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Sammandrag 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken världsbild som förmedlas till förskolebarn i en 

norrbottnisk kommun och hur den världsbild som förmedlas förhåller sig till läroplanen och det den 

säger om jämställdhet mellan könen. Förmedlas en jämställd eller en ojämställd världsbild? 

Undersökningen består av ett primärmaterial och ett sekundärmaterial. Primärmaterialet består av tio 

barnsånger som förekommer i förskoleverksamheten i den representerade kommunen. Med 

textanalyser belagda med genusperspektiv analyseras primärmaterialet både kvantitativ och kvalitativt. 

Sekundärmaterialet består av fyra kvalitativa intervjuer med fem pedagoger som arbetar i kommunens 

förskoleverksamhet och ska fungera som ett komplement till primärmaterialet. Det som undersöks är 

hur sångerna framställer erfarenheter av världen, vem sångerna i typfallet framställer som aktiv, hur 

språket i sångerna ser ut på lexikal nivå, om kvinnor och män är lika synliga i texterna och om 

pedagogerna ute i förskoleverksamheten är könsmedvetna. Resultatet visar att sångerna förmedlar en 

övervägande jämställd världsbild samtidigt som de lämnar lite mer att önska då språket i dem på 

kvinnans bekostnad tenderar att göra mannen synlig, framställa honom som aktiv samt låta honom 

representera arten eller normen. Resultatet visar även att pedagogerna ute i förskoleverksamheten ofta 

är könsmedvetna utan att de vet om det. Slutsatsen av detta blir att pedagogernas förhållningsätt till 

jämställdhet i förskolemiljön svarar mot läroplanen och det den säger om jämställdhet mellan könen 

medan sångtexterna lämnar lite mer att önska när man ställer dem mot läroplanens 

jämställdhetskriterier. 

 

Nyckelord: läroplan, Sapir-Whorf-hypotesen, genusteori, genusperspektiv på språk, jämställdhet, 

jämställt språk, systemisk-funktionell grammatik (SFG)  
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1 Inledning 
Det finns sedan tidigare en hel del forskning inom området jämställt språk, men det saknas forskning 

om jämställt språk i barnsånger, eller mer specifikt, forskning om hur språket i dessa från tidig ålder 

kan bidra till att förmedla eller motverka förmedlingen av traditionella könsmönster och könsroller till 

barn. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010:4) framgår det att: 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga  

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället  

vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas  

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan  

ska hålla levande i arbetet med barnen. 

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om  

och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras  

rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.  

 

Läroplanen slår också fast att inget barn ska diskrimineras på grund av kön (Skolverket 2010:4) och att 

föräldrar som lämnar sina barn på förskola ska kunna lita på att deras barn inte blir ”ensidigt 

påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen” (Skolverket 2010:5). Där framgår också att 

det sätt på vilket vuxna bemöter flickor och pojkar och de förväntningar och krav som ställs på flickor 

och pojkar är en bidragande faktor i barnens uppfattning om vad som är kvinnligt och vad som är 

manligt (Skolverket 2010:5). Utöver detta slår läroplanen även fast att ”förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller” och att alla barn ska få utveckla och pröva sina intressen och 

förmågor utan att begränsas av stereotypa föreställningar om kön (ibid.). Utöver detta framgår det i 

Bästa språket (2005:21) att vi i Sverige bör motarbeta språk som bevarar traditionella könsroller och 

gör kvinnor osynliga, vilket till stor del kan ha att göra med att ”Sverige är ett av världens mest 

jämställda länder” (Milles 2011:21, min översättning).  

Förskolan är ofta en av de första institutioner som ett barn kommer i kontakt med. Därför är det högst 

relevant att undersöka vilken världsbild som förmedlas till barn inom förskolan. Förmedlas en 

jämställd eller en ojämställd världsbild?  Detta har jag sökt svar på genom att utföra textanalyser 

belagda med genusperspektiv och genom att göra kompletterande intervjuer med pedagoger som 

jobbar inom förskoleverksamheten. Det är en norrbottnisk kommun som legat till grund för 

undersökningen. Det undersökta materialet består av tio av de barnsånger som förekommer i 

förskoleverksamheten i den representerade kommunen samt fyra intervjuer med fem av de pedagoger 

som arbetar i kommunens förskoleverksamhet.  

Innan jag presenterar undersökningen vill jag slå fast ett par saker om syftet med textanalyserna. Syftet 

med textanalyserna är att, med jämställdhet mellan könen i fokus, undersöka vilken världsbild som 

förmedlas till förskolebarn i den representerade kommunen, inte att dra slutsatser om sångförfattarnas 

syn på jämställdhet, kritisera sångförfattarna på något vis eller framhålla någon av dem som bättre än 

någon annan. Syftet är inte heller att ge de pedagoger som sjunger sångerna med barnen smäll på 

fingrarna om det skulle visa sig att sångtexterna går emot läroplanens jämställdhetskriterier och 

förmedlar en ojämställd världsbild.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Undersökningens övergripande syfte är att genom textanalyser belagda med genusperspektiv ta reda 

på vilken världsbild som förmedlas till förskolebarn i en norrbottnisk kommun och hur den världsbild 

som förmedlas förhåller sig till läroplanen och det den säger om jämställdhet mellan könen. Förmedlas 

en jämställd eller en ojämställd världsbild? Som komplement ska undersökningen även ge insyn i hur 

pedagogerna i förskoleverksamheten i den representerade kommunen arbetar med och reflekterar över 

jämställdhet i förskolemiljön. Undersökningen ska svara på följande frågor: 

 Hur framställer sångtexterna erfarenheter av världen – är det vanligast att sångerna framhåller 

att någon gör något, att någon upplever något, hur saker och ting förhåller sig till varandra 

eller att någon säger något?  

 Vem framställs i typfallet som aktiv, det vill säga den som gör, upplever, förhåller sig till 

något annat eller säger något? Är det kvinnan, mannen eller någon eller något annat?  

 Hur ser språket i sångerna ut på lexikal nivå – förekommer några egennamn, substantiv med 

synonymerna kvinna eller man, pronomen och adjektiv i texterna och är det någon skillnad 

i frekvens i förekomsten av ord med kvinnlig referens och ord med manlig referens? 

 Är kvinnor och män är lika synliga i texterna? 

 Är pedagogerna ute i förskoleverksamheten könsmedvetna? 

2 Teori och begrepp  
I detta kapitel beskrivs de teorier och begrepp som är centrala för denna undersökning.  

2.1 Förhållandet mellan språk och samhälle är dialektiskt  
I den här undersökningen utgår jag från teorin att förhållandet mellan språk och samhälle är 

dialektiskt. Att förhållandet mellan språk och samhälle är dialektiskt betyder att det finns ett 

ömsesidigt förhållande mellan språk och samhälle där samhället påverkar och formar språket men där 

språket i sin tur även kan påverka och forma samhället (Hellspong & Ledin 1997:259, Nordenstam 

2003:8, Lind Palicki 2005:166). Teorins första inriktning, tanken om att samhället påverkar och 

formar språket, lyfter fram språket som en förmedlare av idéer medan teorins andra inriktning, tanken 

om att språket även kan påverka och forma samhället, lyfter fram språket som en skapare av idéer 

(Edlund, Erson & Milles 2007:203−204). Den här teorin kallas ofta för Sapir-Whorf-hypotesen som 

har fått sitt namn efter de amerikanska antropologerna och lingvisterna Edward Sapir och Benjamin 

Lee Whorf (Trudgill 2000:13). Hypotesen lyfts bland annat fram av Trudgill (2000:15) som skriver att 

Sapir-Whorf-hypotesen handlar om möjligheten att människors syn på omgivningen styrs av språket 

och att omgivningen i sin tur påverkar hur språket ser ut. UNESCO, United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organisation, (1999:4) lyfter fram en liknande tanke och skriver att språket inte 

bara reflekterar hur vi tänker, utan att språket även formar vårt tänkande. 

 

Milles (2001:189) summerar detta på ett bra sätt och lägger även till en koppling mellan Sapir-Whorf-

hypotesen och så kallat könsneutralt språk när hon skriver följande: 

 

Utgångspunkten för debatten kring s.k. könsneutralt språk är att språk och samhälle  

hänger samman, något som språkforskningen ofta betonat. Språket är bärare och förmedlare  

av kulturella och ideologiska värden. Språket avspeglar samhällets kultur och värderingar,  

och språket bidrar också till att bevara denna kultur och dessa värderingar.  
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Tolkat i koppling till jämställdhet mellan könen kan Milles citat tolkas som om användningen av ett 

könsneutralt språk, vilket även kan kallas för jämställt språk, i förlängningen kan leda till ökad 

jämställdhet i samhället medan användningen av ett ojämställt språk kan upprätthålla ojämställdhet i 

samhället eftersom det sätt på vilket vi talar eller skriver om kvinnor och män påverkar hur vi ser på 

kvinnor och män.  

 

Mer information om jämställt språk finns i avsnitt 2.7. 

2.2 Genusteori 
I undersökningen utgår jag även från en genusteori som är en teori som ”problematiserar kategorin kön 

och hur förhållandet mellan könen uppfattas i ett samhälle” (Byrman & Hultén 2003:183). Centralt för 

denna undersökning blir teorier som rör kön och genus, könsordningen och könsmarkerade samt 

(köns)omarkerade konstruktioner.  

2.2.1 Kön och genus 

En teori som är väsentlig i denna undersökning är den om hur kön och genus skapas. Begreppen kön 

och genus är inte oproblematiska. Det finns nämligen en distinktion mellan begreppen där begreppet 

kön symboliserar ett biologiskt kön medan genus symboliserar ett socialt konstruerat kön (Lind Palicki 

2005:165). Det betyder att man kan se på distinktionen mellan kön och genus som en fråga om biologi 

eller sociologi. Med den här distinktionen mellan kön [sex i den engelska källan] och genus [gender i 

den engelska källan] blir en persons kön en fråga om kromosomer medan en persons genus är en 

social och historisk konstruktion som ses som en följd av olika typer av normativa föreställningar 

(UNESCO 1999:5, jfr Edlund m.fl. 2007:40−41) för vilka gränserna för vad vi anser vara lämpligt och 

tillåtet för vardera kön förändras med tiden (Kåreland 2005a:11).  

Lind Palicki (2005:166) och Edlund m.fl. (2007:38) är några av många som i det här avseendet tar upp 

begreppet doing gender, eller göra kön. Begreppet vill uppmärksamma att en persons könstillhörighet 

är dynamisk och att könstillhörighet skapas i interaktion (Lind Palicki 2005:166, Edlund m.fl. 

2007:38, jfr Nordenstam 2003:6, jfr Kåreland 2005a:11).  

Uppdelningen mellan kön och genus har på senare år ifrågasatts allt mer. Allt fler hävdar att det inte 

går att skilja på kön och genus och säga att kön endast är biologiskt betingat (Lind Palicki 2005:165). 

Med anledning av detta kommer jag i denna uppsats använda begreppet kön med undantag för de fall 

där de forskare jag hänvisar till själva använder begreppet genus. I begreppet kön kommer jag att räkna 

in både biologiskt kön och genus som alltså skapas i interaktion. 

Något som är viktigt att komma ihåg är att kön bara är en identitet, eller en kategori, i det mänskliga 

livet. Ingen människa har endast en identitet utan vi har flera identiteter som hela tiden samverkar med 

varandra (Edlund m.fl. 2007:43). Våra identiteter kan förutom kön utgöras av bland annat ålder, klass, 

etnicitet och sexuell identitet (ibid.). Begreppet intersektionalitet riktar uppmärksamhet mot att ingen 

av de ovan nämnda identiteterna någonsin förekommer i ren form, det vill säga avskalad från våra 

andra identiteter (ibid.). Detta är centralt för förståelsen av begreppet jämställdhet vilket finns 

beskrivet i avsnitt 2.7.  

2.2.2 Könsordning – mannen som norm och kvinnan som underordnad 

Könsordning (Lind Palicki 2005:165) kan även kallas genusordning (Kåreland 2005a:10−11, 

Wernersson 2009:11) och genussystem (Hirdman 1988:51−54, Wernersson 2009:11). Jag kommer 

senare i uppsatsen, likt Lind Palicki (2005:165), använda mig av begreppet könsordning, eftersom jag, 

som jag nämnde i avsnitt 2.2.1 kommer att använda mig av begreppet kön i betydelsen biologisk kön 
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och genus. När jag hänvisar till forskare som skriver genusordning eller genussystem kommer jag att 

använda de ord som forskarna själva använder. 

Hirdman (1988:51) skriver att genussystemet är ”en ordningsstruktur av kön” som har två bärande 

bjälkar vilka även kan kallas för lagar, logiker eller principer. Jag kommer att kalla dem för logiker. 

Könsordningen innehåller dels den dikotomiska logiken som berör isärhållandets tabu, det vill säga 

tudelning, och handlar om att man inte ska blanda ihop kvinnligt och manligt, dels den hierarkiska 

logiken vilken handlar om att det i tudelningen kvinna – man eller kvinnligt – manligt finns en hierarki 

där mannen är normen (Hirdman 1988:51) vilket gör honom till det dominerande medan kvinnan intar 

platsen som underordnad (Hirdman 1988:52).  

Kåreland (2005a:10) skriver att varje samhälle har en genusordning, som hon, i likhet med Hirdman 

(1988), menar har mer eller mindre framträdande mönster mellan kvinnligt och manligt och de 

beteenden och sysslor som kopplas ihop med kvinnor och män och att mannen och det manliga, i 

denna ordning, ofta framstår som överordnad kvinnan och det kvinnliga (Kåreland 2005a:10−11). 

Wernersson (2009:9) skriver:  

Begreppet ”genusordning” kan ha olika innebörder. Det kan användas relativt neutralt 

beskrivande och beteckna de regler och normer som särskiljer och identifierar kvinnor och 

män i ett samhälle, en kultur eller en miljö. Ofta har det dock en politiskt laddad innebörd, 

där antagande om en orättfärdig maktfördelning mellan könen läggs in i begreppet 

som sådant. I båda fallen ses genusordningen som människors verk, som något som av 

många olika anledningar skapas och upprätthålls, raseras och omskapas. 

 

2.2.3 Könsmarkerade och könsomarkerade konstruktioner i språket 

Språkligt kan man ge uttryck för könsneutralitet på främst två sätt, dels genom att skriva fram kön i så 

kallade könsmarkerade konstruktioner, dels genom att skriva bort kön i så kallade (köns)omarkerade 

konstruktioner (Lind Palicki 2005:167). Det finns för- och nackdelar med båda sätten. Könsmarkerade 

konstruktioner gör könsordningen synlig vilket kan vara positivt (ibid.) eftersom valet att helt bortse 

från kön automatiskt bidrar till att upprätthålla den existerande könsordningen (von Wright 1999:29). 

Genom att skriva fram kön får man möjlighet att problematisera den könsordning som råder. Att 

skriva fram kön kan dock även vara negativt eftersom det kan leda till att den rådande könsordningen 

förstärks i och med att man särskiljer, det vill säga håller isär, kvinnor och män (Lind Palicki 

2005:168). 

Genom att skriva bort kön i omarkerade konstruktioner tar man bort könsfokuset vilket är positivt 

eftersom det kan leda till att vi rent tankemässigt inte särskiljer könen (Lind Palicki 2005:68). 

Omarkerade konstruktioner kan dock även dölja de maktstrukturer som existerar i samhället vilket 

bidrar till att de rådande maktstrukturerna upprätthålls (ibid.).  

2.3 Tre former av språkanalys med koppling till kön 
I språkanalyser med koppling till kön kan man analysera språk om kvinnor och män, språk till kvinnor 

och män och språk av kvinnor och män (Edlund m.fl. 2007:50). Analyserar man språk om kvinnor och 

män beskriver man hur den kulturella konstruktionen av kön ser ut (Edlund m.fl. 2007:51). Analyserar 

man språk till kvinnor och män kommer man även där åt en beskrivning av hur den kulturella 

konstruktionen av kön ser ut, fast inte lika direkt som i analysen av språk om kvinnor och män (ibid.). 

Analyserar man slutligen språk av kvinnor och män är det inte lika enkelt att förklara de skillnader 

som eventuellt dyker upp eftersom det i det här fallet inte går att anta att kvinnor och män pratar på ett 

visst sätt bara för att de är kvinnor och män (Edlund m.fl. 2007:51). Ett exempel kan vara en man som 
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använder svordomen ”fan!” när han spillt ut ett mjölkglas över sitt köksbord (ibid.). Använder han 

svordomen för att han är man eller för att han är hemma? Det är svårt att säga (Edlund m.fl. 2007:51).  

Centralt för min undersökning är språk om kvinnor och män.   

2.4 Språklig sexism 
Handlar man sexistiskt betyder det att man bedömer en person som mindre värdefull på grund av hens 

kön (Edlund m.fl. 2007:179). Både kvinnor och män kan utsättas för sexism, men eftersom mannen 

länge setts som normen medan kvinnan setts som underordnad mannen är det oftast kvinnor som 

utsätts för sexistiska handlingar (ibid.).  

Språklig sexism får man när språkhandlingar på något sätt blir sexistiska (Edlund m.fl. 2007:179). 

2.4.1 Två former av språklig sexism 

Termen sexistiskt språk är problematisk att definiera (Cameron 1992:99). Förr användes ordet sexism 

oftast för att referera till idéer och metoder som nedvärderade kvinnor i förhållande till män (ibid.). Nu 

används termen för att referera till idéer och metoder som behandlar något av de båda könen orättvist 

eller annorlunda (ibid.). Sexistiskt språk innefattar alltså inte bara uttryck som exkluderar, förolämpar 

eller bagatelliserar kvinnor, utan även uttryck som gör detsamma mot män (ibid.).  

Det finns två former av språklig sexism, eller diskriminering som Milles (2001:190) kallar det för, dels 

språklig sexism som sker genom språkbruket, dels språklig sexism som sker genom språksystemet 

(ibid.).  

Språklig sexism som sker genom språkbruket får man när man använder språket för att förlöjliga eller 

förminska något av könen (Edlund m.fl. 2007:179). Det kan bland annat handla om att en ung tjej eller 

en kvinna blir kallad hora eller att en ung kille eller en man blir kallad bög (Edlund m.fl. 2007:179). 

Denna form av språklig sexism kallas för språkvåld och utgörs ofta av skällsord med sexuell innebörd, 

men utgörs utöver detta även av skällsord som dum i huvudet, ful och liknande. (Edlund m.fl. 

2007:179−180). Att utöva språklig sexism genom språkbruket kan dock även handla om att man ger 

kvinnor och män stereotypa roller eller olika stort utrymme i en text (Milles 2001:190). 

Språklig sexism genom språksystemet är, tillskillnad från språkvåldet, nedtonad och subtil och är 

därför inte lika uppenbart nedtryckande och aggressiv (Edlund m.fl. 2007:184). Den här typen av 

språklig sexism bidrar bland annat genom användning av pronomen och yrkestitlar till att upprätthålla 

och reproducera könsordningen (Edlund m.fl. 2007:179). Det kan handla om att något av könen 

osynliggörs för att språksystemet inte innehåller några könsneutrala alternativ (Milles 2001:190). Här 

kan det till exempel röra sig om att flickor eller kvinnor undrar om de kan bli vetenskapsmän (Edlund 

m.fl. 2007:179), men det kan också röra sig om att man använder maskulina ordformer i generisk 

syftning – det vill säga med syftning på vem som helst – medan feminina ordformer bara kan användas 

vid syftning på kvinnor (Edlund m.fl. 2007:185).  

Den asymmetriska behandlingen av kvinnor och begrepp och principer som kan anses kvinnliga samt 

män och begrepp och principer som kan anses manliga är ett slående inslag i många språk- och 

talsamhällen (Pauwels 2003:553). Att betrakta mannen och det manliga som prototypen för mänsklig 

representation minskar kvinnans och det kvinnligas status till ”inordnad”, ”den osynliga” eller ”den 

märkta” (ibid.). Generiska uttryck med maskulina ordformer gör kvinnor osynliga i språket (ibid.) och 

på många språk sker generiska referenser med användning av pronomen som är identiska med 

representationer av manlighet (till exempel genom användningen av han som både generiskt och 

manligt pronomen) och generiska substantiv som sammanfaller med substantiv som avser män 
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(Pauwels 2003:553, jfr Cameron 1992:117). Kärnan i denna asymmetri är att kvinnan är en sexuell 

varelse som är beroende av mannen, medan mannen helt enkelt definieras som en människa vars 

existens inte behöver referera till kvinnan (Pauwels 2003:553). Angående engelskan sammanfattar 

Miller och Swift (1980:4) detta när det skriver ”what standard English usage says about males, for 

example, is that they are the species [arten, min översättning]. What it says about females is that they 

are a subspecies [underarten, min översättning]”.  

I Sverige har debatten om språklig sexism som sker genom språksystemet främst rört sig om 

användningen av generiskt han och avsaknaden av könsneutrala yrkestitlar (Edlund m.fl. 2007:185).  

2.5 Systemisk-funktionell grammatik (SFG) 
Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) utvecklades av Michael Halliday som främst hittade 

inspiration hos J.R. Firth (Halliday 1961:242) och har under de senaste åren blivit allt mer populär i 

både Sverige och Norden (Holmberg m.fl. 2011:7). Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson har 

anpassat SFG efter svenskan och det svenska språksystemet och de menar att det som utmärker SFG är 

att det är en språkmodell som utgår från språkets betydelse och funktion (inte språkets form), där 

grammatiken både ger uttryck för betydelse och skapar betydelse och där språkbruk och kontext 

betraktas som hela grammatikens grund och inte används för att förklara fel och avvikelser (Holmberg 

& Karlsson 2006:10, jfr Halliday 2014:5) 

Den systemisk-funktionella grammatiken är uppbyggd av tre metafunktioner – den interpersonella, 

den ideationella och den textuella (Holmberg & Karlsson 2006:18, Holmberg m.fl. 2011:10, Halliday 

2014:30−31). Den interpersonella metafunktionen beskriver hur vi söker kontakt med och förhåller oss 

till andra medan den ideationella metafunktionen beskriver de erfarenheter vi har av världen och den 

textuella metafunktionen beskriver hur vi ordnar information för att skapa samband mellan olika 

informationsdelar (Holmberg & Karlsson 2006:18).  

Hellspong och Ledin (1997) använder sig även de av en textanalysmodell som grundar sig i den 

systemisk-funktionella grammatik som Halliday utvecklat (Hellspong & Ledin 1997:284). Även de 

har fokuserat på de tre metafunktioner som både Halliday (2014) och Holmberg och Karlsson (2006) 

beskriver. Deras sätt att tolka de olika metafunktionerna skiljer sig dock från det sätt på vilket Halliday 

(2014) och Holmberg och Karlsson (2006) tolkar dem, vilket det finns ett exempel på i avsnitt 5.2. 

Centrala delar för min undersökning är den ideationella metafunktionen som Holmberg och Karlsson 

(2006) beskriver och den textuella strukturen som Hellspong och Ledin (1997) beskriver.  

2.6 Förskolan formar kön 
Förskolan är en gemensam mötesplats för barn från alla samhällsgrupper (Kåreland & Lindh-Munther 

2005b:53). Förskolan är också en av de första institutioner ett barn kommer i kontakt med utanför det 

egna hemmet (ibid.). Genom ramar, innehåll och strukturer, pedagogiskt material och förhållningssätt 

som relateras till den könsordning som varit dominant i samhället i olika tidsperioder bidrar förskolan 

till att forma både kön och könsmönster (Wernersson 2009:68).  

De skilda förväntningar och normer som gäller för flickor och pojkar finns, i valet av lekar och övriga 

aktiviteter, förankrade i förskolans vardagsmiljö och det verkar som om både flickor och pojkar tycker 

det ger mer status och är roligare att vara pojke eller man än att vara flicka eller kvinna (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005b:75). Redan i förskolan existerar det alltså ett slags genuskontrakt som ger 

flickorna mindre makt än pojkarna (ibid.).  
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Hur tidigt barn blir könsmedvetna varierar från individ till individ, men det finns forskning som visar 

att barn så tidigt som i tvåårsåldern är medvetna om kön som en livskategori (Kåreland & Lindh-

Munther 2005b:71). Som tidigare nämnt formas kön i samverkan med andra. Därför är förskolan en 

viktig arena i det här sammanhanget (Kåreland & Lindh-Munther 2005b:71).  

Kåreland och Lindh-Munther (2005b) visade i en undersökning om läsning och könsmönster i 

förskolan att Hirdmans (1988) teori om isärhållande och hierarki kunde utläsas i förskolemiljön. De 

såg att kvinnligt och manligt för det mest hölls isär – att barnen rörde sig beroende av kön i 

förskolemiljön (Kåreland och Lindh-Munther 2005b:75). Flickor lekte oftast med andra flickor medan 

pojkar oftast lekte med andra pojkar (ibid.). Utifrån detta resultat kunde de också se att följden av detta 

blev att det utvecklades skilda flick- och pojkkulturer i förskolemiljön (ibid.). I undersökningen 

påpekade de även att flickor och pojkar redan i femårsåldern är medvetna om den genusordning som 

finns (ibid.).  

Moira von Wright (1999:29) skriver om genuskänslighet och genusmedvetenhet i text. Att en text är 

genuskänslig betyder att den tar hänsyn till könsfrågan i de fall den är av betydelse, men att den 

bortser från könsfrågan då kön inte är relevant för framställningen (ibid.). Att en text är 

genusmedveten betyder att den medvetet problematiserar könsfrågan, vilket är viktigt eftersom det 

finns en risk att de existerande könsstrukturerna legitimeras och reproduceras om man helt och hållet 

ignorerar att prata om kön (ibid.). Jag kommer, senare i uppsatsen, använda begreppet 

könsmedvetenhet som paraplybegrepp för både genuskänslighet och genusmedvetenhet. I begreppet 

kommer jag även räkna in förskolepedagogernas reflektioner om vilken roll kön spelar eller inte spelar 

i förskolemiljön. Jag kommer inte diskutera könsmedvetenhet i textanalyserna utan rikta in mig på 

huruvida pedagogerna som arbetar i förskoleverksamheten i den representerade kommunen är 

könsmedvetna eller inte.  

2.7 Begrepp  
Genusperspektiv på språk | Att anlägga genusperspektiv på språk kan innebära två saker, dels att 

man försöker se hur föreställningar om kön, det vill säga föreställningar om kvinnligt och manligt, 

antingen möjliggör eller begränsar flickors och pojkars eller kvinnor och mäns utveckling, dels att 

man studerar hur flickor och pojkar samt kvinnor och män framställs eller skildras i litteratur 

(Kåreland 2005a:12). Det är den senare delen, att studera hur flickor och pojkar framställs eller 

skildras, inte i litteratur men i barnsånger, som är det centrala i min undersökning. Detta eftersom det 

stämmer väl överens med att studera språk om kvinnor och män, det vill säga hur den kulturella 

konstruktionen av kön ser ut, vilket jag i avsnitt 2.3 slog fast som det centrala i undersökningen.  

Jämställdhet | Jämställdhet kommer vara ett återkommande begrepp i denna uppsats. I avsnitt 2.2.1 

framgick det att våra identiteter aldrig förekommer i ren form utan alla våra identiteter samverkar med 

varandra. Kön är alltså inte en självständig identitet utan hör bland annat ihop med ålder, klass, 

etnicitet och sexuell identitet. Trots detta kommer jag, när jag i denna uppsats använder begreppet 

jämställdhet, enbart syfta på jämställdhet mellan könen och utelämna jämställdhet med hänsyn till 

ålder, klass, etnicitet och sexuell identitet.  

Jämställt språk | Ett jämställt språk är ett språk som synliggör både kvinnor och män, framställer 

kvinnor och män på ett nyanserat sätt och bara tar upp relevanta könsaspekter (Milles 2008:63−69). 

Ett jämställt språk kan också kallas för ett könsneutralt språk (Milles 2001:190). Ett könsneutralt språk 

är enligt Hirdman (1988:51) ett språk som inte förmedlar, och därigenom inte heller återskapar, en 

världsbild där könshierarkin är framträdande (Hirdman 1988:51).  I likhet med detta skriver Milles 

(2001:190) att ett könsneutralt språk är ett språk som synliggör båda könen och inte bidrar till att 
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bevara normerande eller negativa uppfattningar om kvinnor eller män (Milles 2001:190). Milles 

(2001:190) poängterar dock att ett könsneutralt språk inte behöver vara ”ett könsblint språk, som 

undviker att tala om kön över huvud taget”, vilket även beskrevs i avsnitt 2.2.3 där jag lyfte fram för- 

och nackdelar med att skriva fram eller skriva bort kön i så kallade könsmarkerade och 

(köns)omarkerade konstruktioner.  

3 Tidigare forskning  
Som nämnt i kapitel 1 saknas det forskning om jämställt språk i barnsånger och hur språket i dessa 

från tidig ålder kan bidra till att förmedla eller motverka förmedlingen av traditionella könsmönster 

och könsroller till barn. Här presenteras därför närliggande forskning som visar hur kön framställs i en 

del tidningstexter, reklam, läromedel, bilderböcker och skönlitteratur som riktar sig till barn. I kapitlet 

återfinns även forskning om hur taltiden är fördelad mellan könen.  

3.1 Könskonstruktioner i tidningstexter, reklam och läromedel 
Milles (2008:17−23) presenterar kortfattat en del undersökningar som gjorts på tidningstexter, reklam 

och läromedel. Hon skriver att det i de undersökningar hon presenterar har framkommit att män i 

större utsträckning än kvinnor förekommer i text och att texter framställer kvinnor och män på olika 

sätt (Milles 2008:23). I många typer av texter framställs kvinnor i många fall som passiva och 

relationsinriktade och de tenderar också att beskrivas som fokuserade på hemmet medan männen ofta 

framställs som aktiva, beskrivs utifrån sina yrkesroller och i högre grad placeras i offentligheten 

(ibid.).   

3.2 Könskonstruktioner i läroboken Attityd 
Lind Palicki (2005) har undersökt hur kön konstrueras i läroboken Attityd. Både författaren och 

redaktören av boken ville producera ett läromedel som förhöll sig och tog hänsyn till bland annat 

könsaspekten. Genom att undersöka könsmarkerade och könsomarkerade konstruktioner, 

intertextualitet, presuppositioner och rekontextualitet undersökte Lind Palicki (2005) hur kön faktiskt 

produceras i läroboken. 

Bland de könsmarkerade konstruktionerna var fördelningen mellan könen rätt jämn, även om ord med 

kvinnlig referens förekom något fler gånger än ord med manlig referens (Lind Palicki 2005:173). 

Analysen visade också att den vanligast förekommande omarkerade konstruktionen var ordet man 

(Lind Palicki 2005:176).  

Presuppositionsanalysen visade att boken har en liten tendens att på ett stereotypiserande sätt placera 

kvinnan i hemmet och mannen i offentligheten, men att boken trots det förmedlar en relativt neutral 

bild av kön (Lind Palicki 2005:187). Intertextualitetsanalysen visade att boken i 54 fall refererade till 

kvinnor, i 78 fall till män och att det i 29 fall förekom referenser som inte var könsrelaterade (Lind 

Palicki 2005:178). Slutligen visade rekontextualitetsanalysen att boken förmedlar en världsbild i 

vilken mannen har mer makt än kvinnan och i vilken mannen har mer att säga till om samtidigt som 

den förmedlar bilden av att kvinnan har ett större ansvar för hemmet och mindre ansvar i det politiska 

och ekonomiska livet (Lind Palicki 2005:188).  

3.3 Könsbilder i bilderböcker 
I en artikel om vilka könsbilder som representeras i bilderböcker skriver Kåreland (2005b:26) att det i 

barnlitteratur är vanligt att djur framställs som människor, det vill säga att djuren förmänskligas. I 

undersökningen tittade Kåreland (2005b) på fyra bilderböcker: Malla handlar, Malla cyklar, Nämen 

Benny och Jamen Benny. Böckerna hade förmänskligade grisar som huvudpersoner, en flickgris 
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(Malla) och en pojkgris (Benny) (Kåreland 2005b:26). En väsentlig skillnad mellan böckerna är att 

Benny, i både Nämen Benny och Jamen Benny, ger sig själv ett uppdrag (Kåreland 2005b:49). I båda 

böckerna ger han sig i väg hemifrån för att han är osams med sin mamma – i den första boken för att 

hon vill tvätta hans favoritgossedjur (Kåreland 2005b:32) och i den andra för att han, precis som sin 

lillebror, vill använda napp men mamman säger att han är för stor för att ha napp (Kåreland 2005b:34). 

Malla är däremot inte ute på egna uppdrag. I Malla handlar ska Malla gå ett ärende åt sin mormor. 

Hon ska gå själv till affären och handla en påse bönor, men det går inte så bra (Kåreland 2005b:29). 

När Malla kommer till affären blir hon skrämd av alla de tanter som befinner sig i affären och 

glömmer därför bort vad det var hon skulle köpa, så hon köper en påse potatis i stället för en påse 

bönor (ibid.). När hon kommer hem till mormor igen blir hon skamsen, men mormor tröstar och ger 

Malla ett nytt uppdrag, som inte heller blir helt lyckat (ibid.). I Malla cyklar ska Malla lära sig cykla, 

och hon får även här hjälp av sin mormor (Kåreland 2005b:30). I början är det lite trassligt och Malla 

kör in i en stolpe och trillar omkull (Kåreland 2005b:31). Då kommer en manlig körskollärare och ger 

henne några tips och efter det cyklar Malla perfekt (Kåreland 2005b:31−32).  

Medan Benny själv tar kontroll över sin situation blir Malla kontrollerad och styrd av vuxenvärlden 

(Kåreland 2005b:49). Kåreland (2005b:50) skriver att böckerna visar på flickans tendens att vara till 

lags och pojkens tendens att vara utåtagerande och olydig. Medan Malla rör sig i en intimitetssfär och 

är beroende av omgivningen visar Benny att han minsann kan klara sig själv (ibid.). I mångt och 

mycket framstår Malla som en slags hjälpfröken (jag tolkar det som om Kåreland med ordet 

”hjälpfröken” menar ” hjälpreda”) medan Benny framstår som en rebell (ibid.). Och medan närhet och 

intimitet framstår som viktigt för Malla är det frihet och handlingsutrymme som framstår som viktigt 

för Benny (ibid.).  

3.4 Skönlitteraturen i förskolan 
I en undersökning av skönlitteraturen i förskolan kunde Kåreland och Lindh-Munther (2005a:122) visa 

att det var vanligare att möta manliga än kvinnliga huvudpersoner i de skönlitterära böcker som läses 

inom förskolan. I undersökningen framkom det att nästan 50 huvudpersoner var av manligt kön medan 

endast 20 huvudpersoner var av kvinnligt kön (Kåreland & Lindh-Munther 2005a:122). 

Undersökningen visade alltså på att det finns en manlig dominans i förskolans skönlitteratur. Kåreland 

och Lindh-Munther (2005a:122) påpekade dock även att det är relativt vanligt att de böcker som läses 

inom förskolan innehåller en huvudperson av vardera kön.  

I undersökningen framkom det även att barnbokskaraktärer som var könsobestämda oftare uppfattas 

som manliga än kvinnliga (Kåreland & Lindh-Munther 2005a:125). Här kopplade de ihop resultatet 

med Hirdmans (1988) teori om genussystemet och drog slutsatsen att konsekvensen av att det manliga 

ses som normen gör att både djur och människor som förekommer könsobestämda i en text lättare 

uppfattas som manliga än kvinnliga (ibid.).  

Här konstaterade Kåreland och Lindh-Munther (2005a:128) även att de undersökta böckerna 

förmedlar en vedertagen bild av kvinnligt och manligt där flickorna kännetecknas av anpasslighet och 

passivitet medan pojkarna kännetecknas av aktivitet och styrka (ibid.).  

3.5 Vem pratar mest – flickor eller pojkar, kvinnor eller män? 
Det finns en uppfattning om att kvinnor pratar mer än män, vilket forskning av talmängd till viss del 

stödjer (Milles 2008:25). I hemmet är det nämligen flickorna och kvinnorna som pratar mest, de 

upptar då ungefär två tredjedelar av taltiden (Milles 2008:25). Men att flickor och kvinnor rent 
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generellt skulle prata mer än pojkar och män stämmer inte. Det har nämligen visat sig att är pojkarna 

och männen upptar det mesta av taltiden i offentligheten (Milles 2008:25).  

Det finns en särskild institution där flickor visat sig vara taltidsmässigt underlägsna pojkar – skolan 

(Nordenstam 2003:23). I klassrummen tar nämligen pojkarna den största språkliga platsen (Milles 

2008:25, Nordenstam 2003:23). Även där är det två-tredjedels-principen som gäller (Milles 

2008:25−26). Där upptar läraren ungefär två tredjedelar av taltiden medan pojkarna upptar två 

tredjedelar av den taltid som sedan återstår (ibid.). Det lämnar endast kvar en tredjedel av en tredjedels 

taltid till flickorna. 

Precis de mönster som i det här fallet återfinns i skolan återfinns även bland vuxna kvinnor och män 

inom politiken (Milles 2008:26).  

4 Material  
I detta kapitel presenterar jag de ansatser jag anlagt på undersökningen samt det material 

undersökningen utgått ifrån. Jag inleder nedan med en kort beskrivning av ansatserna och en kort 

presentation av materialet. I avsnitt 4.1 presenterar jag sedan hur jag gått tillväga för att samla in 

materialet och vilka urvalsmetoder jag använt.  

Jag valde att anlägga både en kvantitativ och en kvalitativ ansats på min undersökning som bestod av 

ett primärmaterial och ett sekundärmaterial. På primärmaterialet anlade jag både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats medan jag anlade en kvalitativ ansats på sekundärmaterialet. 

Primärmaterialet består av tio av de barnsånger som förekommer i förskoleverksamheten i den 

norrbottniska kommun som legat till grund för undersökningen och sekundärmaterialet består av fyra 

inspelade intervjuer med fem förskollärare från fyra olika förskolor som ligger i olika rektorsområden 

i den representerade kommunen.  

4.1 Materialinsamling och urvalsmetoder 
För att ta reda på om det fanns något material att arbeta med inom det här ämnet tog jag i februari 

kontakt med en slumpvis vald avdelning på tio av de förskolor som är verksamma i den representerade 

kommunen och frågade om de skulle kunna tänka sig att svara på en enkät som innehöll fem frågor. I 

enkäten fick de bland annat svara på vilka sånger det är vanligt att de sjunger med barnen. Av de tio 

förskolor jag tog kontakt med var det sju stycken som svarade på enkäten. Alla sju listade ett par 

sånger som de brukar sjunga. Av de sånger som listades lottade jag fram tio stycken som skulle ligga 

till grund för undersökningen. Dessa blev Björnen sover, Ekorr’n satt i granen, Bamses 

signaturmelodi, Gubben i lådan, Vipp-på-rumpan-affärn, En kulen natt och Du är min bästa kompis 

vars texter jag hämtade ur Palm och Stenström (1999), Imse Vimse spindel vars text jag hämtade ur 

Englund och Westin (1980), Det finns nån av varje sort vars text jag hämtade ur Carlsson och Hahne 

(2005) och Tvärtomvisan som jag citerat från Spotify. Sångtexterna finns tillsammans med 

textanalyserna i bilaga 1 och enkäten finns i bilaga 2. 

Bland de sju förskolor som svarade på enkäten lottade jag sedan fram fyra förskolor som jag 

kontaktade igen för att se om de hade lust och möjlighet att ställa upp på en intervju. Ute på 

förskolorna fick pedagogerna själva välja vem eller vilka av de anställda som skulle representera deras 

förskola och deras avdelning/avdelningar. För att jag skulle kunna rikta hela min uppmärksamhet mot 

intervjupersonen och för att jag i efterhand skulle kunna gå tillbaka till detaljer valde jag att spela in 

intervjuerna. Detta gjorde jag med hjälp av min mobiltelefon. Intervjuernas längd varierade beroende 
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på hur mycket intervjupersonerna hade att säga, men alla intervjuer varade någonstans mellan 22 och 

38 minuter. 

5 Metod 
I detta kapitel presenterar jag de metoder jag använt mig av i genomförandet av textanalysera och 

intervjuerna. I avsnitt 5.1 följer en metodpresentation av den systemisk-funktionella grammatikens 

ideationella metafunktion, i avsnitt 5.2 presenterar jag den metod jag använt för genomförandet av den 

lexikala analysen och i avsnitt 5.3 följer en presentation av den intervjumetod jag använt. 

5.1 Textanalyser utifrån den ideationella metafunktionen (SFG) 
Textanalysmässigt utgick jag här från den ideationella metafunktionen inom SFG som enligt 

Holmberg och Karlsson (2006) rymmer processanalyser och analyser av agentivitet. Av 

omfångsmässiga skäl avgränsade jag mig i denna analysdel till processanalyser och utelämnade 

analyser av agentivitet.  

I en processanalys kan man med hjälp av att undersöka verb och verbgrupper i de satser en text 

innehåller se hur någon framställer sina erfarenheter av världen (Holmberg & Karlsson 2006:73). Verb 

utgör med andra ord processer. Utgångspunkten för en processanalys är en sats huvudverb, vilket även 

kan kallas för processkärna (Holmberg & Karlsson 2006:76). Genom en kvantitativ analys av 

processer som alltså är en del av den ideationella metafunktionen inom SFG sökte jag genom denna 

analys svar på hur texterna framställer erfarenheter av världen och vem som i typfallet framställs som 

aktiv. Här anlade jag en kvantitativ ansats för att kunna visa på generella resultat av analyserna. Hur 

texterna framställer erfarenheter av världen sökte jag svar på genom att undersöka vilka processer 

som återfinns i texterna. Genom att undersöka vem som i typfallet framställs som processernas 

förstadeltagare sökte jag sedan svar på vem som i typfallet framställs som aktiv. Inom den ideationella 

metafunktionen analyserar man alltså processer till vilka man kopplar deltagare och/eller 

omständigheter (Holmberg & Karlsson 2006:73). Processerna talar om vad som händer eller vad 

någon gör, hur något uppfattas, hur något sägs eller hur något är (Holmberg & Karlsson 2006:73). 

Deltagarna är de som utför en handling eller de som berörs av det som händer och omständigheter 

talar bland annat om var, när och hur något händer (Holmberg & Karlsson 2006:73−74). Holmberg 

och Karlsson (2006:80−101) fokuserar på fyra av de processtyper den ideationella metafunktionen 

rymmer – materiella, mentala, relationella och verbala processer. Det är processkärnan som 

bestämmer vilken process en sats utgörs av och därmed är det även processkärnan som bestämmer 

vilka deltagare det handlar om (Holmberg & Karlsson 2006:76−77).  

Materiella processer är processer som förändrar något i den yttre, fysiska världen och kännetecknas 

därför av att någon eller något gör något eller av att något händer (Holmberg & Karlsson 2006:80). 

Här finns förstadeltagaren aktör och andradeltagaren mål, utsträckning eller mottagare (ibid.). Målet 

är den deltagare processen på något sätt berör eller påverkar (ibid.), utsträckning är den deltagare som 

genom att specificera den materiella processens betydelse sträcker ut eller kompletterar processen och 

mottagaren är den deltagare som processen gagnar (Holmberg & Karlsson 2006:83).  

Mentala processer talar om vad som händer på ett symboliskt plan, det handlar alltså om vad någon 

upplever (Holmberg & Karlsson 2006:85). Förstadeltagaren är upplevare och andradeltagaren, det vill 

säga det någon upplever, kallas för fenomen (ibid.).  

Relationella processer beskriver förhållanden mellan saker och ting (Holmberg & Karlsson 2006:89). 

De kan antingen beskriva relationen mellan två deltagare eller en enskild deltagares existens (ibid.). 



17 
 

Det finns attributiva, identifierande och existentiella relationella processer (Holmberg & Karlsson 

2006:89−90). De attributiva relationella processerna binder ihop förstadeltagaren bärare med 

andradeltagaren attribut och beskriver något eller någons egenskaper eller vad något eller någon har 

eller består av (Holmberg & Karlsson 2006:89). De identifierande relationella processerna binder 

ihop förstadeltagaren utpekad med andradeltagaren värde vilket innebär att de pekar ut något och ger 

det en identitet eller en etikett (ibid.). De existentiella relationella processerna har bara en deltagare – 

den existerande (Holmberg & Karlsson 2006:90) och talar kort och gott om att något eller någon finns.    

Verbala processer lägger fokus på det som sägs, antingen av en person eller av en skylt eller något 

liknande (Holmberg & Karlsson 2006:94). Förstadeltagaren är talare och andradeltagaren är antingen 

lyssnare, utsaga eller talmål (Holmberg & Karlsson 2006:95). Lyssnaren är den som tar emot ett 

yttrande, utsagan är det som sägs och talmålet är en bedömning av en person eller en sak (ibid.).  

Omständigheter har en lösare koppling till processerna (Holmberg & Karlsson 2006:103). Det innebär 

att de kan kopplas ihop med i stort sett alla processtyper. Omständigheter kan beskrivas som 

kringinformation. (Holmberg & Karlsson 2006:103). Det finns en hel del olika omständigheter, men 

de viktigaste är de som uttrycker tid, plats, sätt och orsak, det vill säga de som talar om när, var, hur 

eller varför något händer (Holmberg & Karlsson 2006:103−105).  

Av utrymmesmässiga skäl valde jag i denna analys att fokusera deltagaranalysen på förstadeltagaren 

och utelämna sammanställningar och presentationer av processernas andradeltagare. Här vill jag även 

tillägga att det i vissa fall var besvärligt att avgöra vilken processtyp en viss sats utgjorde. Det var 

bland annat svårt att bestämma huruvida satsen när andra går i skolan i Tvärtomvisan skulle 

klassificeras som materiell eller mental – skulle gå i skolan betraktas som något fysiskt eller som 

något som sker på ett symboliskt plan? I det här fallet beslutade jag mig för att klassificera denna sats 

som en mental process eftersom jag tänker att gå i skolan snarare är en upplevelse av lärande slag än 

en fysisk handling. I Vipp-på-rumpan-affärn var det också svårt att bestämma huruvida klapp-i-händer 

är det enda vi säljer här (och liknande förekommande strofer) skulle klassificeras som relationella 

utifrån verbet är eller som materiella utifrån verbet säljer. Här beslutade jag mig för att utgå från 

verbet är eftersom jag upplevde att det att vara något var det mest centrala i meningen. Utöver detta 

var sången Gubben i lådan knepig att processtypsbestämma. Hela sången skulle kunna ses som en 

utsaga i en verbal process med avsaknad av anföringsverb och explicit talare (vilket jag senare 

kommer att kalla för implicita verbala processer, se avsnitt 6.1.1). Man skulle även kunna se hela 

sången Gubben i lådan som en enda stor utsaga eftersom den enbart innehåller uppmaningar, 

interjektioner och frågor. Att analysera hela sången som en utsaga hade dock inte blivit särskilt 

intressant i det här sammanhanget. Därför valde jag att plocka bort den verbala processen som 

analysverktyg när jag analyserade frågesekvenserna i texten. Det gjorde jag för att kunna se hur texten 

framställer den eller de som presenteras i texten. Läs vidare om detta i avsnitt 6.1.2. 

Texternas form gjorde det till viss del även svårt att bestämma vem som skulle räknas som 

förstadeltagare och vem som inte skulle räknas som förstadeltagare i de olika processerna. I en del fall 

blev förstadeltagarna på grund av pauskommatering eller avsaknad av explicit angivelse i texten 

underförstådd eftersom det inte passar textformen att gång på gång skriva fram förstadeltagaren 

explicit i texten. I dessa fall valde jag att räkna även de underförstådda förstadeltagarna eftersom jag i 

dessa fall upplevde att det tydligt framgick av texten vem förstadeltagaren var. Läs vidare om detta i 

avsnitt 6.1.2. 
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5.2 Textanalyser utifrån den textuella strukturen 
I undersökningens kvantitativa analysdel analyserade jag, förutom processer och förstadeltagare, 

texterna utifrån en av de aspekter som ingår i det som Hellspong och Ledin (1997:65) kallar för den 

textuella strukturen. Denna skiljer sig från den textuella metafunktionen inom Halliday (2014) och 

Holmbergs och Karlssons (2007) analysmodeller eftersom den inte handlar om hur vi ordnar den 

information vi förmedlar utan i stället handlar om hur en text är uppbyggd.  Enligt Hellspong och 

Ledin (1997:65) rymmer den textuella strukturen lexikogrammatik, textbindning och komposition. Här 

fokuserade jag på lexikogrammatiken som tar upp frågor som rör enskilda ord och syntaxen i en text 

(Hellspong & Ledin 1997:67). I denna undersökning fokuserade jag på lexikogrammatiken – den del 

av den textuella strukturen som rör enskilda ord, det vill säga den lexikala nivån (ibid.). Här förde jag 

kvantitativ statistik över vilken av följande ordklasser som var mest frekvent förekommande i 

materialet: egennamn (som är en del av ordklassen substantiv men som jag i denna undersökning för 

att skilja på egennamn och andra substantiv räknar som en egen ordklass), substantiv med 

synonymerna kvinna eller man, pronomen och adjektiv samt över könsmarkerade och 

(köns)omarkerade konstruktioner inom samma ordklasser (egennamn, substantiv med synonymerna 

kvinna eller man, pronomen och adjektiv) för att visa på vilka konstruktioner som är mest frekvent 

förekommande. Det senare gjorde jag genom att räkna antalet förekomster av könsmarkerade 

konstruktioner med kvinnlig referens, könsmarkerade konstruktioner med manlig referens samt 

(köns)omarkerade konstruktioner. I den här delen av undersökningen ville jag med en kvalitativ ansats 

även undersöka hur de olika orden används, detta för att kunna ge en djupare bild av vilka 

konsekvenser ordvalet kan få för jämställdheten i en text.  

Att avgöra vilka ord som var könsmarkerade och vilka som var omarkerade var inte helt enkelt. Jag 

stötte vid ett antal tillfällen på svårigheter när jag skulle klassificera de olika orden som tillhörande 

den ena eller den andra av de två konstruktionerna. Svårigheten att klassificera en del ord dök framför 

allt upp när det gällde adjektiv, men även när det gällde pronomen och i två fall även när det gällde 

substantiv. När det gällde adjektiv var det svårt att avgöra hur jag skulle klassificera dikotomier som 

exempelvis lång – kort och stark – svag. I dikotomier som de här kunde jag känna att det fanns en 

hierarkisk ordning där lång och stark var överordnade kort och svag. Utifrån könsordningens logiker 

rörde sig min inre diskussion kring huruvida ord som lång och stark skulle klassificeras som 

könsmarkerade maskulina adjektiv och ord som kort och svag som könsmarkerade feminina adjektiv 

eller om de skulle klassificeras som omarkerade. Här valde jag till slut att räkna dessa adjektiv som 

omarkerade. Att klassificera adjektiven som antingen könsmarkerade eller könsomarkerade var svårt 

överlag. Jag funderade länge över huruvida adjektiv som syftade på kvinnliga eller manliga karaktärer 

skulle klassificeras som könsmarkerade eller könsomarkerade. För att ge en bild av hur sångerna 

beskriver de kvinnliga och manliga karaktärer som eventuellt dyker upp i sångerna valde jag till slut 

att klassificera de adjektiv som, med hjälp av egennamn eller substantiv med kvinnlig eller manlig 

referens, tydligt syftar tillbaka på någon av kvinnligt eller manligt kön som könsmarkerade. 

När det gällde pronomen dök det i många fall upp ord som du, dej, sin, sitt och liknande, det vill säga 

pronomen som var omarkerade i sig men som i en del fall blev könsmarkerade eftersom de syftade på 

någon av kvinnligt eller manligt kön. I de fall pronomen som dessa syftade tillbaka på en karaktär av 

kvinnligt eller manligt kön valde jag att räkna de som könsmarkerade konstruktioner. När det gällde 

substantiven stötte jag på problem vid två tillfällen, vid orden läppstift och kalsonger i Vipp-på-

rumpan-affärn och vid ordet vän i Bamses signaturmelodi. Här rörde sig min inre diskussion, likt 

diskussionen kring adjektiven, om huruvida jag skulle klassificera dessa ord som könsmarkerade eller 

omarkerade. För att inte skriva fast stereotypa föreställningar valde jag att klassificeras läppstift och 

kalsonger som omarkerade substantiv. Mer information om detta val finns i avsnitt 6.2.1. Vän 
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klassificerade jag dock som ett könsmarkerat maskulint substantiv eftersom jag upplevde att det 

tydligt framgick av texten att vän syftar på Bamse eller mer specifikt till ”en vän som Bamse”. När 

substantiv som var omarkerade i sig kopplades ihop med pronomenen hon eller han räknade jag 

substantiven som könsmarkerade.  

I den här delen av undersökningen sökte jag svar på hur språket ser ut på lexikal nivå. Detta tog jag 

reda på genom att söka svar på dessa frågor: 

 Om texterna innehåller några egennamn – är dessa könsmarkerade eller (köns)omarkerade?  

 Om texterna innehåller substantiv med synonymerna kvinna eller man – hur många gånger 

refererar de i sådana fall till vardera kön?  

 Om texterna innehåller några pronomen – är dessa i sådana fall könsmarkerade eller 

(köns)omarkerade?  

 Om texterna innehåller några adjektiv med koppling till egennamn eller substantiv med 

kvinnlig eller manlig referens – hur många adjektiv refererar då till vardera kön?  

 Om texterna innehåller skillnader i frekvens i förekomsten av ord med kvinnlig referens och 

ord med manlig referens – hur stora är dessa skillnader?   

5.3 Intervjuerna  
I den här undersökningen skulle intervjuerna fungera som ett komplement till textanalyserna. Därför 

valde jag att kalla intervjumaterialet för sekundärmaterialet. Här anlade jag en kvalitativ ansats för att 

svara på om pedagogerna ute i förskoleverksamheten är könsmedvetna. Med hjälp av intervjuerna 

ville jag ge en djupare och bättre förståelse för hur pedagogerna arbetar med och reflekterar över 

jämställdhet i förskolemiljön. Med intervjuerna sökte jag svar på hur pedagogerna arbetar med 

jämställdhet i lekmiljön, när det gäller färger i förskolemiljön, vid användning av adjektiv när de 

pratar till och om flickor och pojkar, vid användning av pronomen, vid sagostunder och vid 

sångstunder. Här var jag framför allt intresserad av att ge en bild av huruvida kön verkar spela någon 

roll när barnen vistas i lekmiljön och när de väljer böcker eller sånger, men även av att söka svar på 

huruvida pedagogerna ur jämställdhetssynpunkt gör några ändringar i sångtexterna, och om de gör det 

– vilka ändringar det rör sig om. Huruvida kön verkar spela någon roll när barnen vistas i lekmiljön 

och när det väljer böcker eller sånger sökte jag svar på genom att fråga hur fördelningen mellan flickor 

och pojkar ser ut i lekmiljön (leker barnen könsblandat eller könsuppdelat?) samt genom att fråga ifall 

flickor och pojkar tenderar att välja olika typer av böcker och sånger.  

Här använde jag mig av en kvalitativ forskningsintervju som är en intervjuform med syfte att förstå 

världen ur intervjupersonens synvinkel (Kvale & Brinkmann 2014:17). Mer specifikt använde jag mig 

av en halvstrukturerad livsvärldsintervju som är en intervjuform som har som mål att ge beskrivningar 

av den eller de intervjuades livsvärld i syftet att tolka meningen av de fenomen som intervjupersonen 

eller intervjupersonerna beskriver (Kvale & Brinkmann 2014:19). Ansatsen var här, förutom 

kvalitativ, även fenomenologisk vilket innebär att målet var ”att komma exakta beskrivningar av vad 

människor har upplevt så nära som möjligt” (Kvale & Brinkmann 2014:65). 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av  

att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som  

den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor  

uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann 2014:44).  

 

I frågebatteriet delade jag in frågorna i olika teman (bakgrund, i lekmiljön, adjektiv och pronomen, 

färger, vid sagostunder och vid sångstunder). Under varje tema följde sedan ett varierat antal frågor 
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med flest antal frågor under temat vid sångstunder. Eftersom ansatsen var kvalitativ använde jag mig 

mestadels av öppna frågor. En del frågor var slutna frågor, det vill säga ja- eller nejfrågor. Jag följde 

dock upp ja- eller nejsvaren med en öppen fråga.  

Frågebatteriet finns i bilaga 3.  

5.3.1 Från tal till text 

När jag skulle överföra intervjuerna från tal till text sammanfattade jag dem med mina egna ord.  

Hur mycket [av en intervju] som ska skrivas ut och i vilken form [det ska skrivas ut]  

beror på sådana faktorer som materialets natur och syftet med undersökningen, tillgången  

på tid och pengar och – inte att förglömma – på att det finns ens pålitlig och tålmodig person  

som kan göra utskriften (Kvale & Brinkmann 2014:220). 

 

Den tid som stod till mitt förfogande för genomförande och utskrift (jag kommer senare kalla det 

transkribering) av intervjuerna var fem arbetsdagar. Kvale och Brinkmann (2014:220) menar att det är 

svårt att uppskatta hur lång tid det tar att skriva ut en intervju eftersom tiden regleras av 

utskriftspersonens erfarenhet och kraven på exakthet och detaljrikedom. De skriver även att en 

intervjuutskrifts detaljrikedom beror på syftet med utskriften (Kvale & Brinkmann 2014:221−222). 

Jag har endast transkriberat en gång tidigare och vill därför kalla mig oerfaren inom 

transkriberingsområdet. Det betyder att även en grovtranskription av intervjuerna skulle ha kostat mig 

väldigt mycket tid. Eftersom det var vad intervjupersonerna sade och inte hur de sade det som var det 

viktiga i undersökningen kändes det tillräckligt att sammanfatta intervjuinnehållet med mina egna ord 

i stället för att återge samtalen ord för ord. Hade undersökningen kretsar kring samtalsanalys – runt 

hur intervjupersonerna talade – hade det däremot varit absolut nödvändigt med detaljerade 

transkriptioner.  

Lassus (2010) använde en liknande metod i sin avhandling Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. 

Systemisk-funktionell analys av den tänkta läsaren och institutionen.  

5.3.2 Risker som föreligger vid intervjuer 

En risk med intervjuer är att den eller de personer som intervjuas i stället för att säga sanningen skulle 

kunna säga sådant de tror att intervjuaren vill höra. För att jag skulle få så spontana intervjusvar som 

möjligt och därigenom minska risken för att intervjupersonerna skulle hinna planera sina svar fick 

intervjupersonerna inte ta del av intervjufrågorna förrän vid intervjuögonblicket. Något 

intervjupersonerna dock fick veta i förväg var att intervjuerna skulle handla om jämställdhet i 

förskolan.  

5.3.3 Etiska val vid intervjuerna 

Jag vill här påpeka att syftet med intervjuerna varken var att förlöjliga eller framhålla någon förskola 

som bättre än någon annan. Jag var i undersökningen inte alls intresserad av att bedöma eller utvärdera 

den undersökta kommunens, de enskilda rektorsområdenas, de enskilda förskolornas eller de enskilda 

pedagogernas jämställdhetsarbete, utan jag var enbart intresserad av ett ge en indikation på hur 

situationen ser ut i dagsläget. Därför är både kommunen, rektorsområdena, förskolorna och 

intervjupersonerna anonyma. För att ge en bild av vilken del av landet som legat till grund för 

undersökningen anger jag dock vilket län kommunen ligger i. Senare i uppsatsen kommer jag att kalla 

förskolorna för Norr, Söder, Öst och Väst.  

Inför intervjuerna talade jag även om vad syftet med intervjun var och att jag skulle publicera en 

anonym version av svaren i min uppsats.  
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6 Resultat  
I detta kapitel följer en presentation av de resultat undersökningen visat på. I avsnitt 6.1 presenteras 

resultatet från processanalysen, i avsnitt 6.2 presenteras resultatet från den lexikala analysen, i avsnitt 

6.3 följer sedan en sammanfattning av de båda textanalysdelarna innan avsnitt 6.4 presenterar den 

resultatet från intervjuerna och avsnitt 6.5 presenterar en sammanfattning av intervjuresultatet.  

6.1 Textanalyser utifrån den ideationella metafunktionen 

6.1.1 Vilka processer återfinns i texterna?  

Här följer en presentation av vilka processer som återfinns i texterna och vilken eller vilka av de 

processer som återfinns som är vanligast förekommande i sångerna. Enligt Holmberg och Karlsson 

(2006:84−85) är materiella processer ofta den vanligast förekommande processtypen, medan de 

mentala processerna brukar följa ganska snart därefter. När de skriver om de materiella processerna 

skriver de också att mål är den vanligast förekommande andradeltagaren (2007:80). Vad gäller 

relationella processer skriver de att det är vanligt att de förekommer ”i faktatexter av olika slag – detta 

eftersom de ofta går ut på att beskriva hur olika ting eller varelser är beskaffade, hur olika 

komponenter hänger ihop eller vilka olika typer det finns av olika fenomen” (Holmberg & Karlsson 

2006:90).  

Tabell 1. Processer som återfinns i texterna 

Processer Antal  

Relationella 

Materiella 

62 

50 

Verbala  20 (8 explicita, 12 implicita)   

Mentala  17 

 

Som tabellen 1 visar innehåller primärmaterialet flest relationella processer vilket betyder att 

materialet innehåller flest beskrivningar av hur saker och ting förhåller sig till varandra. Av dessa 

relationella processer är 57 identifierande, 3 attributiva och 2 existentiella. I materialet är det alltså 

vanligast att sångerna pekar ut något och ger det en identitet eller en etikett.  

Inte långt efter de relationella processerna kommer de materiella processerna. Här visar tabellen att det 

även är vanligt att sångerna talar om att någon eller något gör någonting. Av de 50 materiella 

processerna förekommer det i 41 av dem en andradeltagare medan det i 7 av dem förekommer 

omständigheter i stället för andradeltagare och 2 av dem saknar andradeltagare. Andradeltagare mål 

förekommer 39 gånger och är i och med det den mest frekvent förekommande andradeltagaren i 

primärmaterialet. Andradeltagarna mottagare och utsträckning förekommer en gång vardera. 

Platsomständigheter förekommer 4 gånger. Därefter förekommer tids-, sätts- och 

orsaksomständigheter en gång vardera.  

Efter de relationella och materiella processerna kommer de verbala processerna som är 20 till antalet. 

Primärmaterialet innehåller 8 explicita verbala processer och 12 implicita verbala processer. Med 

explicita verbala processer menar jag processer som innehåller anföringsverb som till exempel sade 

eller hälsar och som därigenom explicit talar om vem talaren är. I de explicita verbala processerna är 

utsaga med 6 förekomster i Vipp-på-rumpan-affärn den vanligast förekommande andradeltagaren. 

Sedan följer lyssnare som förekommer två gånger i Tvärtomvisan. Med implicita verbala processer 

menar jag processer som saknar anföringsverb och explicit talare och som i texterna bara 
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representeras av det som i alla dessa 12 fall kan kallas för utsaga. Exempel på implicita verbala 

processer i primärmaterialet är Heja Bamse! som förekommer två gånger i Bamses signaturmelodi, 

Gubben i lådan kom fram! och Gumman i lådan kom fram! som förekommer en gång vardera i 

Gubben i lådan samt Hej! som förekommer två gånger i samma sång. Här tillkommer även Nej tyvärr, 

nej tyvärr som förekommer 6 gånger i Vipp-på-rumpan-affärn. I de här fallen anger inte texterna vem 

det är som säger något, och där finns heller inga anföringsverb. Av texterna framgår det dock på olika 

sätt (till exempel med hjälp av uppmaningar eller kursiverad stil) att det är någon som säger detta, 

därför har jag valt att räkna även dessa utsagor som verbala processer. Eftersom mer än hälften av 

materialets verbala processer är implicita skulle man kunna argumentera för att dessa inte ska räknas 

som verbala processer, vilket skulle göra de verbala processerna till de minst frekvent förekommande 

processerna i texterna. Enligt mig framgår det dock tydligt i de olika texterna att det även i de implicita 

fallen rör sig om att någon säger något. Därför räknar jag dem som verbala processer.  

Sist kommer så de mentala processerna som förekommer 17 gånger i primärmaterialet. Förutom att 

där förekommer upplevare och fenomen förekommer där även två platsomständigheter, nämligen på 

havets våg-ade-våg-ade-våg som tar fenomenets plats och långt ner i dju-pet-ti-pet-ti-pet-ti-pet som 

finns med utöver fenomenet i sången En kulen natt.  

Slutsatsen blir här att det är vanligast att sångerna beskriver relationen mellan saker, och mer specifikt 

att de pekar ut något och ger det en identitet eller en etikett. Resultatet visar dock även att det är 

vanligt att sångerna beskriver något som händer i den yttre världen, att de talar om att någon gör något. 

Mindre vanligt är det att texterna beskriver vad någon eller något säger och att de talar om vad som 

händer på ett symboliskt plan, det vill säga vad någon upplever.   

6.1.2 Vem framställs som aktiv i de olika processtyperna?  

Här presenteras de förstadeltagarde som förekom i de olika processtyperna. I tabell 2 redovisas 

förstadeltagarna i de materiella processerna, i tabell 3 presenteras förstadeltagarna i de mentala 

processerna, i tabell 4 presenteras förstadeltagarna i de relationella processerna och i tabell 5 

presenteras slutligen förstadeltagarna i de verbala processerna.   

Tabell 2. Förstadeltagare i de materiella processerna 

Processtyp Förstadeltagare 

 

Antal förekomster 

Materiell  jag 

du 

vi 

dom 

andra 

björnen 

ekorr’n 

han 

Imse Vimse spindel 

regnet  

solen 

dom andra 

det 

en stöddig typ 

Bamse 

skummet  

8 

6 

6 

6 

6 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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Tabell 2 visar att det är vanligast att jag är aktör i de materiella processer som återfinns i 

primärmaterialet. Här vill jag tillägga att jag i mina analyser enbart räknat ett jag i formuleringar som 

men jag, jag sitter på bänken och lyssnar på fröken eftersom men jag i dessa fall inte är satser utan där 

jag i formuleringen men jag, jag har en upprepande funktion. Detsamma gäller i formuleringar som 

för jag är inte riktigt som andra jag där det jag som används i slutet av satsen fungerar som en 

upprepning.  

Exempel 

1) En kulen natt, natt, natt min båt jag styrde 

2) Men jag, jag sitter på fröken och lyssnar på bänken 

Jag som aktör följs sedan ganska tätt av vi, dom och andra.  

Exempel  

1) Vi gick in i en affär 

2) Då ligger dom i sängen 

3) När andra ska meta 

När det gäller de materiella processerna är solen och regnet underförstådda aktörer vid varsitt tillfälle. 

Det är de i formuleringarna ner faller regnet, spola’ spindel bort och upp stiger solen, torka’ bort allt 

regn i Imse Vimse spindel. I spola’ spindeln bort och torka’ bort allt regn framgår det inte explicit att 

det är regnet som spolar bort spindeln och att det är solen som torkar bort allt regn, men det går ändå 

förstå att det är det är dessa två som är aktörer, därför kallar jag de underförstådda aktörer. Fler 

exempel på underförstådda aktörer är ekorr’n i satsen skulle skala kottar i Ekorr’n satt i granen, men 

även dom andra i satserna pussar på tjejen och sparkar på bollen samt jag i satsen pussar på soffan 

vilka alla återfinns i Tvärtomvisan.  

Av tabell 2 går det också utläsa att förstadeltagaren i de materiella processerna i 4 fall representeras av 

någon av manligt kön (han som förekommer 3 gånger och Bamse som förekommer 1 gång) medan 

förstadeltagaren inte i något av fallen representeras av någon av kvinnligt kön.  

Tabell 3. Förstadeltagare i de mentala processerna  

Processtyp Förstadeltagare Antal förekomster 

Mental  jag 

andra  

dom andra 

han 

man 

gubben i lådan 

gumman i lådan 

5 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

 

Som tabell 3 visar är det vanligast att jag upplever något i de mentala processer som återfinns i 

primärmaterialet. 

Exempel 

1) Och vart jag såg-ade-såg-ade-såg 

2) långt ner i djup-pet-ti-pet-ti-pet-ti-pet en fisk jag såg  
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Jag följs sedan av han, andra och dom andra. Även här finns det några underförstådda förstadeltagare. 

Eftersom det rör sig om mentala processer blir dessa underförstådda upplevare. De gånger dom andra 

förekommer i de mentala processerna förekommer de som underförstådda upplevare. Det gör de i 

lyssnar på fröken i strofen När andra går i skolan sitter dom i bänken och lyssnar på fröken, men även 

i väntar på tårtan i strofen När andra fyller år då ligger dom i sängen och väntar på tårtan samt i 

tittar på flötet i strofen När andra ska meta då sitter de på bryggan och tittar på flötet i Tvärtomvisan. 

I 3 av de 5 fall jag förekommer som upplevare är även jag en underförstådd upplevare. Så blir det i 

fallen lyssnar på bänken, väntar på sängen och tittar på bryggan som även de finns i Tvärtomvisan. 

Här skulle det gå att argumentera för att jag, på grund av att ordet i mer än hälften av de fall det 

förekommer är underförstått, inte är den vanligast förekommande upplevaren. Enligt min åsikt är det 

dock tydligt att det är jag som åsyftas även på de ställen ordet inte syns i explicit i texten. Därför 

räknar jag dessa som upplevare.  

Här visar tabellen även att förstadeltagaren i de mentala processerna i 4 fall representeras av någon av 

manligt kön (han som förekommer 3 gånger och gubben i lådan som förekommer 1 gång) medan 

förstadeltagaren endast i 1 fall representeras av någon av kvinnligt kön (gumman i lådan).  

Tabell 4. Förstadeltagare i de relationella processerna 

Processtyp Förstadeltagare Antal förekomster 

Relationell  jag 

detta 

det 

du  

xx-i/på-xx (är det 

enda vi säljer här) 

nån 

Bamse 

nån av varje sort 

han 

man 

den 

ingen 

andra  

17 

12 

7 

7 

6 

 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

I tabell 4 framgår det att det är vanligast att jag är förstadeltagare i de relationella processer som 

återfinns i primärmaterialet. Jag förekommer då som utpekad som är förstadeltagaren i en 

identifierande relationell process. Det vanligaste i primärmaterialets relationella processer är med 

andra ord att jag pekas ut och tillskrivs en identitet. 

Exempel 

1) Tänk om jag var en del av dej och du en del av mej 

2) För jag är inte riktigt som andra jag  

Inte allt för långt efter jag kommer detta i sången Vipp-på-rumpan-affärn. Även detta förekommer i 

egenskap av utpekad. Det som händer är att de olika typerna av affärer som presenteras i sången först 

pekas ut som detta och sedan tillskrivs en identitet. Affärerna pekas alltså ut och tilldelas en identitet 

eller en etikett som beskriver vilken slags affär det är det rör sig om.  
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Exempel 

1) Detta är en liten klapp-i-händer-affär 

2) Detta är en liten stamp-i-golvet-affär 

3) Detta är en liten spel-på-läppen-affär  

Av tabell 4 går det också att utläsa att förstadeltagaren i de relationella processerna vid 3 tillfällen 

representeras av någon av manligt kön (han som förekommer 1 gång och Bamse som förekommer 2 

gånger) medan förstadeltagaren inte i något av fallen representeras av någon av kvinnligt kön.  

Tabell 5. Förstadeltagare i de verbala processerna  

Processtyp  Förstadeltagare 

 

Antal förekomster 

Verbal  − 

vi  

dom andra 

jag 

12 

6 

1 

1  

 

Tabell 5 visar att det är vanligast att det inte förekommer någon talare i de verbala processer som 

återfinns i texten. Det beror på att de 12 verbala processer som saknar talare utgörs av de implicita 

verbala processer som presenterades i avsnitt 6.1.1. I de explicita verbala processer som återfinns i 

primärmaterialet är det vanligast att vi intar talarrollen, i dessa fall är dock talaren alltid underförstådd. 

Dessa 6 förekomster av vi återfinns i Vipp-på-rumpan-affärn där vi i det primära fallet tillhör den 

materiella processen Vi gick in i en affär. I texten framgår det dock tydligt att det är de som går in i 

affären som utför talandet.  

Exempel – explicita verbala processer  

1) Vi gick in i en affär, sa god dag vad har ni här? Kan man möjligtvis köpa sej vantar här? 

6.2 Textanalyser på lexikal nivå 
I följande avsnitt presenteras resultatet av den lexikala analysen. 

6.2.1 Hur ser språket i sångerna ut på lexikal nivå?  

 

Tabell 6. Könsmarkerade och könsomarkerade konstruktioner i texterna 

Ordklass Könsmarkerade 

feminina 

konstruktioner 

Könsmarkerade 

maskulina 

konstruktioner 

(Köns)omarkerade 

konstruktioner 

Totalt    

Pronomen  

Adjektiv 

Substantiv 

Egennamn 

5 

− 

9 

− 

15 

7 

10 

5  

121 

34 

8 

3 

141 

27 

27 

8 

   

        

Totalt 14 37 166 210    

 

Som tabell 6 visar innehåller primärmaterialet överlägset flest pronomen. Efter pronomen följer 

adjektiv och substantiv som ligger ganska nära varandra i antal förekomster, medan egennamn är den 
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ordklass som är minst frekvent förekommande i texterna. Tabellen visar också att kvinnor och män 

inte är lika synliga i texterna. När jag skriver könsmarkerade feminina konstruktioner syftar jag på 

könsmarkerade konstruktioner med kvinnlig referens, och när jag skriver könsmarkerade maskulina 

konstruktioner syftar jag på könsmarkerade konstruktioner med manlig referens. Som framgår av 

tabellen ovan innehåller materialet enbart 14 ord med kvinnlig referens, medan det innehåller 37 ord 

med manlig referens. Materialet innehåller dock överlägset flest omarkerade konstruktioner.  

Björn är i normalfallet ett könsneutralt substantiv eftersom det kan syfta på både en hona och en hane. 

Men i Björnen sover blir björnen ett könsmarkerat maskulint substantiv eftersom pronomenen han och 

honom används för att beskriva björnen. Här blir även pronomenet sitt könsmarkerat maskulint 

eftersom det syftar tillbaka på björnen som beskrivs som han. Det omarkerade pronomenet man 

förekommer 3 gånger i sången och här förekommer även adjektiven lugna och farlig. Lugna 

förekommer med referens till boet (lugna bo) som är omarkerat. Därför har jag klassificerat lugna som 

ett könsomarkerat adjektiv. Här refererar adjektivet farlig till den maskulina björnen. Som jag skrev i 

avsnitt 5.2 har jag valt att klassificera adjektiv som tydligt syftar tillbaka på karaktärer av kvinnligt 

eller manligt kön som könsmarkerade konstruktioner, därför har jag räknat farlig som ett könsmarkerat 

maskulint adjektiv. Adjektivet varlig förekommer även det och det kopplas då ihop med det 

könsneutrala pronomenet man. I Ekorr’n satt i granen uppstår samma sak som i Björnen sover när det 

gäller ekorren. Ekorren är även den könsomarkerad i sig, men pronomenet han förekommer 4 gånger 

som tillbakasyftande på ekorren vilket gör ekorr’n till ett könsmarkerat maskulint pronomen. Även i 

denna sång förekommer pronomenet sitt vilket även det får manlig referens eftersom det syftar på 

ekorren som är maskulin och pronomenen lilla, långa och ludna förekommer när det gäller ekorrens 

ben och svans. Eftersom ekorren är maskulin och adjektiven lilla, långa och ludna beskriver den 

maskulina ekorrens fysiska drag räknas dessa som könsmarkerade maskulina adjektiv. Eftersom de 

flesta ekorrar är väldigt lika i utseende och alla ekorrar, oberoende av kön, har små ben och långa 

ludna svansar har jag dock valt att klassificera dessa adjektiv som omarkerade.  

I Imse Vimse spindel förekommer det 3 egennamn som är omarkerade. Namnen utgörs i alla tre fall av 

Imse Vimse spindel. Som framgick av avsnitt 3.4 visade en av Kåreland och Lindh-Munthers 

(2005a:125) undersökning om skönlitteraturen i förskolan att karaktärer som inte tillskrivs något kön i 

texten på grund av könsordningen ofta upplevs maskulina. Nu gäller ju denna undersökning sånger 

och inte böcker, men även här skulle det kunna finnas en risk att Imse Vimse spindel uppfattas som 

manlig trots att hen inte explicit tillskrivs något kön i texten. Jag valde dock att klassificera Imse 

Vimse spindel som ett könsomarkerat egennamn.  

I Bamses signaturmelodi förekommer egennamnet Bamse 5 gånger. Eftersom jag sedan tidigare vet 

vem Bamse är var det lätt att avgöra att namnet är könsmarkerat maskulint. I sången förekommer ett 

könsmarkerat feminint substantiv – farmor – och ett könsmarkerat maskulint substantiv – vän. Vän är 

könsomarkerat i sig, men i det här fallet syftar det på Bamse i betydelsen ”en vän som Bamse” vilket 

gör att det blir könsmarkerat maskulint. Eftersom Bamse är en man är det föga förvånande att det 

maskulina pronomenet han dyker upp 2 gånger texten. I texten dyker även de omarkerade pronomenen 

vår och den upp, vår vid 2 tillfällen och den vid 1 tillfälle. Bamses signaturmelodi innehåller 3 

adjektiv som tydligt är kopplade till Bamse – starkast, stark, snällast – därför har jag räknat dem som 

könsmarkerade maskulina adjektiv. Där förekommer även 2 omarkerade adjektiv – stöddig och svag. 

Som framgår i avsnitt 2.2.2 ses mannen som normen och kvinnan som underordnad och som framgår i 

avsnitt 3.3 framställs killar ofta som rebelliska och aktiva och tjejer som passiva. Därför skulle man 

kunna dra slutsatsen att den som är stöddig är en kille, medan den svaga som får ett nyp av den 

stöddiga typen är en tjej. Jag klassificerade dock stöddig och svag som omarkerade adjektiv.  
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I Gubben i lådan förekommer 7 könsmarkerade substantiv – 4 maskulina (gubben) och 3 feminina 

(gumman). Där förekommer även 10 pronomen. Alla är könsmarkerade, 5 med kvinnlig referens och 5 

med manlig referens. Pronomenen utgörs av 8 du och 2 dej. Hälften av gångerna syftar pronomenen 

till gumman och hälften av gångerna till gubben.  

Det är bara i En kulen natt och Du är min bästa kompis det går att göra enbart omarkerade fynd. I En 

kulen natt finns pronomenet jag med 4 gånger och pronomenen min och du en gång vardera, och de är 

alla omarkerade. Detsamma gäller för adjektivet kulen som förekommer 2 gånger i texten. Adjektivet 

syftar till natten som saknar referens till kön och blir därför könsomarkerat. I Du är min bästa kompis 

förekommer 3 omarkerade substantiv, kompis som har två belägg och konduktör som har ett belägg. 

Här skulle man kunna argumentera för att konduktör inte är könsneutralt eftersom det slutar på –ör 

som traditionellt sett varit en maskulin ändelse. I dag anses dock oftast de traditionellt sett maskulina 

ändelserna –ör och –are vara könsneutrala (Edlund m.fl. 2007:189). Här finns det 19 pronomen, du 

som har 8 belägg, jag som har 5 belägg, ditt som har 2 belägg samt din, dej och mej som alla har ett 

belägg vardera, vilka alla är omarkerade. Utöver det förekommer här 5 omarkerade adjektiv. Dessa 

utgörs av bästa som förekommer 2 gånger och okey som förekommer 1 samt liten som förekommer 2 

gånger. 

I Vipp-på-rumpan-affärn finns det 2 substantiv man kan koppla till kön − läppstift och kalsonger. I 

läppstift och kalsonger anar man kön på personen som ska köpa eller få den köpta produkten eftersom 

det är vanligast att flickor och kvinnor har läppstift och pojkar och män har kalsonger, så på det sättet 

markerar de kön. Både läppstift och kalsonger säger dock ingenting om huruvida den som frågar efter 

produkten är en flicka eller en kvinna eller en pojke eller en man, därför är det inte självklart att 

substantiven har en feminin eller maskulin referens – både kvinnor och män kan handla och ha på sig 

både läppstift och kalsonger. Jag har därför räknat dessa substantiv som omarkerade substantiv. Här 

återfinns även adjektivet liten 12 gånger i texten. Adjektivet beskriver de olika typerna av affärer som 

sången tar upp och eftersom affärerna inte har kvinnlig eller manlig referens blir adjektiven 

omarkerade.  

I Det finns nån av varje sort förekommer 8 pronomen – 6 nån, 1 ingen och 1 jag – och 4 adjektiv – 

lång, kort, stark och svag – vilka alla är omarkerade i sig. Man skulle kunna argumentera för att 

uppdelningen stark – svag antyder över- och underordning, så här kommer vi återigen tillbaka till 

könsordningen. Uppdelningen stark – svag skulle kunna leda till att man associerar nån stark med 

pojkar eller män och nån svag med flickor eller kvinnor. Även uppdelningen lång – kort skulle kunna 

uppfattas på ett liknande sätt. Stark och lång skulle därför kunna uppfattas som kopplade till pojkar 

och män, medan svag och kort skulle kunna uppfattas som kopplade till flickor och kvinnor. Då det 

inte framgår av texten vem nån är har jag dock valt att betrakta dessa fyra adjektiv som omarkerade. 

Texten innehåller även 2 omarkerade substantiv, nämligen sort som förekommer 2 gånger. Även om 

sort är könsomarkerat i sig skulle man kunna argumentera för att det går att associera formuleringen 

det finns nån av varje sort med över- och underordning av något slag, att man genom att skriva nån av 

varje sort pekar på att det finns olika sorter (här kvinnor och män) och att det på något sätt kan leda till 

någon slags utvärdering av ”de olika sorternas” värden. Här valde jag dock att klassificera sort som ett 

könsomarkerat substantiv.  

I Tvärtomvisan finns det särskilt många pronomen, hela 60 stycken. Av dessa 60 utgörs 36 stycken av 

jag, 6 av dom och 18 av andra. Alla dessa är omarkerade i sig och jag har därför räknat de som 

omarkerade i min analys. Samtidigt skulle man kunna argumentera för att dessa pronomen inte är helt 

omarkerade. En strof i sången lyder När andra är kära sitter de i soffan och pussar på tjejen för så ska 

det va’. Det kan förstås vara så att det är två tjejer som är kära som pussas på soffan, men vårt 
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samhälle är heteronormativt vilket gör att tankarna skulle kunna dras till att pojken pussar på flickan 

som tar emot pussen. Om man utgår från könsordningen skulle man kunna argumentera för att 

uppdelningen flicka/kvinna– pojke/man och passiv – aktiv finns med här. Om man ser på analysen från 

den synvinkeln gör det tyvärr att det känns som om pronomenet jag som egentligen är könsomarkerat 

syftar till en pojke/man, vilket leder textens alla jag helt plötsligt skulle behöva räknas som 

könsmarkerade maskulina. Här valde jag dock att inte gå så djupt in i min analys utan att hålla mig 

kvar vid klassificeringen av jag som ett könsomarkerat pronomen. Utöver dessa pronomen 

förekommer 6 substantiv – 4 feminina – fröken och tjejen som har två belägg vardera och värdinnan 

som har ett belägg och rocken som är ett könsomarkerat substantiv.  

6.3 Sammanfattning av textanalyserna  
I primärmaterialet är det vanligast att de undersökta sångerna beskriver hur saker och ting förhåller sig 

till varandra och mer specifikt: att sångerna pekar ut något och ger det en identitet. Det är dock även 

vanligt att sångerna beskriver vad någon gör. Mindre vanligt är det däremot att sångerna förklarar vad 

någon upplever eller anger vad någon säger.   

Med sina 8 förekomster i de materiella processerna, 5 förekomster i de mentala processerna och 17 

förekomster i de relationella processerna är jag den vanligast förekommande förstadeltagaren i dessa 

processtyper. Det är alltså vanligast att den som sjunger sångerna är den som gör, upplever eller 

förhåller sig till något annat. I de verbala processerna är det däremot vanligast att det inte förekommer 

någon talare eftersom majoriteten av de verbala processerna utgörs av det jag kallar implicita verbala 

processer vilka presenterades i avsnitt 6.1.1. Med sina 6 explicita förekomster är talaren vi näst 

vanligast förekommande, i de explicita verbala processerna är det alltså vanligast att de som sjunger är 

de som intar rollen som talare. I analysen av förstadeltagarna i de olika processtyperna visade det sig 

utöver detta att män i större utsträckning än kvinnor porträtteras som aktiva. I 11 fall representeras 

förstadeltagarna av karaktärer av manligt kön, medan det bara förekommer 1 fall där förstadeltagaren 

representeras av en karaktär av kvinnligt kön.  

Primärmaterialet innehåller överlägset flest pronomen, hela 141 stycken. Efter pronomen följer 

adjektiv och substantiv som med sina 34 respektive 27 förekomster ligger ganska nära varandra i 

antalet förekomster, medan egennamn är den ordklass som är minst frekvent förekommande i texterna. 

Materialet innehåller 14 könsmarkerade feminina konstruktioner och 37 könsmarkerade maskulina 

konstruktioner, vilket visar på att kvinnor och män inte är lika synliga i texterna. Materialet innehåller 

dock flest omarkerade konstruktioner. Medan ord med kvinnlig referens bara förekommer i 

ordklasserna pronomen och substantiv förekommer ord med manlig referens i alla av de fyra 

undersökta ordklasserna.  

6.4 Intervjuerna  
Till att börja med vill jag påpeka att jag, när jag refererar till de olika förskolorna, inte refererar till 

förskolorna som helheter utan till enskilda avdelningar på de olika förskolorna.  

Något som tidigt blev tydligt i intervjuerna var hur kvinnodominerat förskoleverksamheten är. Bland 

de anställda på de förskolor som legat till grund för undersökningens intervjudel var 100 % kvinnor. 

Alla pedagoger som deltog i intervjuerna var utbildade förskollärare. Förskolorna Norr, Söder och Öst 

representerades av en förskollärare vardera medan förskolan Väst representerades av två förskollärare. 

Alla intervjupersoner uppgav att de har förskollärarutbildning. På förskolorna Norr, Öst och Väst hade 

intervjupersonerna arbetat i förskoleverksamhet sedan den senare hälften av 80-talet eller den första 

hälften av 90-talet. Pedagogen från förskolan Söder uppgav att hon arbetat i förskoleverksamhet sedan 

2009.  



29 
 

Pedagogen som representerade förskolan Norr hade arbetat på Norr i fyra år, hon som representerade 

Söder hade arbetat på Söder i två år, hon som representerade Öst hade arbetat på Öst i 29 år och de 

som representerade Väst hade arbetat på Väst i 13 respektive två år. På Norr är barnen 3 – 5 år, på 

Söder 4 – 5 år, på Öst 1 – 5 år och på Väst 1 – 3 år.  

6.4.1 I lekmiljön 

På alla representerade förskolor är alla leksaker tillgängliga för alla. På Norr arbetar de med temalådor 

och på Söder med leklådor. Det är lådor som barnen kan be pedagogerna plocka fram om de känner att 

det är något särskilt de vill leka med, något som inte redan finns framme i lekmiljön. Pedagogen på 

Norr berättade att de bland annat har temalådor när det gäller lego och att de då har en låda för 

”vanligt” lego som är mycket inriktat på rymd och legogubbar och en låda med något som heter Lego 

Friends som är mer rolleksinspirerat. Pedagogen berättade att Lego Friends är mer färgglatt och att det 

händer att en pojke kommer och frågar om att få leka med Lego Friends och att någon annan pojke då 

säger ”mäh, ska du leka med tjejlego?”.  Pedagogen berättade att ”sådant slår man ner på som en 

kobra, för så ska det ju inte vara, alla ska få leka med det de vill leka med. Punkt slut.” och att de 

försöker tänka på att bryta könsmönster när de pratar om barnens föräldrar. Exempelvis kan de om ett 

barns tröja eller overall har gått sönder eller blivit smutsig säga ”nämen, oj, nu får du nog be pappa att 

laga/tvätta den här när du kommer hem”.   

I övrigt verkade rollekar vara rätt populära inslag i lekmiljön. På Norr, Söder och Öst verkade rolleken 

mamma, pappa, barn vara väldigt populär, medan rollekar med Frost-tema dominerade på Väst. 

Pedagogen på Norr berättade att de kontinuerligt pratar med barnen om att en familj kan se ut på olika 

sätt, att en familj till exempel kan bestå av pappa, pappa hund eller farfar, pappa, barn och att killar 

kan leka storasyster och att tjejer kan leka lillebror och att det inte är något fel med det. Pedagogen på 

Söder uppgav att barnen själva sätter ihop de familjekonstellationer de vill ha och att pojkar kan ha 

kvinnliga roller medan tjejer har manliga roller utan att barnen upplever det som konstigt. Här 

berättade pedagogen att detta är något som barnen kommit på själva, utan att pedagogerna pratat med 

dem om det. Förskolan Öst verkade följa samma mönster som förskolan Söder – barnen leker 

självständigt och sätter ihop alla möjliga familjekonstellationer utan att pedagogerna pratat med dem 

om hur olika familjer kan se ut. Både på Öst och Söder betonade pedagogerna att de alltså inte aktivt 

pratat eller pratar med barnen om olika familjekonstellationer men att de är väldigt noga med att inte 

gå in i barnens lek och lägga värderingar i lekarna genom att säga att något är rätt och att något annat 

är fel. Barnens fantasi får styra leken. På Väst visar sig ett liknande mönster trots att barnens rollekar 

där kretsar kring Frost filmen – flickorna kan leka att de är någon av de manliga karaktärerna och 

pojkarna kan leka att de är någon av de kvinnliga karaktärerna.  

Alla pedagoger berättade att barnen leker oberoende av kön och att det är aktiviteten i sig, inte könet 

på de andra barnen, som avgör vilka som leker tillsammans och därför blir det ofta väldigt 

könsblandade grupper. På Norr tenderar barnen att leka mer könsblandat ju äldre de blir, medan 

barnen på Öst tenderar att leka mer könsuppdelat ju äldre de blir.  

6.4.2 Adjektiv och pronomen 

På alla förskolor verkar pedagogerna vara medvetna om skillnaden i adjektivanvändning i tal som 

riktar sig till flickor och pojkar, det vill säga att flickor ofta får höra att deras teckningar, kläder eller 

frisyrer är fina eller söta medan pojkarna ofta får höra att deras teckningar, kläder eller frisyrer är 

coola eller häftiga. De olika förskolorna har dock olika strategier för att arbeta med att motverka detta. 

På Norr och Öst försöker pedagogerna att inte lägga någon värdering i det de säger till barnen i sådana 

här sammanhang. I stället för att till exempel säga ”vilken fin teckning” eller ”vilken häftig tröja” 

försöker de säga saker som ”vad mycket olika färger du har använt” eller ”så glad man blir av den här 



30 
 

teckningen/tröjan”. Pedagogen på Söder uppgav att hon brukar tänka på att använda samma ord till 

alla och att hon därför till exempel säger ”fin” åt både flickor och pojkar och pedagogerna på Väst 

försöker tänka på att vända på adjektivanvändingen – de försöker blanda adjektiven och säga saker 

som ”cool”, ”fin”, ”häftig” och ”söt” till både flickor och pojkar. När pedagogerna pratar om flickor 

och pojkar utgår de inte från barnets kön utan från barnets personlighet vilket leder till att de kan 

beskriva flickor som spralliga och upproriska och pojkar som lugna och skötsamma.  

Utöver detta verkar det som om pronomenet hen inte har haft någon genomslagskraft inom 

förskoleverksamheten. Ingen av de förskolor jag besökte använde sig av hen utan de använde sig 

uteslutande av pronomenen hon och han. När jag frågade varför de inte använde ordet hen fick jag 

liknande svar från alla pedagoger – ordet känns för nytt och obekant och det känns också svårt att 

använda det på rätt sätt. Pedagogen på Norr uppgav även att en annan orsak till att de inte använder sig 

av hen är att det kan vara nog svårt för barnen att lära sig att använda hon och han på rätt sätt och att 

de därför inte vill blanda in ytterligare ett ord som riskerar att försvåra barnens språkliga situation.  

6.4.3 Färger 

Förskolorna jag besökte hade väldigt neutrala färger på väggarna i alla rum eftersom pedagogerna inte 

vill begränsa barnen i deras lek – de vill inte att någon ska känna att hen inte kan leka i ett visst rum 

för att det är rosa eller grått. Det är alltså för att alla barn ska känna att de kan och får vistas i alla rum, 

men även för att pedagogerna vill att barnens dokumentationer (teckningar och liknande) ska sticka ut 

och synas när man hänger upp de på väggen. En av förskolorna, förskolan Söder, använder 

placeringskort vid lunchen. Pedagogen på Söder berättade att pedagogernas placeringskort är rosa 

medan barnens placeringskort är turkosa och att valet att använda olika färger grundar sig i att barnen 

direkt ska kunna se att ”här ska en fröken sitta”.  

6.4.4 Vid sagostunder 

All förskolor lånar böcker på Bokbussen som kommer en gång i månaden. På Söder, Öst och Väst 

använder de sig av så kallade bokpåsar. Det är påsar med böcker som de som arbetar på Bokbussen 

väljer ut och packar ihop åt förskolorna. Här uppgav pedagogerna att de reflekterat över att de som 

arbetar på Bokbussen är väldigt duktiga på att beakta jämställdheten i böckerna och packa ihop 

bokpåsar som innehåller böcker där både flickor och pojkar är huvudpersoner och hjältar. På Norr 

använder de sig inte av bokpåsar utan där tar den eller de pedagoger som går ut till Bokbussen med sig 

två barn (oftast en flicka och en pojke) som får välja några böcker var, sedan tittar pedagogerna på 

vilka böcker barnen valt. Utifrån barnens urval väljer sedan pedagogen/pedagogerna ett par böcker till 

och försöker då beakta jämställdhetsaspekten. 

Ett återkommande inslag på alla förskolor var läsningens spontanitet. Det verkar som om läsandet 

många gånger sker spontant under dagen. En pedagog sätter sig ner och läser om något barn kommer 

och ber hen läsa och då är det de barn som är intresserade av att lyssna som kommer och sätter sig ner. 

På Söder och Väst har de dock även schemalagd läsning efter lunchen varje dag så att barnen ska få 

”landa lite” innan de börjar leka med annat. På Öst har de schemalagd läsning för de mindre barnen 

innan lunch varje dag medan de äldre barnen inte har någon schemalagd läsning. På Norr har de 

samling innan lunchen varje dag. Samlingen kan ägnas åt lite olika saker, till exempel läsning eller 

mattelekar, men utöver det har de ingen schemalagd läsning. På Väst gör de inga gruppindelningar när 

de läser och på Öst sitter de mindre barnen tillsammans under sagostunden innan lunch medan de på 

Norr och Söder arbetar med gruppindelningar om barngrupperna är fulla. På Norr delar de då in 

barnen efter ålder och på Söder delar de in barnen efter vilken hall de klär av och på sig i (röda hallen 

eller blåa hallen) vilka båda är könsblandade.   



31 
 

Det verkar som om det oftast är barnen som väljer vilka böcker som ska läsas och det verkar även som 

om kön inte spelar någon roll när barnen väljer böcker. Det verkar vara handlingen som är det 

intressanta för barnen – inte vilket kön huvudpersonen eller huvudpersonerna har – därför är det 

väldigt blandat vilka böcker flickor och pojkar vill läsa och lyssna till. Pedagogen på Norr berättade 

dock att det finns ett tillfälle där kön verkar spela roll i bokvalet – där är det oftast killar som väljer 

böcker om dinosaurier och böcker om ishockey.  

6.4.5 Vid sångstunder 

På Öst är det lite olika hur ofta pedagogerna sjunger med barnen, men på Söder och Väst sjunger de 

varje dag. På Söder sjunger de innan barnen går ut på förmiddagen och på Väst sjunger de efter 

frukosten varje morgon. På Norr försöker de sjunga en gång i veckan och där uppgav pedagogen att 

hon brukar spela gitarr när de sjunger eftersom barnen tycker det är roligare att sjunga när någon 

spelar till. Pedagogen på Norr sade även att hon ibland kan hämta gitarren om det är stökigt på 

avdelningen, för när hon tar fram gitarren flockas barnen som flugor och läget lugnar ner sig. På Söder 

och Väst sitter barnen på avdelningen tillsammans när de sjunger. På Öst kan de dela in barnen efter 

ålder och på Norr delar de in efter ålder om det är så att de sjunger på samlingen innan lunchen, men 

annars sitter alla barn tillsammans.  

Det främsta syftet med sångstunderna verkar vara att de ska vara roliga och mysiga, men pedagogerna 

kan även använda sångstunderna som lärotillfällen där de använder rim och ramsor och liknande för 

att träna språket. Pedagogerna berättade att de inte aktivt funderar över hur sångerna fungerar ur 

jämställdhetssynpunkt och att det oftast blir många av de klassiska barnsångerna de sjunger (björnen 

sover, Imse Vimse spindel, Prästens lilla kråka, Bä bä vita lamm och så vidare). Det är oftast barnen 

som väljer vilka sånger de ska sjunga och kön verkar inte spela någon större roll när barnen väljer 

sånger, utan här verkar det som vid sagostunderna vara innehållet som är det viktigaste för barnen, 

därför är det väldigt blandat vilka sånger flickor och pojkar vill sjunga. Pedagogen på Norr uppgav 

dock att det går att se en tendens till könsmönster vid valet av ett par sånger – pojkarna vill gärna 

sjunga om Batman medan flickorna gärna sjunger om Bamse eller Pippi Långstrump.  

Trots att pedagogerna berättade att de inte aktivt funderar över hur sångerna fungerar ur 

jämställdhetssynpunkt kan de göra ändringar i en del av sångtexterna för att göra dem mer jämställda. 

Alla pedagoger berättade till exempel att de ändrar texten i Björnen sover de gånger de leker björnen 

sover med barnen, om det är en flicka som gestaltar björnen sjunger de då hon i stället för han. 

Pedagogen på Öst uppgav att de även brukar göra ändringar i Gubben i lådan och flytta in mannen i 

köket och lyfta bort kvinnan därifrån genom att sjunga att gubben bakar bullar och gumman borstar 

skorna. Utöver ändringen i Björnen sover gör de på Söder inga ändringar i de sånger de sjunger utan 

de sjunger ”så som sångerna alltid varit”. På Väst kan de ibland ändra texten i Prästens lilla kråka så 

kråkan är hon i stället för han och det är ett mönster de följer när det gäller alla varelser som kan vara 

av båda könen, ibland är de hon och ibland är de han. På Norr brukar de arbeta med barnen som 

handlingsskapare när de sjunger. Om de till exempel ska sjunga Ekorr’n satt i granen kan de be ett 

barn säga ett djur, ett annat att säga ett träd och ett tredje att säga en frukt eller ett bär och de kan då få 

texter som ”spindeln satt i björken skulle skala banan” och liknande.  

6.5 Sammanfattning av intervjuerna 

Alla barn har tillgång till alla leksaker som finns i förskolornas lekmiljöer. Rollekar förekommer på 

alla förskolor. På de förskolor rolleken mamma, pappa, barn är populärast kan flickor leka att de är 

pojkar, pojkar leka att de är flickor och familjekonstellationerna kan variera vitt och brett och på den 

förskola där rollekar med Frost-tema är vanligast kan flickor även där leka att de är pojkar och 

pojkarna leka att de är flickor. På Norr för pedagogerna en aktiv dialog med barnen om att familjer kan 
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se ut på olika sätt, på Söder och Öst betonar pedagogerna att det är något som barnen kommit på 

själva. Förskolebarnen leker mycket könsblandat och det är aktiviteten, inte lekkamraternas kön, som 

är det viktiga för barnen. På Norr leker barnen mer könsblandat ju äldre de blir, och på Öst leker de 

mer könsuppdelat ju äldre de blir.  

Pedagogerna tänker på vilka ord de använder när de pratar till flickor och pojkar. De olika förskolorna 

har dock olika taktiker för att försöka ta sig ur ett stereotypt sätt att prata till flickor och pojkar, men 

alla gör något för att förhindra det. När pedagogerna pratar om barnen är det barnets personlighet som 

avgör vilka ord de använder, vilket leder till att förmedlingen av stereotypa könsroller bryts. Här går 

det även att konstatera att pronomenet hen inte haft någon genomslagskraft hos de förskolor som 

deltagit i undersökningen.  

För att hålla lekmiljön öppen och inbjudande för alla och för att barnens dokumentationer ska sticka ut 

från den övriga omgivningen är förskolornas innerväggar målade eller tapetserade i neutrala färger. På 

Söder använder de sig av placeringskort vid lunchen och arbetar då med olika färger beroende på om 

ett kort är ett ”frökenkort” eller ett ”barnkort”, inte beroende av barnens kön.   

När det gäller sago- och sångstunder går det att hitta en del gemensamma nämnare. När det gäller 

böcker är mycket av den läsning som sker ute i verksamheten spontan. Söder, Öst och Väst lånar 

bokpåsar på Bokbussen och pedagogerna har reflekterat över att de som arbetar på Bokbussen är 

duktiga på att beakta jämställdhetsaspekten då de plockar i ordning bokpåsarna. Pedagogerna på Norr 

väljer med hjälp av barnen själva böcker på Bokbussen. Vad gäller sångerna är det de klassiska 

barnsångerna som dominerar ute i verksamheten och det är oftast barnen som väljer vad som ska 

sjungas. Pedagogerna tänker inte aktivt på hur sångerna fungerar ur jämställdhetssynpunkt, men alla 

gör ändringar i åtminstone en sång (Björnen sover). Det är oftast barnen som väljer vilka sagor som 

ska läsas och vilka sånger som ska sjungas. När de gör sina val är det bokens handling eller sångens 

innehåll som står i centrum, inte huvudkaraktärens eller huvudkaraktärernas kön, barnen väljer alltså 

inte böcker eller sånger beroende av vilket kön de är av. På Norr framträder ett könsmönster i valet av 

böcker och ett i valet av sånger – det är oftast pojkarna som vill läsa och låna dinosaurieböcker och 

hockeyböcker och medan pojkarna gärna sjunger om Batman sjunger flickorna gärna om Bamse och 

Pippi Långstrump.  

7 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion, efter det följer en materialdiskussion innan kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion.  

7.1 Resultatdiskussion  
Att sångerna innehåller flest beskrivningar av hur saker och ting förhåller sig till varandra kan ses som 

aningen normbrytande om man ställer resultatet mot Holmberg och Karlssons (2006) beskrivningar av 

vilka processtyper som vanligen är mest frekvent förekommande i text (se avsnitt 5.1). Många av de 

analyserade barnsångerna liknar faktatexter eftersom de är beskrivande och förklarande. Därför känns 

det logiskt att det är just de relationella processerna som är vanligast förekommande i texterna. Att de 

mentala processerna inte är särskilt frekvent förekommande skulle kunna bero på att sångerna är just 

barnsånger och att det kan tänkas vara lättare för ett barn att förstå vad någon gör eller vad något är än 

att förstå vad någon upplever på ett symboliskt plan.  

Det som i övrigt avspeglar sig i texterna är att den som sjunger i de flesta fall är den som gör, upplever 

eller förhåller sig till något, vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag är, som framgick i 
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resultatpresentationen av den lexikala analysen i avsnitt 6.2.1, en könsomarkerad konstruktion. Det är 

alltså en konstruktion som inte särskiljer könen vilket leder till att texterna i de här fallen inte ger 

något av könen mer plats än det andra eller fokuserar könen på olika sätt. Här ligger fokus i stället på 

den som sjunger. Att den som sjunger själv får stå i centrum är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.  

När det gäller de verbala processerna är det även här den eller de som sjunger som står i centrum. 

Detta eftersom de vanligast förekommande verbala processerna är implicita verbala processer vilka 

inte anger vem talaren är. Det är positivt eftersom det då blir den som sjunger eller vi som arbetar i 

affären i Vipp-på-rumpan-affärn som hamnar i centrum. Här framhålls med andra ord inte heller något 

av de båda könen mer än det andra, vilket även det är bra ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är den 

som sjunger som hejar på Bamse, säger åt gubben och gumman i lådan att komma fram och hälsar på 

gubben och gumman i lådan då de dyker upp och det är de som arbetar i affärerna i Vipp-på-rumpan-

affärn som säger nej tyvärr, nej tyvärr. Fokus ligger alltså även här på den som sjunger inte på vilket 

kön den som pratar eller de som arbetar i affären har utan föreställningarna om vilka dessa personer är 

lämnas åt den som sjunger. Som framgick i kapitel 3 är det vanligast att män placeras i offentligheten. 

I samma kapitel framgick det även att karaktärer som inte tillskrivs kön i en text riskerar att 

klassificeras som manliga. Därför finns det här en risk att den eller de som sjunger uppfattar de som 

arbetar i affären som män trots att de inte tillskrivs något kön i texten. När man går runt i affärer i dag 

möter man dock väldigt många kvinnliga expediter vilket gör att jag tror att risken för att man 

automatisk ska klassificera dessa personer som arbetar i affären som män egentligen inte är större än 

risken att man automatiskt tänker på dem som kvinnor. 

Att sångerna innehåller fler implicita verbala processer än explicita verbala processer beror nog till 

stor del på textformen – i en sång kan det tänkas att det inte alltid är nödvändigt eller möjligt att 

använda anföringsverb och därigenom explicit tala om vem det är som säger något, eftersom det ändå 

rätt tydligt kan framgå av texterna att det är någon som talar och för att rytmen riskerar att störas om 

man måste bruka allt för många ord. 

I de explicita verbala processerna är det vi, det vill säga de som sjunger, som är den vanligast 

förekommande talaren. Det är positivt eftersom den omarkerade konstruktionen vi riktar fokus till de 

som sjunger, i detta fall barnen och pedagogerna, i stället för att rikta uppmärksamheten mot kön. Här 

skiljer sig texterna alltså från den forskning som visat att kvinnor pratar mer än män inom hemmets 

väggar och att män pratar mer än kvinnor i offentligheten (se avsnitt 3.5).   

I de olika processtyperna visade det sig att män i större utsträckning än kvinnor porträtteras som 

förstadeltagare, det vill säga som de som gör, upplever eller förhåller sig till något, vilket innebär att 

manliga karaktärer oftare än kvinnliga karaktärer porträtteras som aktiva. Trots att sångerna mestadels 

fokuserar på den eller de som sjunger och på så sätt är mestadels jämställda uppvisar de alltså en 

tendens till att förmedla stereotypa könsroller eftersom de i jämförelsen mellan kvinnliga och manliga 

förstadeltagare i fler fall än de framhåller kvinnor som aktiva framhåller män som aktiva. Av Lind 

Palickis (2008) sammanfattning av undersökningar gjorda på tidningstexter, reklam och läromedel 

samt Kåreland och Lindh-Munthers (2005a) undersökning av skönlitteraturen i förskolan framgick det 

att det är vanligt att män porträtteras ofta porträtteras som aktiva medan kvinnor ofta porträtteras som 

passiva (se avsnitt 3.1 och 3.4). Detta mönster syns alltså även i de analyserade barnsångerna.  

I analysen av primärmaterialet framgick det även att kvinnor och män inte får lika stort utrymme i 

texterna, detta trots att de flesta konstruktioner som jag hittade på lexikal nivå var könsomarkerade. 

Som framgick av Lind Palicki (2008)  i avsnitt 3.1 och Kåreland och Lindh-Munthers (2005a) i avsnitt 

3.4 är det vanligt att män förekommer oftare i text än kvinnor gör. Eftersom sångerna innehåller flest 
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könsomarkerade konstruktioner är språket i sångerna övervägande jämställt. Trots det kan man se 

skillnader i förekomster mellan könsmarkerade feminina konstruktioner, det vill säga ord med 

kvinnlig referens, och könsmarkerade maskulina konstruktioner, det vill säga ord med manlig referens. 

Det visar på att det förekommer språklig sexism i texterna. Texterna innehåller både språklig sexism 

som sker genom språkbruket och språklig sexism som sker genom språksystemet (se avsnitt 2.4.1 för 

en förklaring av begreppen). Att kvinnor och män inte får lika stort utrymme i det undersökta 

primärmaterialet grundar för språklig sexism som sker genom språkbruket. Denna sexism kommer sig 

i materialet dels av att jag räknat de substantiv, egennamn och pronomen som är könsmarkerade i sig, 

dels av att jag räknat substantiv, pronomen och adjektiv som tydligt syftar tillbaka på karaktärer av 

kvinnligt eller manligt kön som könsmarkerade. Kåreland och Lindh-Munthers (2005a) undersökning 

om skönlitteraturen i förskolan visade att det i de böcker de undersökte var vanligare att man mötte 

manliga än kvinnliga huvudpersoner (se avsnitt 3.4). Den lexikala analysen i denna undersökning visar 

alltså även den att det är vanligare att man möter manliga karaktärer än kvinnliga karaktärer även i de 

undersökta sångerna. Detta mönster stämmer alltså överens med det mönster som Kåreland och Lind-

Munther (2005a) upptäckte i böckerna de undersökte.  

Den språkliga sexism som sker genom språksystemet återfinns i Björnen sover och Ekorr’n satt i 

granen där jag uppfattar det som att pronomenet han används med generisk syftning. I och med att det 

maskulina pronomenet han är framträdande i dessa texter blir könsordningens hierarkiska logik tydlig 

– i beskrivningarna av björnen och ekorren får mannen (hanen) stå som representant för dessa djurarter 

vilket gör att svenskan i det här fallet säger att mannen är normen och därigenom indirekt talar om att 

kvinnan är den underordnade (se avsnitt 2.2.2 för könsordning). Genom den generiska användningen 

av pronomenet han blir kvinnan i dessa fall osynlig. Här blir den asymmetriska behandlingen av 

kvinnor och män i text, på grund av det generiska pronomenet han, synlig och svenskan säger i dessa 

fall precis som engelskan att mannen är arten och att kvinnan är underarten (se avsnitt 2.4.1).  Som 

framgick av avsnitt 3.1 och 3.4  är det inte alls ovanligt att män förekommer oftare i text än kvinnor 

gör. Därför är det inte särskilt förvånande att de könsmarkerade feminina konstruktioner, det vill säga 

de ord med kvinnlig referens, som förekommer i materialet tilldelas mindre utrymme än de 

könsmarkerade maskulina konstruktioner, det vill säga de ord med manlig referens, som förekommer i 

texterna. Med 14 könsmarkerade feminina konstruktioner och 37 könsmarkerade maskulina 

konstruktioner (se avsnitt 6.2.1) skiljer sig resultatet i detta avseende från Lind Palickis (2005) 

undersökning av läroboken Attityd som visade att fördelningen mellan de könsmarkerade 

konstruktionerna var rätt jämn och att ord med kvinnlig referens till och med förekom något fler 

gånger än ord med manlig referens (se avsnitt 3.2).  

Den maskulina björnen i Björnen sover beskrivs med adjektivet farlig, den maskulina ekorrens fysiska 

drag i Ekorr’n satt i granen beskrivs med adjektiven lilla, långa och ludna och Bamse beskrivs i 

Bamses signaturmelodi med adjektiven stark, starkast och snällast medan de kvinnliga karaktärer som 

förekommer i texterna inte beskrivs över huvud taget. Att björnen beskrivs med adjektivet farlig och 

Bamse med adjektiven stark och starkast kan tyda på att dessa karaktärer är sådana som kan klara sig 

själva och inte behöver hjälp av någon annan, vilket även framgick var fallet för Benny i Kårelands 

(2005b) undersökning av könsbilder i bilderböcker som presenterades i avsnitt 3.3. Att mannen inte är 

beroende av någon betyder indirekt att han inte är beroende av kvinnan, vilket enligt Pauwels (2003) 

framgick vara kärnan i den asymmetriska behandlingen av kvinnor och män i text (se avsnitt 2.4.1). 

Adjektiven farlig, stark och starkast symboliserar styrka. Som framgick i avsnitt 3.4 kunde Kåreland 

och Lind-Munther (2005a) i en undersökning av skönlitteraturen i förskolan visa på att de böcker de 

undersökte förmedlade en bild där pojkarna som förekom i böckerna kännetecknades av styrka och 

aktivitet. Sådan är alltså även fallet i användningen av de adjektiv som beskriver den maskulina 
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björnen i Björnen sover och Bamse i Bamses signaturmelodi. Mot denna bakgrund skulle 

beskrivningen av Bamse som snällast kunna ses som aningen könsöverskridande eftersom ordet inte 

syftar till styrka eller aktivitet. Ordet snäll beskriver enligt min uppfattning en mjuk och fin egenskap 

hos någon, vilket gör att ordet berör någon form av intimitetssfär. Som framgick av Kårelands (2005b) 

undersökning av könsbilder i bilderböcker rörde sig flickgrisen Malla i en intimitetssfär medan 

pojkgrisen Benny inte var beroende av någon annan. Även med koppling till denna forskning skulle 

alltså beskrivningen av Bamse som snällast kunna ses som aningen könsöverskridande. Att ekorrens 

fysiska drag i Ekorr’n satt i granen beskrivs med adjektiven lilla, långa och ludna tycker jag känns 

naturligt och jag tror att ekorren hade beskrivits på samma sätt om ekorren även om ekorren hade varit 

en hona i stället för en hane. Här känns det olyckligt att det saknas beskrivningar av de kvinnliga 

karaktärer som förekommer i texterna eftersom avsaknaden av beskrivningar bidrar till att göra 

texterna mindre jämställda. 

Något som kan upplevas förvånande resultatmässigt är att de skillnader som sångerna uppvisade i 

förekomster mellan kvinnor, kvinnliga karaktärer och övriga könsmarkerade feminina konstruktioner 

och män, manliga karaktärer och övriga könsmarkerade maskulina konstruktioner inte är så stora som 

man framför allt utifrån kapitel 3 Tidigare forskning skulle kunna tänka sig att de skulle vara. I stället 

för att visa på stora skillnader i behandlingen av kön visade textanalyserna att de undersökta sångerna 

innehåller övervägande jämställt språk och att de därför är övervägande jämställda. Sångerna 

förmedlar alltså en övervägande jämställd världsbild till den eller de som sjunger eller lyssnar till 

sångerna. Trots detta förmedlar de dock även bilden av mannen som aktiv, mannen som synligare än 

kvinnan och mannen som arten eller normen och därigenom indirekt bilden av kvinnan som den 

passivare av de båda könen, kvinnan som den osynliga och kvinnan som underarten eller underordnad 

mannen. Eftersom barn så tidigt som i tvåårsåldern är medvetna om kön som en livskategori och redan 

i femårsåldern är medvetna om den könsordning som existerar (se avsnitt 2.6) är detta viktigt att ta i 

beaktning och reflektera över, inte bara i förskolemiljön utan även i samhället i stort. Att språket i 

sångerna ser ut som det gör och till viss del framställer kvinnor och män på olika sätt skulle kunna 

bero på att sångerna som undersökningen fokuserat på är relativt gamla och skrevs i en tid då det 

svenska samhället mest troligt inte var lika jämställt som det är i dag och att samhällets syn på 

jämställdhet därför påverkat sångernas språkliga utformning. Att samhället kanske inte var lika 

jämställt då sångerna skrevs som det är i dag skulle alltså kunna vara orsaken till att språket i sångerna 

inte är helt jämställt och att texterna därför inte är helt jämställda. Eftersom vi i Sverige strävar mot ett 

jämställt samhälle är det viktigt att fortsätta forska om jämställdhet i texter som riktas till samhällets 

barn och unga. Detta eftersom ett ojämställt språk i förlängningen skulle kunna leda till att 

könsordningen, det vill säga synen på kvinnligt och manligt som två kategorier som inte bör blandas 

samman och mannen som norm och kvinnan som underordnad, upprätthålls, vilket skulle kunna få 

negativa inverkningar på dagens jämställdhetsarbete och samhällets syn på kvinnor och män. Tolkat 

enligt Sapir-Whorf-hypotesen som beskrevs i avsnitt 2.1 skulle ett ojämställt språk i texter i allmänhet 

kunna leda till att stereotypa tankar om kvinnor och män och vad som kan anses vara kvinnligt och 

manligt reproduceras, att könsordningen upprätthålls och att det jämställdhetsarbete och den syn vi i 

Sverige har på jämställdhet mellan könen stannar av eller till och med (i värsta fall) hamnar på 

tillbakagång. Att lägga grunden för att en jämställd världsbild förmedlas till samhällets barn och unga 

skulle i detta fall kunna tänkas gynna jämställdhetsarbetet.     

Något som är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv är att pedagogerna ute i förskoleverksamheten i 

den norrbottniska kommun som legat till grund för undersökningen både medvetet och omedvetet 

verkar reflektera över jämställdheten i förskolemiljön. Att pedagogerna på Norr aktivt pratar med 

barnen om att familjer kan se ut på olika sätt visar på en hög könsmedvetenhet bland de anställda − de 



36 
 

lyfter och ventilerar könsfrågan och försöker aktivt bryta eller gå emot de könsroller som finns i 

samhället. Detta gäller inte bara i frågan om familjekonstellationer utan även när de pratar med barnen 

om vem av föräldrarna de ska be tvätta eller laga barnens kläder och liknande. Pedagogerna på Öst och 

Söder för inte en aktiv dialog med barnen om familjekonstellationer och de olika sätt på vilka dessa 

kan se ut, men att de inte lägger värderingar i barnens lek eller går in och protesetrar då barnen leker 

över könsgränserna i rollekar som mamma, pappa, barn visar även det på könsmedvetenhet eftersom 

de inte lyfter könsfrågan då de bedömer att den inte är relevant i barnens lek. Som framgick av avsnitt 

2.6 kunde Kåreland och Lindh-Munther (2005b) i en av sina undersökningar se att barnen rörde sig 

beroende av kön i förskolemiljön – barnen lekte mycket könsuppdelat, flickor lekte oftast med flickor 

medan pojkar oftast lekte med pojkar. De intervjuade pedagogerna hade alla reflekterat över att så inte 

är fallet på de förskolor de arbetar på utan att barnen leker väldigt könsblandat. Bara att de har 

reflekterat över detta får mig att känna att de är omedvetet könsmedvetna eftersom de omedvetet 

reflekterar över vilka roller kön spelar och inte spelar i lekmiljön. Om de inte hade varit könsmedvetna 

hade de inte kunnat uppge denna information.  

När det gäller användningen av adjektiv när pedagogerna pratar till flickor och pojkar är pedagogerna 

väldigt könsmedvetna. De är medvetna om att det finns ett stereotypt sätt på vilket man oftast pratar 

till flickor och pojkar och de försöker alla, med olika metoder, motverka detta. Att de låter barnets 

personlighet avgöra vad de säger när det beskriver, alltså pratar om flickor och pojkar, tolkar jag som 

att de upplever som en självklarhet snarare än att det beror på att de är könsmedvetna. Och att de inte 

använder ordet hen verkar bero på en osäkerhet inför hur ordet ska användas, inte på brist på 

könsmedvetenhet från pedagogernas sida.  

Att pedagogerna arbetar med neutrala färger och sätter barnens dokumentationer och deras rätt att 

känna sig bekväma i hela förskolemiljön i centrum visar inte bara på könsmedvetenhet utan även på att 

pedagogerna verkligen prioriterar barnen, deras känslor och deras kreativitet framför allt annat.  

När det gäller de böcker som läses inom förskolan reflekterade alla de pedagoger jag pratat med över 

jämställdheten i dem – oavsett om de uppgav att de reflekterar över att de på Bokbussen är duktiga på 

att beakta jämställdhetsaspekten när de väljer ut böcker till bokpåsar eller om de själva tillsammans 

med barnen väljer vilka böcker de ska låna. Det tyder i allra högsta grad på att de är könsmedvetna.  

Trots att pedagogerna uppgav att de inte aktivt funderar över hur sångerna de sjunger med barnen 

fungerar ur jämställdhetssynpunkt gör de flesta av dem medvetet en del ändringar i en del sånger. Det 

tyder på att pedagogerna är omedvetet könsmedvetna även i detta sammanhang eftersom de då 

reflekterat över att sångerna lämnar mer att önska vad gäller hur fördelningen mellan flickor och 

pojkar samt kvinnor och män ser ut i texterna.  

Av intervjuresultatet att döma är pedagogerna ute i verksamheten i hög grad medvetna om vilken eller 

vilka roller kön spelar eller inte spelar i förskolemiljön vilket tyder på att de i hög grad är 

könsmedvetna – ofta utan att de själva vet om att de är det. Det går dock inte att genom dessa 

intervjuer slå fast att så är fallet. Att tycka eller uppleva att man är jämställd är inte samma sak som att 

vara jämställd och det är svårt att slå fast att pedagogerna är jämställda utan att kunna visa på siffror 

över att det faktiskt stämmer. Som nämnt i avsnitt 5.3.2 är en av riskerna med intervjuer att 

intervjupersonen eller intervjupersonerna överdriver i sina svar eller säger sådant som de tror att 

intervjuaren vill höra. Jag upplevde dock att pedagogerna jag intervjuade svarade ärligt på mina 

frågor. Därför upplever jag att intervjuerna gav en indikation på hur situationen ser ut i dagsläget.  

När man lägger ihop resultatet från textanalyserna med resultatet från intervjuerna syns det att den 

världsbild som förmedlas till barnen ute i förskolorna i den representerade kommunen är övervägande 
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jämställd men att språket i sångerna lämnar lite mer att önska jämställdhetsmässigt. Av detta drar jag 

slutsaten att pedagogernas förhållningsätt till jämställdhet i förskolemiljön svarar mot läroplanens 

jämställdhetskriterier och förmedlar en jämställd världsbild medan sångerna inte riktigt når hela vägen 

fram när man ställer deras texter mot läroplanen och det den säger om jämställdhet mellan könen och 

tanken om att inget barn ska påverkas ensidigt av den ena eller den andra åskådningen (se kapitel 1) – i 

det här fallet att inget av könen ska framhållas i högre grad eller som bättre eller överordnat det andra.  

7.2 Materialdiskussion 
Att primärmaterialet utgjordes av de tio barnsånger som presenterades i avsnitt 4.1 berodde, som 

nämnt i samma avsnitt, på att jag lottade bland de sånger som framkom i förstudien jag genomfört. Tio 

sånger är för lite för att det ska gå att generalisera de resultat som framkommit. Även om det inte går 

att generalisera resultatet och säga att de gäller för alla barnsånger gäller resultatet för dessa sånger 

vem som än sjunger dem – inte bara när de sjungs i förskolorna i den norrbottniska kommun som legat 

till grund för undersökningen – vilket är en styrka i undersökningen. 

De sånger jag analyserat är relativt gamla och skrivna i en tid då jämställdhetsarbetet i det svenska 

samhället mest troligt inte hade kommit så långt som det kommit i dag. En analys av nyare barnsånger 

hade kanske visat på ett annat resultat. Utifrån Sapir-Whorf-hypotesen, som beskrevs i avsnitt 2.1, 

skulle en analys av nyare barnsånger eventuellt kunna visa på ett än mer jämställt resultat än det som 

framkommit i denna undersökning. Att samhället blivit allt mer jämställt de senaste åren kan ha lett till 

att språket i nyare barnsånger även det blivit mer jämställt med åren. Här vill jag även påpeka att de 

texter jag analyserat kan se lite olika ut beroende på vilken källa man hämtar texterna ur. Bland annat 

kan sångtexterna när de framställs i andra sångböcker innehålla andra pronomen eller ge förslag på 

ordval som gör texterna jämställda. Hade jag hämtat sångtexterna ur andra böcker hade resultatet av 

textanalyserna eventuellt kunnat se annorlunda.  

När det gäller intervjuerna besökte jag för få skolor för att kunna säga att det resultat jag presenterade i 

avsnitt 6.4 gäller i hela den representerade kommunen, men det resultat som framkommit ger ändå en 

indikation på hur situationen ser ut i dagsläget.  

7.3 Metoddiskussion 
Att göra processanalyser utifrån den ideationella metafunktionen inom SFG på denna typ av texter var 

många gånger långt ifrån lätt, vilket till stor del berodde på texternas utformning (se avsnitt 5.1 om hur 

jag gått tillväga för att lösa några av svårigheterna). Sångtexter är uppbyggda på ett sådant sätt att de 

ska passa ihop med den melodi och rytm som hör ihop med texten. Det gjorde att de analyserade 

texterna i många fall innehöll pauskommatering eller helt och hållet utelämnade deltagare i en del 

satser.  

Som nämnde i avsnitt 5.1 valde jag av utrymmesmässiga skäl att endast presentera analysen av 

processernas förstadeltagare. I undersökningen hade det dock även varit intressant att titta närmare på 

processernas andradeltagare eftersom en analys av andradeltagarna eventuellt hade kunnat visa på fler 

intressanta resultat när det gäller hur flickor, pojkar, kvinnor, män, kvinnliga karaktärer och manliga 

karaktärer framställs och var de placeras (i hemmet eller i offentligheten).  

En risk som finns med den transkriberingsmetod jag valt för utskrift av intervjuerna (se avsnitt 5.3.1) 

är att det eventuellt fallit bort bitar av information i överföringen från tal till text. Jag upplever dock 

inte att detta är något problem eftersom jag kunde gå tillbaka till intervjuinspelningarna och lyssna på 

dem igen ifall jag tyckte att något i mina sammanfattningar verkade underligt. I överföringen från tal 

till text försökte jag hålla mig så objektiv som möjligt och bara skriva ner saker så som de lyfts fram 
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av intervjupersonen. Jag försökte alltså att inte lägga in några värderingar i pedagogernas utsagor. 

Detsamma gäller givetvis för återgivningen av intervjuerna i uppsatsens resultatkapitel. Här känner jag 

dock ändå att jag måste reservera mig för eventuella feltolkningar. Trots att jag försökt hålla mig 

objektiv kan det hända att jag tolkat pedagogernas svar på ett annat sätt än pedagogerna själva tolkat 

dem.  

Vad gäller intervjuerna funderade jag till en början på att göra observationer i stället för intervjuer. 

Observationer hade gett mig möjlighet att studera autentiskt tal vilket hade varit intressant eftersom 

det är lätt att säga att man försöker göra eller faktiskt gör på ett visst sätt och pratar på ett visst sätt och 

på att verkligen omsätta det i handling. Genom observationer hade jag kunnat se hur pedagogerna 

verkligen använder språket när de befinner sig i förskolemiljön tillsammans med barnen vilket 

eventuellt hade kunnat ge ett annat resultat än det resultat som framkom av intervjuerna. Med hjälp av 

observationer hade jag även kunnat få med barnens åsikter och upplevelser eftersom jag då hade 

kunnat se de agera och ställa frågor till dem medan de lekte eller läste eller sjöng och så vidare. Att 

förbereda, genomföra och dokumentera observationerna hade mest troligt tagit mig längre tid än att 

förbereda, genomföra och skriva ut intervjuerna. Därför hade jag på grund av tidsbrist förmodligen 

varit tvungen att rikta in mig på färre förskolor om jag gjort observationer, vilket hade gjort att 

resultatet blivit än mindre generellt. Med anledning av detta kändes intervjuer som ett bättre val.  
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8.2 Muntliga källor 
Informant 1: förskollärare, Norrbottens län, förskola Norr. 2015. Intervju 21 april. 

Informant 2: förskollärare, Norrbottens län, förskola Öst. 2015. Intervju 21 april. 

Informant 3: förskollärare, Norrbottens län, förskola Söder. 2015. Intervju 22 april. 

Informant 4: förskollärare, Norrbottens län, förskola Väst. 2015. Intervju 22 april. 

Informant 5: förskollärare, Norrbottens län, förskola Väst. 2015. Intervju 22 april. 

 



 
 

Bilaga 1 – sångtexter och textanalyser 

 

Björnen sover   

Jag har hämtat texten ur Palm och Stenström (1999:124). 

 

Processer  
Björnen sover sover = processkärna, materiell process 

 björnen = aktör 

 

Björnen sover, sover = processkärna, materiell process 

 Björnen = aktör 

 

björnen sover i sitt lugna bo. sover = processkärna, materiell process 

björnen = aktör 

i sitt lugna bo = platsomständighet 

 

Han är inte farlig är = processkärna relationell process  

han = bärare 

inte farlig = attribut 

 

bara man är varlig.  är = processkärna relationell process 

man = bärare 

varlig = attribut 

 

Men man kan dock, 

men man kan dock honom aldrig tro. kan tro = process 

kan = processkärna mental process 

 man = upplevare  

 dock honom aldrig tro = fenomen 

 

Sammanfattning – processer 

Materiella processer 3 stycken: björnen är aktör i alla tre.  

 

Relationella processer 2 stycken (attributiva): han är bärare i den första man 

i den andra.  

 

Mentala processer 2 stycken: man är upplevare i båda.  

 

Lexikogrammatik  
Björnen sover Björnen = substantiv, könsomarkerat/könsomarkerat i sig 

men blir könsmarkerat här 

 



 
 

Björnen sover, Björnen = substantiv, könsomarkerat i sig men blir 

könsmarkerat här 

 

björnen sover i sitt lunga bo. björnen = substantiv, omarkerat i sig men könsmarkerat 

här men blir könsmarkerat här  

sitt = pronomen, könsmarkerat för att björnen är en han 

lugna = adjektiv 

 

Han är inte farlig han = maskulint pronomen 

farlig = adjektiv (kraft och styrka) 

 

bara man är varlig. man = omarkerat/omarkerat pronomen 

varlig = adjektiv (försiktighet)  

 

Men man kan dock, man = omarkerat/omarkerat pronomen 

 

men man kan dock honom aldrig tro. man = omarkerat/omarkerat pronomen 

honom = maskulint pronomen  

 

Sammanfattning – lexikogrammatik 

 

Substantiv 4 stycken: björnen (x3) är könsmarkerad. Björnen är 

könsomarkerad i sig, men eftersom björnen sedan 

refereras till som han blir björnen könsmarkerad.  

 

Pronomen 6 stycken: sitt, han, man, man, honom, man, 3 

könsmarkerade – sitt, han, honom (maskulina) och 3 

omarkerade – man, man, man. Sitt är könsmarkerat för att 

det syftar till björnen som refereras till som han.  

 

Adjektiv 3 stycken: lugna (bo), farlig och varlig. Farlig är 

könsmarkerat eftersom det syftar till den maskulina 

björnen.   



 
 

Imse vimse spindel 
Jag har hämtat texten ur Englund och Westin (1980:66).  

 

Processer 
Imse Vimse spindel Ingen process i visnamnet här.  

 

Imse Vimse spindel klättra’ uppför trå’n, klättra´ uppför = process 

klättra´ = processkärna, materiell process 

Imse Vimse spindel = aktör 

uppför trå’n = mål 

 

ner kom allt regnet, kom ner = process  

kom = processkärna, materiell process 

(allt) regnet = aktör 

 

spola’ spindeln bort.  spola’ bort = process 

   spola’ = processkärna, materiell process 

   regnet = underförstådd aktör 

   spindeln = mål 

 

Upp steg solen,  steg upp = process 

   steg = processkärna, materiell process 

   solen = aktör 

 

torka’ bort allt regn.  torka’ bort = process 

   torka = processkärna, materiell process 

   solen = underförstådd aktör 

   allt regn = mål 

 

Imse Vimse spindeln klättra’ upp igen.  klättra’ upp = process 

   klättra’ = processkärna, materiell process 

   aktör = Imse Vimse spindel 

 

Sammanfattning – processer 

Materiella processer 6 stycken: 4 explicita – Imse Vimse spindel är aktör i två 

av dem, regnet i en av dem solen i en. 2 underförstådda – 

regnet, solen.  

Lexikogrammatik 
Imse Vimse spindel Imse Vimse spindel = egennamn, könsomarkerat 

 

Imse Vimse spindel klättra’ uppför trå’n, Imse Vimse spindel = egennamn, könsomarkerat 

    

 



 
 

ner kom allt regnet,    

 

spola’ spindeln bort.  spindeln = substantiv, könsomarkerat 

 

Upp steg solen,   

 

torka bort allt regn.   

 

Imse Vimse spindel klättra’ upp igen. Imse Vimse spindel = egennamn, könsomarkerat 

    

 

Sammanfattning – lexikogrammatik 

Egennamn  3 stycken: Imse Vimse spindel (x3). Omarkerade i sig. 

Dock läste jag i en av Kåreland och Lindh-Munthers 

undersökningar att karaktärer i böcker som läses i 

förskolan och som inte tillskrivs något kön i texten pga. 

könsordningen ofta upplevs maskulina, så risken är att 

Imse Vimse spindel kan uppfattas som manlig trots att 

hen inte explicit tillskrivs något kön i texten.     

   

Ekorr’n satt i granen 
Jag har hämtat texten ur Palm och Stenström (1999:109). 

 

Processer  
Ekorr’n satt i granen   satt = processkärna, materiell process 

    ekorr’n = aktör 

    i granen = platsomständighet 

 

Ekorr’n satt i granen,   satt = processkärna, materiell process 

    ekorr’n = aktör 

    i granen = platsomständighet  

 

skulle skala kottar,   skulle skala = process 

    skala = processkärna, materiell process 

    ekorr’n = underförstådd aktör 

kottar = mål, 

 

fick han höra barnen,   fick höra = process, 

    höra = processkärna, mental process 

    han = upplevare 

    barnen = fenomen 

 

då fick han så bråttom.   fick = processkärna, mental process 

    han = upplevare 

    bråttom = fenomen 

 



 
 

Hoppa han på tallegren,   hoppa = processkärna, materiell process, 

    han = aktör, 

    tallegren = mål, 

 

stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen. stötte = processkärna, materiell process, 

    han = aktör, 

sitt lilla ben och den långa ludna svansen = 

mål 

 

Sammanfattning – processer  

Materiella 5 stycken: 4 explicita aktörer – ekorr’n är aktör i två och 

han i två. 1 underförstådd – ekorr’n.  

Mentala 2 stycken: han är upplevare i båda. 

Lexikogrammatik 
Ekorr’n satt i granen   ekorr’n = substantiv, könsomarkerat, 

     

 

Ekorr’n satt i granen,   ekorr’n = substantiv, könsomarker

     

skulle skala kottar,  

   

fick han höra barnen,   han = maskulint pronomen 

 

då fick han så bråttom.   han = maskulint pronomen 

 

Hoppa han på tallegren,   han = maskulint pronomen 

 

stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen. han = maskulint pronomen, 

sitt = pronomen, maskulint eftersom det 

syftar på han  

lilla = adjektiv (mjukt) 

långa = adjektiv (kraftfullt) 

ludna = adjektiv (mjukt, känsligt) 

Sammanfattning – lexikogrammatik  

Substantiv 2 stycken: 2 könsmarkerade – ekorr’n. Ekorr’n är 

könsomarkerad i sig, men eftersom han syftar till ekorr’n 

blir ekorren också könsmarkerad (maskulin).   

Pronomen  5 stycken: han, han, han, han, sitt. Alla är könsmarkerade 

(maskulina). Sitt blir könsmarkerat eftersom det syftar 

tillbaka på han. 



 
 

Adjektiv  3 stycken: lilla, långa, ludna. Alla könsmarkerade 

eftersom de syftar till den maskulina ekorrens fysiska 

drag.  

Bamses signaturmelodi 
Jag har hämtat texten ur Palm och Stenström (1999:119). 

 

Processer  
Bamses signaturmelodi   ingen process i visnamnet här 

 

Heja Bamse!    = utsaga 

 

Starkast är vår Bamse!   är = processkärna, relationell process 

    vår Bamse = utpekad 

    starkast = värde 

 

Men han tycker inte om att slåss!  tycker (inte) om = process 

    tycker = processkärna, mental process 

    han = upplevare 

    att slåss = fenomen 

 

Dunderhonung, Farmors dunderhonung äter han  

för att bli stark förstås!    äter = processkärna, materiell process 

    aktör = han 

    Farmors dunderhonung = mål 

äter han för att bli stark förstås = 

orsaksomständighet 

 

Kommer det en stöddig typ    kommer = processkärna, materiell process

    det = aktör  

    en stöddig typ = mål  

 

och ger en liten svag ett nyp,   ger = processkärna, materiell process 

    en stöddig typ = underförstådd aktör 

    en liten svag = mottagare 

  

     

då laddar Bamse upp igen med dunderhonungen! laddar upp = process 

    laddar = processkärna, materiell process 

    Bamse = aktör 

med dunderhonungen = sättomständighet 

 

Heja Bamse!    = utsaga 

 

Snällast är vår Bamse!   är = processkärna, relationell process 

    vår Bamse = utpekad 

    snällast = värde 



 
 

 

Lycklig den som har en sådan vän!  har = processkärna, relationell process 

    den = bärare 

en sådan vän = attribut  

 

Sammanfattning – processer 

Materiella  4 stycken: 3 explicita aktörer – han, Bamse, det. 1 

underförstådd – en stöddig typ.   

Relationella  3 stycken: utpekade – Bamse (x2) och bärare – den.  

Mentala  1 stycken: han är upplevare. 

   

Lexikogrammatik  
Bamses signaturmelodi  Bamse = egennamn, maskulint 

 

Heja Bamse! Bamse = egennamn, maskulint (vet att det 

är maskulint för att jag vet att Bamse är ”en 

han”)  

  

 

Starkast är vår Bamse! starkast = adjektiv (kraftfullt ihopkopplat 

med Bamse) 

Bamse = egennamn maskulint 

vår = pronomen könsomarkerat 

     

 

Men han tycker inte om att slåss!  han = maskulint pronomen 

 

Dunderhonung, Farmors dunderhonung äter han   

för att bli stark förstås!    han = maskulint pronomen 

    farmors = substantiv feminint 

stark = adjektiv (kraftfullt, ihopkopplat 

med han dvs. med Bamse), 

 

Kommer det en stöddig typ     

och ger en liten svag ett nyp,   en typ = substantiv könsomarkerat i sig

    stöddig = adjektiv, könsomarkerat i sig  

    svag = adjektiv, könsomarkerat i sig 

 

då laddar Bamse upp igen med dunderhonungen! Bamse = egennamn maskulint 

 

Heja Bamse!    Bamse = egennamn, maskulint 

 

Snällast är vår Bamse!   snällast = adjektiv (mjukt) 

    vår = pronomen, könsomarkerat 

    Bamse = egennamn, maskulint 

 



 
 

Lycklig den, som har en sådan vän!  den = pronomen, könsomarkerat 

vän = substantiv, könsomarkerat i sig (blir 

dock maskulint eftersom det syftar på 

Bamse som är ”en han”) 

Sammanfattning – lexikogrammatik  

Egennamn   5 stycken: Bamse (maskulina) 

Substantiv 2 stycken: 2 könsmarkerade – farmor och vän. Vän är 

omarkerat i sig, men eftersom det syftar på ”en vän som 

Bamse” blir det maskulint i förlängningen.  

Pronomen  5 stycken: 3 omarkerade – vår, vår, den och 2 

könsmarkerade – han, han.  

Adjektiv  5 stycken: starkast, stark, snällast, stöddig, svag. Starkast, 

stark och snällast är könsmarkerade eftersom de syftar 

på/beskriver Bamse.   

 

Gubben i lådan 
Jag har hämtat texten ur Palm och Stenström (1999:37). 

 

Processer 
Gubben i lådan   ingen process i visnamnet här 

 

Gubben i lådan, gubben i lådan vad har du för dej, har för dej = process, 

    har = processkärna, mental process, 

    gubben i lådan = upplevare,  

 

sover du?    sover = process, materiell process,

    du = mål, 

   

Kokar du kaffe,   kokar = processkärna, materiell process, 

    du = aktör, 

    kaffe = mål, 

 

borstar du skorna? borstar = processkärna, materiell process, 

    du = aktör, 

    skorna = mål, 

 

Gubben i lådan kom fram!   = utsaga  

 

Hej!    = utsaga  

 

Gumman i lådan, gumman i lådan vad har du för dej, har för dej = process, 

    har = processkärna, mental process, 

    gumman i lådan = upplevare, 



 
 

 

sover du?    sover = processkärna, materiell process, 

    du = mål, 

 

Bakar du bullar,   bakar = processkärna, materiell process, 

    du = aktör, 

    bullar = mål, 

 

klappar du katten? klappar = processkärna, materiell process, 

du = aktör, 

    katten = mål,  

  

Gumman i lådan kom fram!   = utsaga 

 

Hej!    = utsaga  

 

Sammanfattning – processer 

Materiella  4 stycken: aktörer är du, du, du och du, du, du. Alla blir 

könsmarkerade.  

Mentala 2 stycken: upplevaren är gubben i en och gumman i en. 

   

Lexikogrammatik  

Gubben i lådan    gubben = substantiv maskulint 

     

 

Gubben i lådan, gubben i lådan vad har du för dej, gubben (x2) = substantiv maskulint 

du = pronomen, könsomarkerat i sig men 

här blir det könsmarkerat eftersom det 

syftar på gubben 

dej = pronomen, könsmarkerat eftersom det 

syftar på du, som i sin tur syftar på gubben 

     

sover du? du = pronomen, könsomarkerat i sig men 

könsmarkerat här  

 

Kokar du kaffe, du = pronomen, könsomarkerat i sig men 

könsmarkerat här 

 

borstar du skorna?  du = pronomen, könsomarkerat i sig men 

könsmarkerat här 

     

Gubben i lådan kom fram!   gubben = substantiv maskulint 

 



 
 

Hej!      

    

 

Gumman i lådan, gumman i lådan vad har du för dej, gumman (x2) = substantiv feminint, 

 du = pronomen, könsomarkerat i sig men 

könsmarkerat här eftersom det syftar till 

gumman 

 dej = pronomen, könsmarkerat eftersom det 

syftar på du som i sin tur syftar på gumman 

 

sover du? du = pronomen, könsomarkerat i sig men 

könsmarkerat här 

 

Bakar du bullar, du = pronomen, könsomarkerat i sig men 

könsmarkerat här 

 

klappar du katten? du = pronomen, könsomarkerat i sig men 

könsmarkerat här  

 

Gumman i lådan kom fram!   gumman = substantiv feminint 

 

Hej!      

 

Sammanfattning – lexikogrammatik  

Substantiv 7 könsmarkerade – gubben (x4), gumman (x3) 

Pronomen  10 stycken: alla är könsmarkerade. 5 syftar till gubben – 

du, dej, du, du ,du. Och 5 syftar till gumman – du, dej, du, 

du, du.  

 

Vipp-på-rumpan-affärn 
Jag har hämtat texten ur Palm och Stenström (1999:109). 

 

Processer 
Vipp-på-rumpan-affärn   ingen process i visnamnet här. 

 

Vi gick in i en affär,    gick in = process 

    gick = processkärna, materiell process 

    vi = aktör 

    en affär = mål 

 

sa god dag vad har ni här?    

Kan man möjligtvis köpa sej vantar här?   sa = processkärna, verbal process 

    vi = underförstådd talare  

god dag vad har ni här? Kan man 

möjligtvis köpa sej vantar här? = utsaga 



 
 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr   = utsaga 

 

För detta är en liten klappa-händer-affär,    

klappa-händer-affär, klappa-händer-affär.   är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    klappa-händer-affär = värde 

 

Detta är en liten klappa-händer-affär,   är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    klappa-händer-affär = värde 

 

klapp-i-händer är det enda vi säljer här.  är = processkärna, relationell process 

    klapp-i-händer = utpekad 

    det enda vi säljer här = anförd sats 

 

Vi gick in i en affär,   gick in = process 

    gick = processkärna, materiell process 

    vi = aktör 

    en affär = mål 

 

Sa god dag vad har ni här?    

Kan man möjligtvis köpa sej stövlar här?   sa = processkärna, verbal process 

    vi = underförstådd talare  

god dag vad har ni här? Kan man 

möjligtvis köpa sej stövlar här? = utsaga 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr   = utsaga 

 

För detta är en liten stamp-i-golvet-affär,   

stamp-i-golvet-affär, stamp-golvet-affär.  är = processkärna, relationell process

   detta = utpekad 

    stamp-i-golvet-affär = värde 

 

 

  

Detta är en liten stamp-i-golvet-affär,  är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    stamp-i-golvet-affär = värde 

 

 

Stamp-i-golvet är det enda vi säljer här.    är = processkärna, relationell process 

    stamp-i-golvet = utpekad 

    det enda vi säljer här = anförd sats 

     

Vi gick in i en affär,    gick in = process 

    gick = processkärna, materiell process 

    vi = aktör 



 
 

    en affär = mål 

 

sa god dag vad har ni här?  

Kan man möjligtvis köpa en näsduk här?  sa = processkärna, verbal process 

    vi = underförstådd talare  

god dag vad har ni här? Kan man 

möjligtvis köpa en näsduk här? = utsaga 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr   = utsaga 

 

För detta är en liten håll-för-näsan-affär, 

håll-för-näsan-affär, håll-för-näsan-affär.  är = processkärna, relationell process

   detta = utpekad 

    håll-för-näsan-affär = värde 

 

Detta är en liten håll-för-näsan-affär,  är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    håll-för-näsan-affär = värde 

 

håll-för-näsan är det enda vi säljer här.   är = processkärna, relationell process 

    håll-för-näsan = utpekad 

    det enda vi säljer här = anförd sats 

     

Vi gick in i en affär,   gick in = process 

    gick = processkärna, materiell process 

    vi = aktör 

    en affär = mål 

  

sa god dag vad har ni här?  

Kan man möjligtvis köpa ett läppstift här?  sa = processkärna, verbal process 

    vi = underförstådd talare  

god dag vad har ni här? Kan man 

möjligtvis köpa ett läppstift här? = utsaga 

 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr   = utsaga 

 

För detta är en liten spel-på-läppen-affär,   

spel-på-läppen-affär, spel-på-läppen-affär.  är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    spel-på-läppen-affär = värde 

 

 

Detta är en liten spel-på-läppen-affär,  är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    spel-på-läppen-affär = värde 

 

spel-på-läppen är det enda vi säljer här.   är = processkärna, relationell process 



 
 

    spel-på-läppen = utpekad 

    det enda vi säljer här = anförd sats 

 

Vi gick in i en affär,    gick in = process 

    gick = processkärna, materiell process 

    vi = aktör 

    en affär = mål 

 

sa god dag vad har ni här?  

Kan man möjligtvis köpa en mössa här?  sa = processkärna, verbal process 

    vi = underförstådd talare  

god dag vad har ni här? Kan man 

möjligtvis köpa en mössa här? = utsaga 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr   = utsaga 

 

För detta är en liten skaka-huvet-affär,  

skaka-huvet-affär, skaka-huvet-affär.   är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    skaka-huvet-affär = värde 

 

Detta är en liten skaka-huvet-affär,  är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    skak-på-huvet-affär = värde 

 

skak-på-huvet är det enda vi säljer här.   är = processkärna, relationell process 

    skak-på-huvet = utpekad 

    det enda vi säljer här = anförd sats 

 

Vi gick in i en affär,    gick in = process 

    gick = processkärna, materiell process 

    vi = aktör 

    en affär = mål 

 

sa god dag vad har ni här?  

Kan man möjligtvis kalsonger här?  sa = processkärna, verbal process 

    vi = underförstådd talare  

god dag vad har ni här? Kan man 

möjligtvis köpa kalsonger här? = utsaga 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr   = utsaga 

 

För detta är en liten vipp-på-rumpan-affär,  

vipp-på-rumpan-affär, vipp-på-rumpan-affär.  är = processkärna, relationell process 

    detta = utpekad 

    vipp-på-rumpan-affär = värde 

 

Detta är en liten vipp-på-rumpan-affär,  är = processkärna, relationell process 



 
 

    detta = utpekad 

    vipp-på-rumpan-affär = värde 

 

vipp-på-rumpan är det enda vi säljer här.   är = processkärna, relationell process 

    vipp-på-rumpan = utpekad 

    det enda vi säljer här = anförd sats 

     

 

Sammanfattning – processer  

Materiella  6 stycken: vi är aktörer i alla sex.  

 Relationella  18 stycken: i 12 är de olika typerna av affärer de utpekade 

två gånger var. I de övriga 6 är det det som säljs i 

affärerna (klapp-i-händer, stamp-i-golvet osv.) som är 

utepkade.  

Verbala  6 stycken: talaren vi är underförstådd i alla 6.  

Lexikogrammatik 

Vipp-på-rumpan-affärn    

Vi gick in i en affär,   vi = pronomen, könsomarkerat 

 

sa god dag vad har ni här?   ni = pronomen, omarkerat 

 

Kan man möjligtvis köpa sej vantar här?  man = pronomen, omarkerat 

    sej = pronomen, omarkerat 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr 

 

För detta är en liten klappa-händer-affär,  liten = adjektiv 

 

klappa-händer-affär, klappa-händer-affär.   

 

Detta är en liten klappa-händer-affär,  liten = adjektiv 

 

klapp-i-händer är det enda vi säljer här.  vi = pronomen, omarkerat  

 

Vi gick in i en affär,   vi = pronomen, könsomarkerat 

 

sa god dag vad har ni här?   ni = pronomen, omarkerat 

 

Kan man möjligtvis köpa sej stövlar här?  man = pronomen, omarkerat 

    sej = pronomen, omarkerat 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr 

 



 
 

För detta är en liten stamp-i-golvet-affär,  liten = adjektiv 

 

stamp-i-golvet-affär, stamp-i-golvet-affär.  

 

Detta är en liten stamp-i-golvet-affär,  liten = adjektiv 

 

stamp-i-golvet är det enda vi säljer här.  vi = pronomen, omarkerat 

 

Vi gick in i en affär,   vi = pronomen, könsomarkerat 

 

sa god dag vad har ni här?   ni = pronomen, omarkerat 

 

Kan man möjligtvis köpa en näsduk här?  man = pronomen, omarkerat 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr 

 

För detta är en liten håll-för-näsan-affär,  liten = adjektiv 

 

håll-för-näsan-affär, håll-för-näsan-affär.  

 

Detta är en liten håll-för-näsan-affär,  liten = adjektiv 

 

håll-för-näsan är det enda vi säljer här.  vi = pronomen, omarkerat 

 

Vi gick in i en affär,   vi = pronomen, omarkerat 

 

sa god dag vad har ni här?   ni = pronomen, omarkerat 

 

Kan man möjligtvis köpa ett läppstift här?  man = pronomen, omarkerat 

    läppstift = substantiv, omarkerat 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr 

 

För detta är en liten spel-på-läppen-affär,  liten = adjektiv 

 

spel-på-läppen-affär, spel-på-läppen-affär.  

 

Detta är en liten spel-på-läppen-affär,  liten = adjektiv 

 

spel-på-läppen är det enda vi säljer här.  vi = pronomen, omarkerat 

 

 

Vi gick in i en affär,   vi = pronomen, könsomarkerat 

 

sa god dag vad har ni här?   ni = pronomen, omarkerat 

 

Kan man möjligtvis köpa kalsonger här?  man = pronomen, omarkerat  

    kalsonger = substantiv, omarkerat 



 
 

 

Nej tyvärr, nej tyvärr 

 

För detta är en liten vipp-på-rumpan-affär,  liten = adjektiv 

 

vipp-på-rumpan-affär, vipp-på-rumpan-affär. 

Detta är en liten vipp-på-rumpan-affär,  liten = adjektiv 

 

vipp-på-rumpan är det enda vi säljer här.  vi = pronomen, omarkerat 

 

Sammanfattning – lexikogrammatik  

Substantiv 2 stycken: läppstift och kalsonger. I läppstift och 

kalsonger kan man ana kön på personen som ska köpa 

eller få den köpta produkten eftersom det är vanligast att 

flickor/kvinnor har läppstift och pojkar/män har 

kalsonger, så på det sättet markerar de kön. Både läppstift 

och kalsonger säger dock ingenting om huruvida den som 

frågar efter produkten är en flicka/kvinna eller en 

pojke/man – för det är ju faktiskt så att både kvinnor och 

män kan handla både läppstift och kalsonger – därför är 

de omarkerade.  

Pronomen  24 stycken: alla omarkerade och de utgörs av vi (x2), ni 

och man i vart och ett av de sex styckena. 

Adjektiv  12 stycken: utgörs av liten (x2) i var och en av de sex 

verserna. De är kopplade till de olika typerna av affärer 

som nämns, och eftersom affärerna är omarkerade blir 

adjektiven också omarkerade, de syftar inte till någon 

person av särskilt kön utan de syftar till affärens storlek.  

 

Det finns nån av varje sort 
Jag har hämtat texten ur Carlsson och Hahne (2005:25).  

 

Processer 
Det finns nån av varje sort  finns = processkärna, relationell process 

   nån av varje sort = existerande 

 

Det finns nån av varje sort,  finns = processkärna, relationell process 

   nån av varje sort = existerande 

 

nån är lång    är = processkärna, relationell process 

   nån = utpekad 

   lång = värde 

 



 
 

och nån är kort.  är = processkärna, relationell process 

   nån = utpekad 

   kort = värde 

  

Nån är stark    är = precesskärna, relationell process 

   nån = utpekad 

   stark = värde 

 

och nån är svag,  är = processkärna, relationell process 

   nån = utpekad 

   svag = värde 

 

men ingen är precis som jag.   är = processkärna, relationell process 

   ingen = utpekad 

   precis som jag = värde 

 

Sammanfattning – processer 

Mentala processer  2 stycken: existentiella där nån av varje sort är den som 

existerar.  

Relationella processer 5 stycken: alla är identifierande och de utpekade är nån 

(x4) och ingen. 

Lexikogrammatik 
Det finns nån av varje sort  nån = pronomen, omarkerat 

   sort = substantiv, omarkerat 

 

Det finns nån av varje sort,  nån = pronomen, omarkerat 

   sort = substantiv, omarkerat 

 

nån är lång   nån = pronomen, neutral 

   lång = adjektiv 

och nån är kort.  nån = pronomen, omarkerat 

   kort = adjektiv 

 

Nån är stark    nån = pronomen, omarkerat 

stark = adjektiv (tyder på överordning och tudelning 

vilket skulle kunna innebära att man associerar det med 

att vara pojke/man) 

 

och nån är svag,  nån = pronomen, omarkerat 

svag = adjektiv (tyder på underordning och tudelning 

vilket skulle kunna innebära att man associerar det med 

att vara flicka/kvinna) 

   

men ingen är precis som jag.   ingen = pronomen, omarkerat 



 
 

   jag = pronomen, omarkerat 

 

 

 

Sammanfattning – lexikogrammatik  

Pronomen  8 stycken: alla omarkerade i sig – nån (x6), ingen och jag.  

Adjektiv  4 stycken: lång, kort, stark, svag. Alla är omarkerade.  

Substantiv  2 stycken: sort. Könsomarkerat. 

 

En kulen natt 

Jag har hämtat texten ur Palm och Stenström (1999:133). 

 

Processer 

En kulen natt    ingen process i visnamnet här. 

En kulen natt, natt, natt min båt jag styrde  

    styrde = processkärna, materiell process, 

jag = aktör,  

    min båt = mål, 

en kulen natt, natt, natt = tidsomständighet 

 

på havets våg-ade-våg-ade-våg så skummet yrde. yrde = processkärna, materiell process, 

    skummet = yrde, 

på havets våg-ade-våg-ade-våg = 

platsomständighet 

 

Och vart jag såg-ade-såg-ade-såg    

på havets våg-ade-våg-ade-våg   såg = processkärna, mental process 

    upplevare = jag  

    på havets våg-ade-våg-ade-våg =  

platsomständighet 

 

långt ner i djup-pet-ti-pet-ti-pet-ti-pet en fisk jag såg så = processkärna, mental process 

    upplevare = jag 

    en fisk = fenomen  

    långt ner i dju-pet-ti-pet-ti-pet-ti-pet =  

platsomständighet 

 

och det var du.   var = processkärna, relationell process 

    det = utpekad 

    du = värde  

 

Sammanfattning – processer  



 
 

Materiella processer  2 stycken: aktörerna är jag och skummet.  

Mentala processer  2 stycken: upplevarna är jag (x2). 

Relationella processer    1 stycken: identifierande. Det är utpekad.  

 

Lexikogrammatik  
En kulen natt    kulen = adjektiv 

 

En kulen natt, natt, natt min båt jag styrde  kulen = adjektiv, 

    min = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

 

på havets våg-ade-våg-ade-våg så skummet yrde. havets = substantiv, omarkerat 

 

och vart jag såg-ade-såg-ade-såg  jag = pronomen, omarkerat 

 

på havets våg-ade-våg-ade-våg   

 

långt ner i dju-pet-ti-pet-ti-pet-ti-pet en fisk jag såg en fisk = substantiv, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

 

och det var du.    du = pronomen, omarkerat  

 

Sammanfattning – lexikogrammatik  

Pronomen  5 stycken: min, jag, jag, jag och du. Alla omarkerade. 

Adjektiv  1 stycken: kulen och kulen. Omarkerat.  

Du är min bästa kompis 
Jag har hämtat texten ur Palm och Stenström (1999:191). 

 

Processer 

Du är min bästa kompis   är = processkärna, relationell process 

    du = utpekad 

    min bästa kompis = värde 

 

Du är min bästa kompis   är = processkärna, relationell process 

    du = utpekad 

    min bästa kompis = värde 

 

och du är helt okey.   är = processkärna, relationell process 

    du = utpekad 

    helt okey = värde 

 



 
 

Tänk om jag var en del av dej och du en del av mej. var = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

en del av dej och du en del av mej= anförd 

sats 

 

Om du var ett trädgårdsland   var = processkärna, relationell process 

    du = utpekad 

    ett trädgårdsland = värde 

 

vore jag ditt frö,   vore = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    ditt frö = värde 

 

om du var en liten häst   var = processkärna, relationell process 

    du = utpekad 

    en liten häst = värde 

 

vore jag ditt hö.   vore = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    ditt hö = värde 

 

Om du var en konduktör   var = processkärna, relationell process 

    du = utpekad 

    en konduktör = värde 

 

vore jag ditt tåg,   vore = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    ditt tåg = värde 

 

om du var en liten båt   var = processkärna, relationell process 

    du = utpekad 

    en liten båt = värde 

 

vore jag din våg.   vore = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    din våg = värde 

 

Sammanfattning – processer  

Relationella  12 stycken: den identifierande sorten. Du är upplevare i 7 

av dem och jag är upplevare i 5 av dem.  

Lexikogrammatik  

Du är min bästa kompis   du = pronomen, omarkerat 

    bästa = adjektiv, omarkerat 

    kompis = substantiv, omarkerat 

 

Du är min bästa kompis   du = pronomen, omarkerat 



 
 

    bästa = adjektiv, omarkerat 

    kompis = substantiv, omarkerat 

 

och du är helt okey.   du = pronomen, omarkerat 

    okey = adjektiv, omarkerat 

 

Tänk om jag var en del av dej och du en del av mej. jag = pronomen, omarkerat 

    dej = pronomen, omarkerat 

    du = pronomen, omarkerat 

    mej = pronomen, omarkerat 

 

Om du var ett trädgårdsland    du = pronomen, omarkerat 

 

vore jag ditt frö,   jag = pronomen, omarkerat 

    ditt = pronomen, omarkerat 

 

om du var en liten häst   du = pronomen, omarkerat 

    liten = adjektiv, omarkerat 

 

vore jag ditt hö.   jag = pronomen, omarkerat 

    ditt = pronomen, omarkerat 

 

Om du var en konduktör   du = pronomen, omarkerat 

en konduktör = substantiv, omarkerat 

 

vore jag ditt tåg,    jag = pronomen, omarkerat 

    ditt = pronomen, omarkerat 

 

om du var en liten båt   du = pronomen, omarkerat 

    liten = adjektiv, omarkerat 

 

vore jag din våg.    jag = pronomen, omarkerat 

    din = pronomen, omarkerat 

 

Sammanfattning – lexikogrammatik  

Substantiv  3 stycken: kompis, kompis och en konduktör. Alla 

omarkerade. 

Pronomen  19 stycken: du (x8), jag (x5), ditt (x2), din, dej och mej. 

Alla omarkerade. 

Adjektiv  5 stycken: bästa (kompis – du), bästa (kompis – du), (du) 

okey, liten (häst) och liten (båt). Alla omarkerade.  

 

  



 
 

Tvärtomvisan  
Jag citerade sången från Spotify (sökord: tvärtomvisan, artist: Ida Melin).   

 

Processer  
Tvärtomvisan    ingen process i visnamnet här.  

 

När andra går i skolan    går = processkärna, mental process 

    andra = upplevare 

    i skolan = fenomen 

 

då sitter dom i bänken   sitter = processkärna, materiell process 

    dom = aktör 

    bänken = mål  

 

och lyssnar på fröken   lyssnar = processkärna, mental process 

    dom andra = underförstådd upplevare 

    på fröken = fenomen 

 

för så ska det va’.   vara = processkärna, relationell process 

    det = utpekad 

    så = värde  

 

Men jag, jag sitter på fröken    sitter = processkärna, materiell process 

    jag = aktör 

    fröken = mål  

 

och lyssnar på bänken   lyssnar = processkärna, mental process 

    jag = underförstådd upplevare  

    på bänken = fenomen 

 

för jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

Nej jag är inte riktigt som andra jag  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde  

 

La la la la la la la la la la la  

  

När andra fyller år   fyller år = process 

    fyller = processkärna, mental process 

    andra = upplevare 

    fylla år = fenomen 

     

då ligger dom i sängen   ligger = processkärna, materiell process 

    dom = aktör 

    sängen = mål 

 

och väntar på tårtan    väntar = processkärna, mental process

    dom andra = underförstådd upplevare 

    tårta = fenomen 

 

för så ska det va’   vara = processkärna, relationell process 



 
 

    det = utpekad 

    så = värde  

 

Men jag, jag ligger i tårtan   ligger = processkärna, materiell process 

    jag = aktör 

    tårtan = mål 

     

och väntar på sängen   väntar = processkärna, mental process 

    jag = underförstådd upplevare  

    sängen = fenomen 

 

för jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

La la la la la la la la la la la  

 

När andra ska meta    ska meta = process 

    meta = processkärna, materiell process 

    andra = aktör 

 

då sitter dom på bryggan   sitter = processkärna, materiell process 

    dom = aktör 

    bryggan = mål 

 

och tittar på flötet    tittar = processkärna, mental process 

    dom andra = underförstådd upplevare 

    flötet = fenomen 

 

för så ska det va’.   vara = processkärna, relationell process 

    det = utpekad 

    så = värde  

 

Men jag, jag sitter på flötet    sitter = processkärna, materiell process 

    jag = aktör 

    flötet = mål  

 

och tittar på bryggan   tittar = processkärna, mental process 

    jag = underförstådd upplevare  

    bryggan = fenomen 

 

för jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

 

La la la la la la la la la la la  



 
 

 

När andra är kära    är = processkärna, relationell process 

    andra = utpekad 

    kära = värde  

 

då sitter dom i soffan    sitter = processkärna, materiell process 

    dom = aktör 

    soffan = mål  

 

och pussar på tjejen    pussar = processkärna, materiell process 

    dom andra = underförstådd aktör  

    tjejen = mål  

 

för så ska det va’.   vara = processkärna, relationell process 

    det = utpekad 

    så = värde  

 

Men jag, jag sitter på tjejen    sitter = processkärna, materiell process 

    jag = aktör 

    tjejen = mål 

 

och pussar på soffan    pussar = processkärna, materiell process 

    jag = underförstådd aktör  

    soffan = mål  

 

för jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

La la la la la la la la la la la  

 

När andra går på bjudning    går = processkärna, mental process 

    andra = upplevare 

    bjudning = fenomen 

 

då hänger dom upp rocken hänger upp = process 

hänger = processkärna, materiell process 

 dom = aktör 

 rocken = mål 

 

och hälsar på värdinnan    hälsar på = process 

    hälsar = processkärna, verbal process 

    dom andra = talare 

    värdinnan = lyssnare 

 

för så ska det va’.   vara = processkärna, relationell process 

    det = utpekad 

    så = värde  

 

Men jag, jag hälsar på rocken   hälsar på = process 

    hälsar = processkärna, verbal process 



 
 

    jag = talare  

    rocken = lyssnare 

 

och hänger upp värdinnan   hänger upp = process 

hänger = processkärna, materiell process 

    jag = underförstådd aktör  

    värdinnan = mål  

     

för jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 

La la la la la la la la la la la  

 

När andra spelar fotboll    spelar = processkärna, materiel process 

    andra = aktör 

    fotboll = utsträckning 

 

då springer dom på planen  springer = processkärna, materiell process 

 dom = aktör 

 planen = mål  

 

och sparkar på bollen  sparkar = processkärna, materiell process 

    dom andra = underförstådd aktör  

    bollen = mål  

 

för så ska det va’.   vara = processkärna, relationell process 

    det = utpekad 

    så = värde 

 

Men jag, jag springer på bollen  springer = processkärna, materiell process

  

 jag = aktör 

 bollen = mål  

  

och sparkar på planen  sparkar = processkärna, materiell process 

 jag = underförstådd aktör  

 planen = mål  

 

för jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  är = processkärna, relationell process 

    jag = utpekad 

    som andra = värde 

 
La la la la la la la la la la la 
 
Sammanfattning – processer  



 
 

Materiella 19 stycken: 14 av dem har explicita aktörer – dom (x6), 

jag (x6), andra (x2). 5 underförstådda – dom andra (x2), 

jag (x3).  

Mentala 9 stycken: 3 explicita upplevare – andra (x3). 6 

underförstådda – dom andra (x3), jag (x3).  

Relationella 19 stycken (identifierande): utpekade är det (x6), jag 

(x12), andra (x1).  

 

Lexikogrammatik  
Tvärtomvisan     

 

När andra går i skolan    andra = pronomen, omarkerat 

   

då sitter dom i bänken   dom = pronomen, omarkerat 

    

och lyssnar på fröken   fröken = substantiv, feminin 

  

för så ska det va’.     

 

Men jag, jag sitter på fröken    jag = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

fröken = yrkesbeteckning, feminin

    

och lyssnar på bänken    

   

för jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

 

Nej jag är inte riktigt som andra jag  jag = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

La la la la la la la la la la la 

 

När andra fyller år   andra = pronomen, omarkerat 

  

då ligger dom i sängen   dom = pronomen, omarkerat 

    

och väntar på tårtan      

   

för så ska det va’    

 

Men jag, jag ligger i tårtan   jag = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

 

och väntar på sängen    

    

för jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 



 
 

     

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

  

 

La la la la la la la la la la la 

 

När andra ska meta    andra = pronomen, omarkerat 

    

då sitter dom på bryggan   dom = pronomen, omarkerat 

    

och tittar på flötet     

   

för så ska det va’. 

    

Men jag, jag sitter på flötet    jag = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat  

   

och tittar på bryggan    

    

för jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

   

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

  

 

La la la la la la la la la la la 

 

När andra är kära    andra = pronomen, omarkerat

     

då sitter dom i soffan    dom = pronomen, omarkerat 

 

och pussar på tjejen  tjejen = substantiv, feminint 

    

för så ska det va’. 

    

Men jag, jag sitter på tjejen    jag = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

    tjejen = substantiv, omarkerat

   

och pussar på soffan     

    

för jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

  

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

 

 



 
 

La la la la la la la la la la la 

   

När andra går på bjudning    andra = pronomen, omarkerat 

   

då hänger dom upp rocken   dom = pronomen, omarkerat 

    rocken = substantiv, maskulint 

 

och hälsar på värdinnan    värdinnan = substantiv, feminint

    

för så ska det va’. 

    

Men jag, jag hälsar på rocken   jag = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

rocken = substantiv, omarkerat

   

och hänger upp värdinnan     

för jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

  

Nej jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

  

 

La la la la la la la la la la la 

 

När andra spelar fotboll    andra = pronomen, omarkerat

  

 

då springer dom på planen     dom = pronomen, omarkerat 

 

och sparkar på bollen     

   

för så ska det va’. 

    

Men jag, jag springer på bollen jag = pronomen, omarkerat 

 jag = pronomen, omarkerat 

    

och sparkar på planen     

  

för jag är inte riktigt som andra jag.  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

  

Nej jag är inte riktigt som andra jag  jag  = pronomen, omarkerat 

    andra = pronomen, omarkerat 

    jag = pronomen, omarkerat 

 

 

La la la la la la la la la la la 

 
Sammanfattning – lexikogrammatik  



 
 

Pronomen  60 stycken: alla är omarkerade i sig. 36 jag, 6 dom, 18 

andra.  

Substantiv  6 stycken: 4 feminina – fröken (x2), tjejen (x2) och 

värdinnan, 1 könsomarkerat – rocken.  

  



 
 

Bilaga 2 – enkät till förstudie 
 

Hej!      Umeå 2015-02-02 

Jag heter Emilia Bergdal och jag studerar sista terminen på Språkkonsultprogrammet vid Umeå 

universitet. Senare i vår är det dags för mig och mina kursare att skriva c-uppsats och jag har siktet 

inställt på att forska lite kring jämställt språk i förskolemiljön, mer specifikt barnsånger i kombination 

med förskoleverksamheten. Det jag är intresserad av är att ta reda på är huruvida förskolans 

värderingar om jämställdhet visar sig i valet av sånger, om ni till exempel riktar in er på att sjunga 

sånger som är könsneutrala, om ni kanske gör om äldre visor så att de blir neutrala eller om ni sjunger 

sångerna precis som de är.  

Vi ska inte börja med uppsatsen förrän i april, men för att se om det finns något lovande material att 

arbeta med håller jag nu på att göra en liten förstudie. Det vore toppen om du och dina arbetskollegor 

kunde hjälpa mig på traven genom att, lite kort, besvara ett par frågor  Tanken är att ni som ingår i 

arbetslaget svarar på frågorna tillsammans, och inte var och en för sig. Svara gärna direkt i det här 

word-dokumentet och mejla tillbaka dokumentet med era svar till mig på emilia.bergdal@hotmail.se, 

hemskt gärna i slutet av den här veckan eller i början av nästa vecka.  

1. Vilken förskola arbetar ni på?  

2. Vilken avdelning arbetar ni på? Vilken ålder är det på barnen?  

3. Hur går era tankar när det gäller jämställdhet i förskolemiljön? Alltså, hur arbetar ni med 

jämställdhet i lekmiljön, är t.ex. alla leksaker framme så att alla kan leka med dem, försöker ni 

motverka stereotyper som att pojkar leker med bilar, flickor med dockor och att en familj består av 

mamma, pappa och barn? Jag menar inte motverka i bemärkelsen att tvinga pojkar att leka med 

dockor eller flickor att leka med bilar, utan i bemärkelsen att prata om att det inte finns något rätt 

eller fel utan att det är precis lika okej för flickor att leka med bilar som det är att pojkar leker med 

bilar. 

4. Hur tänker ni kring jämställdhet i språkliga sammanhang? Tänker ni på hur ni använder ord som 

hon och han? Använder ni ordet hen – i vilket/vilka sammanhang i så fall? Tänker ni på vilka 

sagor ni läser och hur de språkligt kan bidra till att stärka eller motarbeta stereotyper? 

5. Vilka sånger är det vanligast att ni sjunger vid samlingar eller när ni leker? Om ni gör ändringar i 

sångerna - lista gärna några ändringar, skriv till exempel ner om ni brukar säga hon i stället för 

han i Björnen sover eller om ni kanske brukar göra om Ekorr’n satt i granen så att ekorren 

springer hem till pappa/morfar/farfar/mormor/syster/bror i ställer för till mamma.  

 

 

 

Tack för er medverkan!   

Hälsar 

Emilia Bergdal  

  

mailto:emilia.bergdal@hotmail.se


 
 

Bilaga 3 – frågebatteri intervjuer  
 

Inledningsvis 

 Jag ska inleda med att säga att jag kommer att spela in och berätta att intervjun kommer att 

återges i uppsatsen men att både kommunen, förskolorna, avdelningarna och intervjupersonerna 

kommer att vara anonyma i rapporten, men jag ska även säga att jag kommer att ange vilket län 

det gäller.  

Bakgrund 

 Vad heter du? 

 Var jobbar du? 

 Vilken ålder är det på barnen?  

 Hur ser könsfördelningen ut mellan de anställda?  

 Vilken yrkestitel har du? 

 Vilken utbildning har du?  

 Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

 Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

I lekmiljön 

 Hur arbetar ni med jämställdhet i lekmiljön? Är till exempel alla leksaker framme så att alla 

barn kan leka med dem, försöker ni motverka stereotyper som att pojkar leker med bilar, 

flickor med dockor och att en familj alltid består av mamma, pappa och barn? Jag menar inte 

motverka i bemärkelsen att tvinga flickor att leka med bilar eller pojkar att leka med dockor, 

utan i bemärkelsen att prata om att det inte finns något rätt eller fel utan att det är precis lika 

okej för flickor att leka med bilar som det är att pojkar leker med bilar. 

 Kan du berätta om hur könsfördelningen ser ut i lekmiljön? Tenderar till exempel flickor att 

oftare leka med flickor och pojkar att oftare leka med pojkar eller är det mest blandat?  

Adjektiv och pronomen 

 Har ni reflekterat över vilka adjektiv ni tenderar att använda när ni riktar er till flickor och 

pojkar? Är det någon skillnad i vilka adjektiv ni använder beroende på om ni pratar med eller 

om en flicka eller en pojke om det till exempel rör sig om deras klädsel, deras frisyrer, något 

som de har ritat eller en beskrivning av dem? Har ni reflekterat över ifall ni tenderar att säga 

”fin, gullig” till tjejer och kanske ”cool, häftig” till killar när ni pratar med dem om till 

exempel kläder, frisyrer eller teckningar? Och om ni tenderar att använda ”lugn, snäll, söt” när 

ni beskriver flickor och ”snabb, stark, livlig” när ni beskriver pojkar?    

 Använder ni pronomenet hen? Om ja – varför gör ni det och i vilket/vilka sammanhang? Om 

inte – finns det någon särskild orsak till att ni inte gör det?  

Färger 

 Hur tänker ni om färger i förskolemiljön överlag? Har ni till exempel samma färg i hela 

lekmiljön eller arbetar ni med olika färger i olika rum eller i olika delar av rum? Har ni 

placeringskort med barnens namn som ni använder vid lunch eller samlingar och dylikt? Om 

ja – tänker ni något på vilka färger ni har på placeringskorten? Använder ni samma färg för 

alla eller har ni en färg för flickor och en färg för pojkar (om ja – vilka färger har ni för 

respektive kön?), eller blandar ni flera färger oberoende av kön? 



 
 

Vid sagostunder 

 Vid vilka tillfällen läser ni? 

 Sitter alla barnen på avdelningen tillsammans när ni läser eller delar ni in barnen i 

olika/mindre grupper? Om ja – hur gör ni då gruppindelningen?  

 Hur ofta läser ni? Varje dag, ett par gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan än det? 

 Hur arbetar ni med jämställdhet vid valet av sagor och berättelser? Funderar ni någonting över 

vilka böcker ni lånar och vilka berättelser ni berättar? Försöker ni till exempel välja böcker 

och berätta berättelser som har både flickor och pojkar som huvudpersoner eller hjältar och så 

vidare? 

 Har ni uppmärksammat om kön spelar någon roll när barnen väljer sagor och berättelser? Är 

det någon skillnad i vilka sagor och berättelser flickorna och pojkarna väljer? Har ni till 

exempel lagt märke till om flickor tenderar att oftare välja sagor eller berättelser med 

huvudpersoner av kvinnligt kön medan pojkarna tenderar att välja sagor och berättelser med 

huvudpersoner av manligt kön? Eller är det blandat?  

Vid sångstunder 

 Vid vilka tillfällen sjunger ni? Är det till exempel vid samlingar eller finns det andra tillfällen 

vid vilka ni sjunger?  

 Sitter alla barnen på avdelningen tillsammans när ni sjunger eller delar ni in barnen i olika 

grupper? Om ja – hur gör ni då gruppindelningen? 

 Hur ofta sjunger ni? Varje dag, ett par gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan än 

det? 

 Vilket är syftet med sångstunderna? Ser ni de som ett lärotillfälle eller ser ni de som ett sätt att 

lugna ner barnen eller har det något annat syfte?  

 Vilka sånger är det vanligast att ni sjunger? 

 Vem är det som väljer vilka sånger ni ska sjunga? Är det ni (pedagogerna) eller är det barnen 

eller är det lite både och? 

 Har ni uppmärksammat om kön spelar någon roll när eller om barnen väljer vilka sånger ni 

ska sjunga vid samlingar och dylikt? Är det någon skillnad i vilka sånger flickorna och 

pojkarna väljer?  

 Brukar ni fundera över hur sångerna fungerar ur jämställdhetssynpunkt? Tänker ni till 

exempel på vad de säger om kvinnor och män och om vad som anses vara kvinnligt och 

manligt? Funder ni över om de framhåller något kön mer än det andra – alltså på om flickor 

eller pojkar syns mest och alltså får mer plats i texterna?  

 Om ni reflekterar över hur sångerna fungerar ur ett jämställdhetsperspektiv – ändrar ni 

medvetet något i sångerna för att göra dem mer jämställda eller mer inkluderande? Om ja – 

kan du ge några exempel på vilka ändringar det kan röra sig om? Om inte – finns det någon 

särskild orsak till att ni inte gör det?   

 

 

 


