hos 

pojkar.  Även inom huvudgruppen Psykiska egenskaper kan man se skillnader i hur könen 

framställs som går att koppla till stereotypa könsbilder och förväntningarna som finns på 

dessa. Flickor beskrivs i högre grad utifrån sina känslor vilket stämmer överens med bilden av 

flickan/kvinnan som känslosam och labil precis som översikten i avsnitt 1.2.1 visar. Pojkar å 

andra sidan beskrivs som handlingskraftiga och beslutsamma vilket också stämmer överens 

med stereotypbilden av pojken/mannen som rationell och förnuftig.      

    I huvudgruppen Sociala relationer ligger fokus för pojkbeskrivningar till mycket stor del 

på ord som syftar på frånvaro medan flickbeskrivningarna är relaterade till relationer. Belägg 

för beskrivningsord som rör relationer saknas helt för pojkar. I den studerade litteraturen 

framställs alltså intresset för relationer till andra och beroendet av andras gillande som typiskt 

flickaktigt vilket ger tydliga associationer till stereotypflickan.  
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4.2 Resultat enkätundersökning 

4.2.1 Enkätundersökning del 1 

I tabell 21 redovisas barnens svar i enkätens första del (se Bilaga 1 för enkäten i sin helhet). 

Vad gäller egenskapen rädd saknas ett svar från en flicka, i övrigt har alla barn fyllt i svar för 

alla egenskaper i den här delen. 

 

Tabell 21. Fördelning av svar i enkätundersökningen: Del 1 

 

egenskap 

FLICKOR (15st) 

flicka 

 

pojke 

POJKAR (15st) 

flicka 

 

pojke 

 

jätteledsen 

arg, ilsken 

rädd 

gullig, mysig, sötaste 

cool 

bråkig 

starkast, bäst 

duktig 

inte modig 

blyg, tyst 

 

15 

1 

11 

13 

4 

0 

2 

15 

8 

11 

 

0 

14 

3 

2 

11 

15 

13 

0 

7 

4 

 

14 

6 

15 

12 

3 

4 

0 

7 

15 

14 

 

1 

9 

0 

3 

12 

11 

15 

8 

0 

1 

 

Vad gäller de flesta av egenskaperna i den här delen av enkäten är barnen ganska överens om 

huruvida de trodde att det var en flicka eller en pojke de läste om. Det finns dock vissa ord där 

det inte råder lika stor samstämmighet.  

    Första meningen med adjektivet jätteledsen, ansågs av alla flickor och alla pojkar utom en 

handla om en flicka. Ungefär samma förhållande rådde för tredje meningen med 

beskrivningsordet rädd, här har alla pojkar och elva av de femton flickorna svarat att 

meningen handlade om en flicka. Också fjärde meningen som innehöll orden gullig, mysig 

och sötaste ansågs av de allra flesta beskriva en flicka precis som sista meningens blyg och 

tyst gav de associationerna hos en stor majoritet av barnen. För adjektiven blyg och tyst har 

dock fyra av flickorna och en pojke angett att de trodde att de läste om en pojke.  

    De exempel där majoriteten av barnen trodde att de läste om en pojke utgörs av meningarna 

5-7 med egenskaperna cool, bråkig, bäst och starkast. Vad gäller cool har totalt sju av barnen 
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dock gissat att de läste om en flicka. Fyra av pojkarna anger att de vid läsning av meningen 

som innehåller bråkig tror att det handlar om en flicka. 

    För tre av meningarna finns stora skillnader. Exempelvis är alla pojkar överens om att 

mening nio med beskrivningen inte modig handlar om en flicka. Åtta av flickorna håller med 

om detta medan övriga sju tror att meningen handlar om en pojke. Omvänt förhållande råder 

för meningen som innehåller beskrivningsordet duktig. Här har flickorna med entydighet 

svarat att de tror att meningen handlar om en flicka. Sju av pojkarna går på samma linje 

medan övriga åtta pojkar anser att beskrivningen duktig avser en pojke. Vid läsning av andra 

meningen som innehåller beskrivningsorden arg och ilsken trodde de flesta barnen att det 

handlade om en pojke, dock är resultatet inte riktigt lika entydigt som vad gällde 

”flickegenskaperna”. Alla flickor utom en ansåg att den arga, ilskna karaktären var en pojke, 

motsvarande siffra bland pojkarna var nio. 

    De flesta adjektiven ger alltså tydliga associationer hos barnen. De är överens om att vissa 

egenskaper, så som rädd, söt, blyg, passar bättre för att beskriva flickor medan andra, 

exempelvis starkast, cool och bråkig, är mer lämpade som beskrivning för pojkar. Resultatet 

visar att barnen i hög grad har anammat de föreställningar som finns i samhället för hur man 

förväntas vara baserat på vilket biologiskt kön man tillhör.   

  

4.2.2 Enkätundersökning del 2 

I enkätens andra del fick barnen välja vilka egenskaper de tyckte passade in för att beskriva en 

flicka, en pojke eller båda könen. I den här delen av enkäten gavs inga direktiv för hur många 

kryss man fick göra, utan barnen fick själva bedöma huruvida de tyckte egenskaperna 

lämpade sig som beskrivning av könen och kunde således helt hoppa över de egenskaper de 

inte kunde/ville kategorisera. I följande avsnitt redovisas barnens svar över de ord som de 

anser bäst lämpade för att beskriva pojkar respektive flickor. Tabell 22 visar samtliga 

förkryssade beskrivningsord för pojkar och tabell 23 motsvarande för flickor. Att en 

informant kryssade för att ett ord passade lika bra för båda könen förekom endast i ett fåtal 

fall. Jag har i sammanräkningen av svaren i dessa fall satt ett kryss för vardera kön. 

    I anslutning till tabellerna har jag valt att kortfattat redovisa hur fördelningen av kryss ser ut 

mellan könen för att sedan i avsnitt 4.2.3 göra en sammanfattande slutsats av hela enkäten. 
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Tabell 22. Fördelning av svar enkätundersökning: Del 2: Beskrivningsord för pojkar 

FLICKOR 

egenskap 

 

antal 

POJKAR 

egenskap 

 

antal 

TOTALT 

egenskap 

 

antal 

 

stark  

bråkig  

jobbig   

cool  

dum  

modig  

retsam  

arg  

rolig  

duktig  

kaxig  

schysst 

glad  

ledsen 

nyfiken  

påhittig 

smart 

blyg  

gullig 

rädd  

söt  

feg 

lugn  

 

12 

10 

9 

7 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

 

stark 

cool 

modig 

schysst 

bråkig 

duktig 

rolig 

glad 

nyfiken 

smart 

påhittig 

dum 

kaxig 

lugn 

arg 

retsam 

blyg 

gullig 

jobbig 

ledsen 

rädd 

söt 

feg 

 

14 

10 

10 

9 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

stark 

cool 

bråkig 

modig 

schysst 

duktig 

dum 

jobbig 

rolig 

glad 

retsam 

arg 

kaxig 

nyfiken 

påhittig 

smart 

blyg 

ledsen 

gullig 

lugn 

rädd 

söt 

feg 

 

26 

17 

16 

16 

12 

9 

9 

9 

9 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

 

Det totala antalet ord som barnen valde som beskrivningsord för pojkar är 169 där flickorna 

stod för 88 ord och pojkarna för 81 ord. Sammanställningen visar att stark är det mest 

förkryssade pojkordet med 26 belägg, därefter följer cool, modig och bråkig. Vad gäller 

toppordet stark är barnen överens men därefter skiljer sig de förkryssade orden åt mellan 

könen. Pojkarnas fyra mest kryssade ord är alla av positiv karaktär, först på plats fem 

återfinns ett mer negativt laddat ord, bråkig, och därefter följer en rad positiva adjektiv innan 

dum intar plats tolv på listan. De ord som flickorna främst kryssade för som beskrivning av 

pojkar är bråkig, jobbig och cool, flickorna tenderar alltså i högre grad att använda negativt 

laddade ord för att beskriva pojkar.  
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    Även vad gäller de ord som hamnar sist i listan råder samstämmighet bland barnen om att 

dessa ord inte är särskilt lämpade som pojkbeskrivningar. Feg får totalt sett noll kryss, 

flickorna lämnade heller inga kryss i rutan för lugn. Inga av pojkarna valde att benämna det 

egna könet med adjektiven gullig, jobbig, ledsen, rädd och söt.    

 

Tabell 23. Fördelning av svar enkätundersökning: Del 2: Beskrivningsord för flickor 

FLICKOR 

egenskap 

 

antal 

POJKAR 

egenskap 

 

antal 

TOTALT 

egenskap 

 

antal 

 

söt 

duktig 

schysst 

smart 

cool 

gullig 

blyg 

lugn 

rolig 

glad 

feg 

kaxig 

påhittig 

dum 

ledsen 

modig 

nyfiken 

retsam 

rädd 

arg 

bråkig 

jobbig 

stark 

 

11 

10 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

 

söt 

jobbig 

blyg 

lugn 

feg 

dum 

duktig 

gullig 

retsam 

rädd 

smart 

glad 

kaxig 

ledsen 

schysst 

cool 

påhittig 

rolig 

bråkig 

modig 

nyfiken 

arg 

stark 

 

8 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

 

söt 

duktig 

blyg 

gullig 

lugn 

smart 

schysst 

cool 

feg 

jobbig 

rolig 

dum 

glad 

retsam 

rädd 

kaxig 

ledsen 

påhittig 

modig 

nyfiken 

arg 

bråkig 

stark 

 

19 

15 

12 

12 

12 

12 

11 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

3 

3 

1 

1 

0 

 

Flickorna beskrevs totalt med 179 ord varav pojkarna stod för 84 ord och flickorna själva för 

95 ord. Sammanställningen tyder på att man kan se samma mönster som gällde för de 

pojkbeskrivande orden. Det mest förkryssade ordet är söt både bland pojkarna och flickorna. 

Därefter följer duktig, blyg, gullig, lugn och smart. Även här skiljer sig beskrivningsorden åt 
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beroende på kön hos informanten. Flest antal kryss har pojkarna lämnat för orden jobbig, 

blyg, lugn och feg. Flickorna har, liksom pojkarna, i hög grad valt att använda sig av positivt 

laddade beskrivningsord för det egna könet. Ordet blyg, vars karaktär måste ses som negativt 

laddad, återfinns på plats sju och representerar det första ordet som inte har klar positiv 

innebörd. På delad elfteplats hittar vi orden feg och kaxig som också har negativ konnotation.  

    Inget barn har valt att kryssa för ordet stark som beskrivning för flickor. Pojkarna har heller 

inte valt att lämna något kryss i rutan för arg. De ord, utöver stark, som flickorna inte har 

använt alls för att beskriva det egna könet är bråkig och jobbig. 

4.2.3 Sammanfattning 

Det totala antalet förkryssade ord i enkätens andra del är något högre för flickor. Vi ser också 

att flickorna använde fler ord än pojkarna både för att beskriva det egna och det motsatta 

könet. Färst ord använde pojkarna vid beskrivning av det egna könet. Resultatet av 

enkätundersökningen visar att barnen har tydliga föreställningar om huruvida vissa 

egenskaper främst hör ihop det ena könet. Detta visade sig både vad gällde de mest 

förkryssade orden liksom för de ord som hade fått minst antal kryss. Där emellan finns ett 

antal ord som inte i lika hög grad gav upphov till några könsbundna associationer hos barnen. 

    Ställer man enkätens båda delar mot varandra pekar de åt samma håll. Det är tydligt att 

barnen anser att vissa ord starkt signalerar att det rör sig om en flicka respektive en pojke. 

Orden blyg, gullig, rädd och söt pekas i båda delarna av enkäten ut som typiska för flickor 

liksom samma sak gäller för orden bråkig, modig och stark för pojkar. Ordet modig skiljer sig 

dock något åt; i enkätens första del anger omkring hälften av flickorna att inte modig 

beskriver en pojke, medan man i enkätens andra del kan se att endast två av flickorna väljer 

att kategorisera flickor som modiga medan sex stycken flickor har kryssat i det 

beskrivningsordet som ett typiskt pojkord. Detta kan eventuellt bero på att negationen inte i 

enkätens första del skapade viss förvirring hos informanterna och med facit i hand borde nog 

den negativa formuleringen ha undvikits. 

    För de ord som beskriver en känsla snarare än en egenskap dvs. arg och ledsen, angav 

barnen i enkätens första del att ledsen främst var en flickkänsla medan arg i högre grad gav 

associationer till pojkar. Antalet kryss för orden arg och ledsen är i enkätens andra del så pass 

få att det är svårt att dra några generella slutsatser. Tendensen tyder dock på att det finns vissa 

belägg för att ledsamhet främst är en flickkänsla och ilska en pojkkänsla, precis som den 

semantiska kategoriseringen visade. Mest intressanta är orden cool och duktig. Sju av 
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flickorna har valt att kategorisera det egna könet med ordet cool, men endast fyra av flickorna 

har angett i enkätens första del att de tror att meningen innehållandes cool handlar om en 

flicka. Flickorna har dock satt fler kryss för cool som pojkbeskrivning även om de som sagt 

också till viss del vill sätta den etiketten på det egna könet.  

    Som enkätens andra del visade tenderar barnen i vissa fall att vara lojala mot det egna könet 

och beskriva det i positiva ordalag samtidigt som man i högre grad väljer negativa 

beskrivningsord för det motsatta könet. Detta visar sig främst vad gäller ordet duktig. I 

enkätens första del är alla flickor överens om att meningen som innehåller ordet duktig 

handlar om en flicka. Flickorna väljer också att i hög grad välja det ordet som ett typiskt 

beskrivningsord för flickor i enkätens andra del. Pojkarna är inte riktigt lika överens. I 

enkätens första del väljer åtta av pojkarna att kategorisera det egna könet som just duktig och 

sex av pojkarna väljer detta som beskrivningsord för pojkar i enkätens andra del. Samtidigt 

väljer fem av pojkarna att kryssa för ordet duktig som beskrivningsord för flickor medan 

flickorna endast i två fall har kryssat i det ordet som pojkbeskrivning.  

    Det sammanställda resultatet av enkäten visar att barnen i hög grad är påverkade av de 

könsbundna normer och förväntningar som finns i samhället. Att barnen väljer att beskriva 

flickor med ord som blyg, söt, gullig och duktig och pojkar som bråkiga, starka och modiga 

indikerar att Hirdmans genuskontrakt fortfarande är giltigt även om det som nämnt till viss del 

har förändrats. Förväntningarna på oss som vuxna skiljer sig åt beroende på vilket biologiskt 

kön vi tillhör vilket medför att också de egenskaper som anses mest attraktiva skiljer sig åt 

mellan könen. För att vi ska tillägna oss de egenskaper som anses mest användbara och 

relevanta för en vuxen kvinna eller man läggs redan under barndomen en grund som särskiljer 

flickor och pojkar åt. Enkätundersökningen ger tydliga signaler om att barnen är mycket 

medvetna om att dessa förväntningar skiljer sig åt mellan könen och också vad som förväntas 

av respektive kön. 

5. Diskussion 

Inledningsvis kommer resultatet av litteraturen och den semantiska kategoriseringen att 

diskuteras och därefter behandlas resultatet av enkätundersökningen.   
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5.1 Litteratur och semantisk kategorisering 

Det totala antalet beskrivningsord är 1032 fördelat på 455 unika ord där 579 belägg fördelat 

på 245 unika ord beskriver flickor och 453 belägg fördelat på 210 unika ord beskriver pojkar. 

Den totala förekomsten av kvinnliga karaktärer i mitt material är 50, och förekomsten av 

manliga karaktärer något färre. Genomsnittet beskrivningsord för flickor är 11,5 ord per 

karaktär och för pojkar 9,8 ord per karaktär. Hene (1984) finner i sin undersökning ett 

samband mellan huvudkaraktärens kön och antalet belägg/kön. Detta stämmer till viss del 

med mitt material, det finns dock två böcker som i hög grad bidrar till att bryta det mönstret. I 

Bert & data-dejten kretsar mycket i Berts tankevärld kring hans flickvänner och dessa 

tillägnas en stor del av beskrivningsorden. Även i Mord i blicken, som har två manliga 

huvudkaraktärer, ägnas flickor en stor del av antalet beskrivningsord. De vardagsböcker som 

har kvinnliga huvudkaraktärer, Finnes: Agnes samt Sorgfjäril, följer dock detta mönster i 

mycket hög grad. Dessa böcker har fokus på huvudkaraktärernas känsloliv och således ägnas 

en stor del av beskrivningsorden åt detta.  

    Som redovisades i resultatdelen utgjordes de flesta av de semantiska kategorierna av en 

majoritet minusord. Min teori kring detta baseras på att det för varje minusladdat tillstånd 

finns ett motsatt plusförhållande som man som författare ser, och förmodar att läsaren ser, 

som normaltillståndet. Således behöver inte detta normaltillstånd skildras i lika hög grad; det 

är undantagen som är intressanta och alltså måste uttryckas mer explicit.  

    I uppsatsens inledning formulerades några frågor som jag vill söka svar på, där de två första 

besvarades av den semantiska kategorisering samt analysen av denna som gjordes. Även om 

kategorierna i huvudgruppen Utseende är mycket små med få belägg kan man på ordnivå se 

intressanta skillnader i hur könen beskrivs. Flickor beskrivs i mer varierande ordalag i de 

kategorier som berör kroppsform och söthet. I kategorin Kroppsform & Hållning beskrivs 

flickor och kvinnor i hög utsträckning med ord som betecknar smalhet medan motsvarande 

endast används för pojkar och då i mycket mindre omfattning. Orden bredaxlad och vältränad 

används istället om vuxna män. Man kan här se en tydlig skillnad i förväntningar på hur vi 

ska ta hand om våra kroppar och vårt utseende som möter de krav som samhällets 

skönhetsideal sätter upp. En bredaxlad man signalerar styrka medan en kvinna främst ska 

hålla sig smal och vacker. Detta går att koppla till den översikt av traditionella karaktäristiska 

som visades inledningsvis där kvinnan betecknas som ett utseendeinriktat ”objekt” medan 

mannen framställs som ett karaktärsinriktat ”subjekt”. Översikten har visserligen ett antal år 
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på nacken men vi konfronteras fortfarande dagligen med dessa könsbundna ideal vilket visar 

att den i hög grad fortfarande är giltig. Även inom kategorin Prydlighet syns tydliga tendenser 

till de olika förväntningar som finns på könen. Flickor beskrivs till stor del med ord som berör 

finhet medan detta inte förekommer alls för pojkar. Istället beskrivs pojkar med ordet påklädd 

vilket visar att kraven på att vara ”hel och ren” inte är lika strikta som för flickor. Det tycks 

alltså som att pojkar ges lösare ramar att röra sig inom vad gäller prydlighet. Detta stämmer 

överens med den traditionella synen på könen, där fina flickor som leker tyst och stilla och 

busiga pojkar som klättrar i träd och skitar ner sig är typbilden av könen. Kopplar man detta 

till genus som social konstruktion ser man att den förväntade typbilden har en viktig funktion 

i formandet av barnen till vuxna män och kvinnor. I enlighet med Hirdmans genuskontrakt 

förväntas kvinnorna i högre grad ombesörja hem, familj och relationer och uppmuntras alltså 

redan som barn att leka lugnare lekar som har husliga och relationsmässiga kopplingar. 

Omvänt uppmuntras pojkar till aktiviteter som lär dem att ta för sig och bli mer självständiga. 

Jämställdheten har förvisso ökat avsevärt de senaste åren, men forskning visar att kvinnor 

fortfarande har huvudansvaret för hem och familj (se t.ex. Föräldraskap. Kunskap- och 

nulägesrapport, JämO, 2006). Återskapandet av könsbundna roller som social konstruktion är 

alltså en negativ spiral, alltjämt fortgående.  

    Bortsett från kategorin Motorik består kategorierna inom huvudgruppen Fysiska 

egenskaper övervägande av minusord vilket inte särskilt konstigt då fokus ligger på 

skador/sjukdomar samt behov och tillstånd hos karaktärerna. Också i dessa kategorier kan vi 

se skillnader i hur könen framställs. Överlag är både sjukdomstillstånd och behovsmässiga 

tillstånd mer frekvent förekommande för karaktärer av kvinnligt kön vilket gör att dessa i 

högre grad framställs som behövande, både vad gäller uppfyllande av behov som trötthet och 

hunger men också som behov av att bli omhändertagna. Det lägre antalet belägg för pojkar 

inom de här kategorierna indikerar att dessa inte är behovskrävande i lika hög grad.  

    Intressant är, med tanke på att det studerade materialet delvis består av tre deckare samt en 

äventyrsberättelse, att inte fler ord inom kategorin Mod kunde hittas. Det tycks dock som om 

fokus i dessa böcker istället ligger på ord som berör oro och rädsla. Bortsett från kategorin 

Mod utgörs huvudgruppen Psykiska egenskaper av relativt sett stora kategorier. Här återfinns 

merparten av alla belägg och då främst inom undergruppen Humör. Procentuellt sett finns en 

övervikt för flickbelägg i underkategorin Glädje och en övervikt av beskrivningsord för 

pojkar i kategorin Ilska. Det verkar alltså som om flickors positiva känsloyttringar ges större 



39 

 

utrymme i den studerade litteraturen, liksom motsvarande förhållande för ilskerelaterade 

känslor råder för pojkar. Jag väljer dock att, baserat på hur jag upplever ordens främsta 

användningsområde, att ställa glad i motsatsförhållande till ledsen snarare än till arg. Jag 

återvänder till kategorin Ilska senare men koncentrerar mig först på dikotomin ledsen - glad. 

Kategorin Oro & Sorg är den mest omfattande underkategorin inom huvudkategorin Humör 

och här återfinns en stor andel belägg för båda könen. Det skiljer sig dock åt mellan könen hur 

de olika fälten representeras. För pojkar relaterar endast 28,8 % av dessa belägg till fältet för 

sorg och ledsamhet medan motsvarande siffra för flickor är 44,7 %, dvs. nära hälften av 

beläggen för flickor inom kategorin berör ledsamhet. Jag tolkar detta som att flickor i högre 

grad tillåts vara ledsna. Sammantaget med det högre antal belägg för flickor som återfinns i 

kategorin Glädje kan man se tendenser till att flickors känsloyttringar uppmärksammas i 

större mån än vad som gäller för pojkar. Detta stämmer väl överens med den traditionella 

synen på kvinnan som känslostyrd varelse. Om vi åter innefattar kategorin Ilska i 

diskussionen används samma ord i hög utsträckning för båda könen, men det finns betydligt 

fler belägg för pojkar. Det verkar alltså som att pojkar, i den mån de tillåts att leva ut sina 

känslor, främst uttrycker dessa genom irritation och ilskerelaterade känsloyttringar. Också här 

synliggörs ett samband med det traditionella synsättet på manligt respektive kvinnligt; den 

som gråter är svag, medan den som är arg snarare står upp för sin rätt.   

    Undantaget kategorin Glädje som av naturliga skäl innehåller en majoritet av positivt 

laddade ord, är minusorden dominerande inom huvudgruppen Psykiska egenskaper. Endast 

kategorin Vänlighet & Attityd har en jämn fördelning av positiva och negativa ord, men då 

endast för pojkar. Flickor beskrivs även inom denna kategori med övervägande negativa ord. 

De kvarvarande kategorierna, Vetskap & Tänkande, Vänlighet & Attityd samt Karaktär & 

Känslor uppvisar intressanta drag vad gäller hur könen beskrivs. I kategorin Vetskap & 

Tänkande är de negativa beskrivningarna till stor del lika för båda könen medan de positiva 

ordens karaktär skiljer sig åt. För flickor ligger fokus på säkerhet i varierande grad, 

exempelvis osäker, bergsäker men också övertygad kontra inte övertygad. I dessa ord finns en 

underförstådd yttre påverkan som har lett fram till tillståndet. Pojkar beskrivs motsvarande 

med orden beslutsam och övertygande och framställs således som mer medvetna individer. 

Vänlighet & Attityd innehåller belägg som betecknar snällhet och social kompetens, för 

pojkarna framhävs detta i hög grad både vad gäller positiva och negativa beskrivningsord, 

medan det för flickor främst är ord med negativ konnotation som används. De positiva 
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beskrivningsord som finns för flickor handlar främst om relationer med andra, så som 

tacksam och beundrande. Även i kategorin Trygghet & Relationer inom huvudgruppen 

Sociala relationer finns ett flertal belägg för flickor som beskriver relationer till andra, medan 

majoriteten av pojkbeläggen handlar om kroppslig frånvaro. Relationsrelaterade känslor som 

sviken och sårad och tillstånd som älskad och bortglömd framställs som betydande för 

flickor, medan inga liknande belägg återfinns för pojkar. Även detta stämmer överens med 

genuskontraktets förutsättningar där kvinnan förmodas vara den som månar om relationer i 

högre utsträckning än vad som förväntas av mannen. Inom kategorin Karaktär & Känslor 

beskrivs känslor till stor del likartat för båda könen medan karaktärsbeskrivningar, både 

positiva och negativa, förekommer främst för pojkar. De karaktärsbeskrivande ord som främst 

används för flickor har fokus på huruvida man är vanlig eller annorlunda. För samtliga 

förekomster av dessa ord i samband med flickor gäller att det är flickan själv som funderar 

eller konstaterar. I de fall dessa ord nämns i samband med pojkar är det också flickor som står 

för funderingarna. Det tycks alltså som att det för flickorna i mitt material finns funderingar 

kring huruvida man passar in eller inte, medan dessa spörsmål inte ägnas någon tanke hos 

pojkarna. Även detta kan kopplas till det förväntade relationsintresset hos flickor/kvinnor 

liksom till det behovskrävande drag som synliggjorts i de behovs- och sjukdomsrelaterade 

kategorierna. Det tycks alltså som flickor förutom det som redan nämnts har ett större behov 

av bekräftelse från andra. 

    De särskiljande drag som har diskuterats ovan visar att flickor och pojkar delvis beskrivs 

olika i den studerade litteraturen. Pojkar tenderar att i högre grad beskrivas som medvetna 

individer med egenskaper och karaktärsdrag medan flickor i större utsträckning beskrivs 

utifrån sitt känsloliv; han är den han är och hon är det hon känner. Birgitta Henes översikt 

som presenterades i avsnitt 1.2.1 visar sig alltså fortfarande vara mycket aktuell liksom det av 

Yvonne Hirdman formulerade genuskontraktet. Som barn formas vi utifrån andras 

förväntningar på oss baserat på vårt biologiska kön för att kunna uppfylla de könsbundna 

åtaganden som finns reserverade åt oss som vuxna män eller kvinnor.  

5.2 Enkätundersökning 

Att barnen till viss del tenderar att vara lojala mot det egna könet är i min åsikt inte särskilt 

konstigt; för ett barn är könstillhörigheten en stor och betydande del av det man identifierar 

sig med. Det finns dock vissa ord som tydligare ger upphov till könsbundna associationer hos 
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barnen. Dessa associationer tydliggörs både av topp- och bottenskiktet i de tabeller som visar 

vilka ord barnen har använt för att beskriva respektive kön. Den tredje frågan som 

formulerades inledningsvis får sitt svar genom sättet på vilket barnen har valt att kategorisera 

könen, vilket stämmer väl överens med de rådande normer som finns i samhället för hur man 

förväntas vara baserat på den biologiska könstillhörigheten. Att det emellan dessa egenskaper 

som starkt kan knytas till det ena eller andra könet finns ett antal egenskaper som i högre grad 

har fått varierade svar i enkätundersökningen måste ses som positivt. Detta innebär kanske att 

det finns utrymme för båda könen att tillägna sig egenskaper baserat på sin person snarare än 

på sitt kön. Så kanske kan vi ändå se hoppfullt på den genusmedvetna utvecklingen, trots att 

vissa egenskaper fortfarande ses som starkt könsbundna.   

    Det är tydligt att barnen är medvetna om de förväntningar som finns på respektive kön på 

ett sätt som lätt kan kopplas till genuskontraktets förutsättningar. De ord som användes för att 

karaktärisera en typisk flicka, exempelvis blyg, lugn, gullig och duktig visar att flickor bland 

barnen ses som det svagare och mer lågmälda könet. I dessa ord ryms också förväntningar på 

att det är viktigt för flickor att möta omgivningens krav, att vara duktiga och inte ställa till 

besvär. Typorden för pojkar, t.ex. stark, modig och bråkig ger en mer tillåtande bild; det är 

mer accepterat för pojkar att ta för sig och höras och synas. Detta sig stämmer väl överens 

med resultatet som presenterades i God morgon pojkar och flickor, en undersökning som 

genomfördes i skolmiljö (Einarsson, Hultman, 2001) som en del av projektet Språk och kön. 

Undersökningen visar att pojkar besitter en övervägande del av det talutrymme som inte 

upptas av läraren i klassrummet, samt att de i högre grad får lärarens uppmärksamhet och 

hjälp.  Flickorna fungerar i många fall som en hjälplärare vars roll är att hjälpa pojkarna och 

också fungera som en slags medlare i konflikter som uppstår mellan pojkar och lärare. 

    För att koppla enkätundersökningen till litteraturen ser vi att även om särskiljande 

beskrivningar mellan könen inte är lika explicit uttryckta i de studerade böckerna som de blir i 

enkätundersökningen finns det som nämnt skillnader även i litteraturen för hur könen 

beskrivs. Vid läsning av dessa böcker torde det falla sig naturligt att barnen identifierar sig 

med de karaktärer de läser om baserat på könstillhörigheten och alltså får bilder av de olika 

förväntningar som finns på respektive kön. Som barn får man dock kunskap om hur man 

förväntas vara och bete sig från många fler forum är litteraturen. Att barnen starkt knyter vissa 

egenskaper till det ena eller andra könet tyder på att de könsstereotypa föreställningar som jag 

påtalade i inledningen av min uppsats i allra högsta grad fortfarande är levande. 
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6. Avslutning 

I det material som studerats visar det sig att det finns skillnader i hur könen beskrivs i 

nyskriven litteratur för barn. Pojkar tenderar att beskrivas som individer med egenskaper och 

karaktärsdrag medan beskrivningar som rör flickor i högre grad knyter an till känslotillstånd. 

Detta resultat kan i stort sägas stämma överens med de könsstereotypa bilder av flickor och 

pojkar som är allmänt rådande i samhället. 

    Enkätundersökningen visar att det finns en medvetenhet hos barn i åldern 9-11 år för hur 

flickor och pojkar förväntas vara. I undersökningen som genomfördes knöts vissa egenskaper 

starkt till det ena eller andra könet medan andra ansågs vara antitypiska. Emellan dessa 

könsspecifika topp- och bottenord fanns dock ett antal ord som inte alls visade upp samma 

tendenser till att vara könsstereotypa. 

6.1 Framtida forskning 

Det finns goda möjligheter att bygga vidare på min undersökning. Främst vore det intressant 

att utvidga det litterära materialet genom att studera ett större antal böcker. I en mer 

omfattande undersökning skulle man kunna inkludera fler genrer och titta närmare på om 

beskrivningstyperna skiljer sig åt dem emellan. I en sådan undersökning vore det också 

intressant att se om det finns litteratur för den utvalda åldersgruppen som utger sig för att vara 

genusmedveten och i så fall undersöka hur karaktärerna i en sådan bok beskrivs. Ytterligare 

en aspekt som skulle kunna ge ett mer nyanserat resultat är att se huruvida manliga respektive 

kvinnliga författare förhåller sig olika inför beskrivningar av könen.  

    Vad gäller enkätundersökningen skulle man givetvis kunna genomföra den med ett större 

antal informanter för att förbättra möjligheterna till generaliseringar. Det skulle också vara 

givande att komplettera en sådan enkät genom att göra djupintervjuer med barn i den berörda 

åldersgruppen för att få en mer färgrik bild av hur de upplever det könsstereotypa och det 

könsobundna. 
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Bilaga 1: Enkät 

 

Vem är du? FLICKA       POJKE  ålder:……………                                                                         

 

Läs och gissa. Tror du att meningarna handlar om en pojke eller en flicka? Ringa in ditt svar. 

            

 1. M hade blivit jätteledsen.   flicka pojke 

 

 2. S började bli arg. H*n stirrade ilsket 

på mamma.    flicka pojke  

 

 3. T vågade inte öppna ögonen,   

h*n hade aldrig varit så rädd förut.  flicka pojke 

 

 4. D är verkligen hur gullig som helst. Och  

mysig och världens sötaste.   flicka pojke 

 

 5. J såg lika cool ut i verkligheten som på 

skolfotot.    flicka pojke 

 

 6. E hade varit bråkig och fått prata med 

rektorn många gånger.   flicka pojke 

 

 7. L var både starkast och bäst.  flicka pojke 

 

 8. Alla tyckte att H var så himla duktig.  flicka pojke 

 

 9. A var inte ett dugg modig.   flicka pojke 

 

10. K var först lite blyg och tittade tyst 

ner i golvet.    flicka pojke 
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Hur skulle du beskriva andra? Passar ordet bäst för att beskriva 

en flicka eller en pojke eller båda? Sätt kryss i rutan. 

 

 flicka pojke båda 

arg    

blyg    

bråkig    

cool    

duktig    

dum    

feg    

glad    

gullig    

jobbig    

kaxig    

ledsen    

lugn    

modig    

nyfiken    

påhittig    

retsam    

rolig    

rädd    

schysst    

smart    

stark    

söt    

 

 


