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Sammandrag	  
Detta är en undersökning om huruvida faktaböcker för barn är jämställda eller inte. Syftet är 
att undersöka moderna faktaböcker för barn ur ett genusperspektiv genom att studera 
böckernas texter på lexikal nivå och textnivå samt genom att studera bilderna. I tre olika 
nyligen utgivna faktaböcker varav en handlar om kroppen, en om rymden och en om 
dinosaurier, har jag räknat antal ord som syftar på kvinnor och män, analyserat vilka roller de 
orden får med hjälp av den systemisk-funktionella grammatikens ideationella metafunktion 
samt gett en snabb inblick i hur mycket kvinnor och män syns på böckernas bilder. Genom att 
göra detta hoppas jag få svar på huruvida faktaböckerna framställer en jämställd bild av 
kvinnor och män eller inte. Resultatet visar att ord som syftar på män används betydligt oftare 
än ord som syftar på kvinnor och dessutom beskrivs orden som syftar på män mer utförligt än 
orden som syftar på kvinnor. Ord som syftar på män får oftare rollen som förstadeltagare, 
alltså den aktiva i satsen, medan ord som syftar på kvinnor oftare får rollen som 
andradeltagare, alltså den som påverkas av skeendet i satsen. Bilderna visar att verkliga män 
som lever eller har levt ofta syns på foton och illustrationer, medan inga verkliga kvinnor som 
lever eller har levt syns på bild. Faktaböckerna presenterar därmed på en ojämställd bild där 
män framställs som aktiva samt synliggörs på bilder medan kvinnor framställs som mindre 
aktiva samt osynliggörs då de inte syns på bilder i lika hög grad som männen.  
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1	  Inledning	  
Enligt Sapir-Whorf-hypotesen påverkar språket hur vi ser och tänker på världen samtidigt 
som världen påverkar vår tanke och vårt språk. Hypotesen säger att vårt språk ger oss en viss 
syn på världen och att språket därför påverkar oss på olika sätt (Vogel 2011:45). Vi kan alltså 
med både det talade och det skrivna språket visa hur vi ser på världen och vi skulle därmed 
kunna påverka hur vi vill att folk ska se på världen. 
 
Denna tanke om att språket påverkar tanken samtidigt som tanken påverkar vårt språk är 
central inom språkvård och feministisk språkplanering (Cameron 1992:1–3, Lind Palicki 
2005:166, Milles 2002:189, Milles 2008:12) där man anser att eftersom språket påverkar hur 
vi ser på världen kan vi också aktivt förändra språket så att det bättre speglar verkligheten. På 
så sätt kan man med hjälp av språket arbeta för ett mer jämställt samhälle mellan olika 
grupper, såsom människor med olika etnicitet, ålder, kultur, funktionsnedsättning och kön. I 
denna undersökning kommer jag därför att undersöka huruvida faktaböcker för barn är 
jämställda eller inte mellan kvinnor och män. Tanken med detta är att försöka väcka en 
nyfikenhet för jämställdhet i texter riktade till barn, samt ge en inblick i hur vi faktiskt skriver 
till barn.  
 
Jag tror att man tidigt påverkas av allt som syns omkring oss, såsom bilder, färger, reklam, 
ljud, samt det talade och skrivna språket. Därför är det av intresse att studera vilken verklighet 
barn möter i den typ av bok som ska lära dem nya saker om världen. Vad ger faktaböcker, 
som ska lära barn om vår värld, för bild av kvinnor och män? Möts barnen av en jämställd 
värld där kvinnor och män syns lika mycket? Eller möts de av en ojämställd värld där kvinnor 
och män får olika mycket plats? Det är frågor av dessa slag som ligger till grund för 
föreliggande undersökning. 
 
Som språkkonsult är det relevant att studera hur offentliga texter framställer kvinnor och män. 
Enligt den så kallade klarspråksparagrafen, § 11, i språklagen 2009:600 ska ”språket i 
offentlig verksamhet […] vara vårdat, enkelt och begripligt.”, (SFS 2009:600), vilket är något 
en språkkonsult arbetar för att sprida och verkställa. Detta gäller främst texter inom 
myndighetsvärlden, men man kan också tänka att alla texter som befinner sig i det offentliga 
rummet också bör följa denna paragraf. Jag anser att det i vårdat, enkelt och begripligt språk 
också ingår hur vi väljer att framställa samhälle, människor samt kvinnor och män. Man har 
alltså som skribent alltid ett val i hur man framställer världen, vilket gör att man också har ett 
ansvar för de val man gör. Ett aktivt användande av ett mer jämställt och könsneutralt språk är 
därför en viktig aspekt för att uppfylla klarspråksparagrafens krav om ett vårdat, enkelt och 
begripligt språk (jfr Milles 2008:11).  

1.1 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med undersökningen är att undersöka moderna faktaböcker för barn ur ett 
genusperspektiv för att få svar på om faktaböckerna framställer kvinnor och män på ett 
jämställt sätt eller inte. Jag kommer att undersöka detta genom att räkna kvinno- och mansord, 
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se vilka roller orden får, samt se om kvinnor och män syns på bilderna i böckerna. För att få 
svar på detta har jag tre frågeställningar till min hjälp: 
 

• Hur många kvinno- och mansord finns i böckerna? 
• Vilka roller får kvinno- och mansorden i texterna?  
• Hur mycket syns kvinnor respektive män på bilder och illustrationer i böckerna? 

2	  Tidigare	  forskning	  
I detta avsnitt presenterar jag forskning som berör de ämnen som är relevanta för föreliggande 
undersökning. Jag börjar med att presentera hur man har arbetat med jämställdhet i det 
svenska språket och sedan smalnar jag av området och går mot forskning som berör 
jämställdhet i läroböcker och till sist presenterar jag den forskning som finns om just 
faktaböcker för barn. 

2.1	  Jämställdhet	  i	  svenska	  språket	  
Intresset och uppmärksamheten för jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige kan sägas 
ha tagit fart ordentligt under tidiga 2000-talet. Då kom flertalet debattartiklar och böcker om 
jämställdhet och de politiska partierna började utforma planer för jämställdhet i sina program 
(Lind Palicki 2005:161). Man började också diskutera skillnaderna mellan kvinnors och mäns 
rättigheter i samhället igen. Bland annat menar Karin Milles (2003:119) att ”kvinnor är 
fortfarande, framförallt ekonomiskt men också socialt och psykologiskt, underordnade män i 
det svenska samhället”. Vidare bildades partiet Feministiskt initiativ år 2005 i hopp om att 
synliggöra problemet med ojämställdhet i samhället (Feministiskt initiativ).  
 
Vid den här tiden började också svenska språkforskare och språkvårdare intressera sig för att 
aktivt arbeta för ett mer jämställt språkbruk. Forskare började diskutera att man kan uppnå ett 
mer jämställt språkbruk på två olika sätt: genom att antingen skriva bort kön eller skriva fram 
kön (Lind Palicki 2005:167). Det tidigare innebär att man uppnår en könsneutralitet i texter 
genom att inte skriva kön när det inte är relevant. Det senare innebär att man skriver kön vid 
alla tillfällen för att på så sätt synliggöra både kvinnor och män i texten. Det finns för- och 
nackdelar med båda sätten. Vad gäller bortskrivning av kön är fördelen att man inte fokuserar 
på kön i onödan. Nackdelen är att det kan leda till att man behåller rådande könsordning1 
mellan kvinnor och män, det vill säga att mannen ses som norm, eftersom man i tystnaden 
inte aktivt motverkar den (Byrman & Hultén 2003:181, Milles 2001:196). Fördelen med att 
skriva fram kön är att man synliggör könsordningen. Man kan på så sätt aktivt verka för att 
synliggöra den på ett könsneutralt sätt (Lind Palicki 2005:167). Nackdelarna med att skriva 
fram kön är dock att man riktar en fokus mot kön även vid tillfällen då kön inte är relevant för 
texten. Dessutom kan framskrivning av kön bli komplicerat på en praktisk nivå i de fall då 
man inte vet kön, eftersom man alltid måste skriva båda alternativen, inte minst gäller detta 
personbeteckningar, till exempel då måste läraren eller lärarinnan. Summan av det hela är att 
                                                
1 Läs mer om könsordning i avsnitt 3.1.2. 
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inget av alternativen är en perfekt lösning, men i Sverige rekommenderas det förstnämnda, att 
man ska skriva bort kön (Lind Palicki 2005:168). 

2.1.1	  Kvinnor	  och	  män	  beskrivs	  olika	  i	  språket	  
Det finns mycket som talar för att kvinnor och män beskrivs olika i språket. Bland annat 
brukar forskare diskutera att kvinnor ofta beskrivs som passiva och kopplade till hemmet, 
medan män ofta beskrivs som aktiva och kopplade till yrkesliv. Detta syns bland annat i 
ordböcker där uppslagsordet kvinna ofta beskrivs efter kropp och utseende och som en passiv 
fru eller mor, medan uppslagsordet man ofta beskrivs som aktiv och självständig (Edlund 
m.fl. 2007:194). Kvinnor och män får också olika mycket plats i text (Milles 2001:190). I 
tidningar brukar män få mer utrymme och de beskrivs ofta utifrån deras yrkesroll, medan 
kvinnor får mindre plats och ofta beskrivs utifrån deras roll i hemmet (Milles 2008:17–19). 
Dessutom brukar offentliga kvinnor och män beskrivas olika i tidningar där kvinnor brukar 
omtalas med förnamn medan männen omtalas med efternamn (ibid.). 
 
Att kvinnor och män beskrivs olika har också blivit tydligt i studier om vilka skällsord som 
används för kvinnor och män, varav de flesta skällsord för kvinnor tyder på att hon är sexuellt 
aktiv (exempelvis hora, madrass, slyna, slampa), och de flesta skällsord för män tyder på att 
han är sexuellt inaktiv eller har egenskaper som påminner om kvinnan (exempelvis bög, 
fjolla, att inte ha stake). Skällsorden motsvarar alltså motsatsen till hur kvinnor och män anses 
ska vara; en kvinna ska vara passiv och inte alltför sexuellt aktiv och därför tyder skällsorden 
på motsatsen. Samma sak händer för män; de ska vara sexuellt aktiva och maskulina, alltså 
tyder skällsorden på motsatsen (Cameron 1992:108, Edlund m.fl. 2007:181). Något som blir 
intressant är också att ord som syftar på att vara sexuellt aktiv ofta blir positiva när de 
används om män, som exempelvis hingst eller casanova (jfr Cameron 1992:108). 

2.1.2	  Kvinnor	  får	  lägre	  status	  än	  män	  i	  språket	  
Det är inte bara att kvinnor och män beskrivs olika, utan beskrivningarna i sig leder ofta till 
att kvinnor och män får olika status i språket. Bland annat brukar ord som syftar på kvinnor 
ofta få lägre status än ord som syftar på män, vilket blir tydligt genom att vi i svenskan länge 
har använt pronomenet han generiskt, alltså i allmän betydelse, vilket gör att kvinnor som 
grupp osynliggörs medan män som grupp får fungera som norm (Edlund m.fl. 2007:185). 
Samma mönster går att se i personbeteckningar då manliga personbeteckningar oftast kan 
användas generiskt, medan de kvinnliga enbart används om kvinnor. Detta gör att man bara 
har ändrat hur kvinnor omnämns, och inte män. Kvinnor får ge vika och osynliggöras medan 
manliga personbeteckningar fungerar som normen (Edlund m.fl. 2007:189). Deborah 
Cameron (1992:84–85) nämner också problemet med att man talar om kvinnor och män som 
motpoler och att de på så sätt har motsatta egenskaper, och eftersom män som grupp har en 
högre maktposition i samhället är det ofta dem som får (eller tar) goda egenskaper medan 
kvinnor som grupp blir associerade med de motsatta, sämre egenskaperna. Detta syns också i 
att ord om står för kvinnor med tiden kan komma att associeras med något negativt, trots att 
de var väldigt neutrala från början, som exempelvis ordet kärring. 
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2.2	  Jämställdhet	  i	  läroböcker	  
Det finns nästintill ingen svensk eller engelsk forskning om jämställdhet i faktaböcker för 
barn, utan den forskning som har gjorts om jämställdhet i facklitteratur för barn gäller främst 
den litteratur de möter i skolan, det vill säga läroböcker. Bland annat undersökte Lind Palicki 
(2005) läroboken Attityd som skrevs med avsikt att vara könsneutral. Även Moira von Wright 
(1999) och Antti Ylikiiskilä (2005) har undersökt fysikläroböcker respektive 
grammatikläroböcker. De var alla överens om att skolans läroböcker blir mer könsneutrala 
med tiden, bland annat säger Lind Palicki (2005:185) att läroboken Attityd skrevs i avsikt att 
vara könsneutral och är därför könsmedveten. I boken nämns kön där det är relevant och 
utesluts i de fall då kön inte är relevant. Dock lever vissa mönster kvar då kvinnor ofta 
beskrivs utifrån sin roll i hemmet, medan män ofta beskrivs utifrån sina yrkesroller. Vidare 
pekar von Wright (1999:104–106) på att vissa av fysikböckerna är könsmedvetna, men att de 
fokuserar på fel aspekter för att uppnå könsneutralitet. Hon menar att man inte bara kan ändra 
på aspekter i böckerna, utan att man bör göra förändringar i ämnet som helhet. Ylikiiskilä 
(2005:406–407) fann också att böckerna har blivit mer jämställda, men att kvinnor fortfarande 
tillskrivs roller som är kopplade till hemmet samt att de beskrivs mer efter utseende än vad 
män gör. 
 
Även Graeske (2010) studerade läroböcker i svenska som beskriver litteraturhistoriens stora 
profiler under 1900-talet. Hon fann, till skillnad från ovanstående forskare, inte att det blir 
bättre med tiden, men då ska också nämnas att hon studerade tre böcker som alla utgavs under 
90-talet. Det gemensamma för de tre böckerna hon undersökte är att de ger mer utrymme till 
manliga författare och då främst vita män från den västerländska kulturen (Graeske 
2010:127). Kvinnor nämns i mindre grad, och dessutom på ett annorlunda sätt. Männen 
beskrivs som nytänkande och nyskapande rebeller, äventyrare och genier medan kvinnorna 
beskrivs som udda och avvikande kvinnliga författare (Graeske 2010:122–125). Graeske 
påpekar också att dessa tre böcker inte uppfyller kraven för skolans värdegrund om 
jämställdhet och lika värde. Det är olyckligt eftersom det är viktigt med litteratur som speglar 
världen på ett sakligt sätt då barnen påverkas mycket av litteraturen de möter i skolan 
(Graeske 2010:128).  

2.3	  Faktaböcker	  för	  barn	  
Över lag finns det väldigt lite forskning om faktaböcker för barn och jag har inte funnit någon 
forskning som berör språk och kön i faktaböcker för barn. Detta kan bero på att forskning om 
barnlitteratur främst har kretsat kring skönlitteraturen (Gómez 2008:12, Freeman 2003:6).  
 
Framförallt finns det lite forskning i Sverige; intresset för barns faktaböcker började arta sig 
på 60-talet då främst lärare och bibliotekarier, men också en del litteraturvetare, publicerade 
en del artiklar om ämnet. Åsikterna om faktaboken stod sig lite olika mellan lärare och 
bibliotekarier. Lärarna värderade faktaboken och läroboken lika och menade att faktaboken 
kunde ses som en förlängning av läroboken, medan bibliotekarierna ansåg att faktaboken kan 
användas av barn både i skolan och på fritiden (Gómez 1991:18–19). På 80-talet började 
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intresset för barnlitteratur återupptas och en del forskningsartiklar och debatter blev aktuella. 
Bland annat uppkom en debatt av litteraturvetare och bibliotekarier om faktaboken där man 
kritiserade faktabokens kvalitet och användande i skolan. De menade att böckerna sällan var 
anpassade till barnens kognitiva utveckling och att man borde kräva bättre faktaböcker som 
fångar barnens intresse (Gómez 2008:13). Vidare publicerades också handboken Faktaboken i 
skolan av Skolstyrelsen år 1983, som är en samling uppsatser som förespråkar användandet av 
faktaboken i skolan samt hur man som bibliotekarie eller lärare ska gå till väga för att 
införskaffa bra faktaböcker. Där skriver Gunnel Odenstam (1983:7–8) att boken är viktig för 
barns utveckling och att den bidrar till att bredda deras uppfattning och förståelse för världen. 
År 1993 utkom boken Faktabokstipset av Christina Svensson och Christer Holmquist där de 
ger recensioner och rekommendationer på moderna faktaböcker. Den senaste utgåvan kom år 
2009. 
 
Man har kommit längre i forskningen i engelskspråkiga länder. Där har forskningen varit 
aktiv sedan 70-talet med artiklar, debatter, böcker och forskningsrapporter om faktabokens 
användande i skolan och hur den används för att gynna barns läs- och skrivutveckling (Gómez 
2008:14). Bland annat redogör Evelyn B. Freeman, professor på universitetet i Ohio, för att 
intresset för faktaböcker har ökat under 2000-talet, samt för vilka förändringar under 1900-
talet som kan ha lett till denna ökning i popularitet. Hon fann att stora förändringar har gjorts i 
skrivsätt, layout, användning av bilder samt att texttypen idag ligger närmare den narrativa 
skönlitterära (B. Freeman 2003). Även forskaren Margaret Scanlon och professorn David 
Buckingham nämner att det finns en växande marknad för faktaboken (Scanlon & 
Buckingham 2003:14).  
 
Bibliotekschefen Elsa Gómez bekräftar också att en ökning av faktaböckers utgivande och 
popularitet har skett i Sverige då 20 % av utgivningen av barnlitteratur bestod av faktaböcker 
år 2008 (Gómez 2008:16).  
 
Professorerna Mary Dayton-Sakiri och Ronald Jobe (2003:22–23) har funnit att barn som är 
ovilliga att läsa föredrar faktaboken som litteraturform eftersom barnen då kan fokusera på de 
bitar som de finner intressanta. Dayton-Sakiri och Jobe ifrågasätter därför varför bara 
skönlitteraturen blir accepterad som läsval i skolan. De menar att det finns ett ansvar hos 
vuxna att förmedla en god attityd till faktaboken som läsalternativ för barn (ibid.). Redan på 
80-talet påpekar också Siv Sjöquist (1983:38) att faktaböcker bör ses som ett alternativ för 
barn med läs- och skrivsvårigheter. Detta gör min undersökning än mer relevant då det är 
viktigt att skolpersonal och andra vuxna ger en god bild av faktaboken och tillåter den som 
läsalternativ för barn med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Bibliotekschefen Elsa Gómez påpekar att den svenska forskningen kring faktaböcker för barn 
är skral fram till 2000-talet, men att det sedan dess har publicerats en del magisteruppsatser 
från Bibliotekshögskolan i Borås (Gómez 2008:12–13) varav den senaste publicerades år 
2006. Då undersökte Åsa Roswall och Charlotta Westerberg (2006) hur barnen själva 
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uppfattar och använder faktaboken. De fann att barnen använder dem på olika sätt: både som 
lustfylld läsning på fritiden och som nyttig kunskapsinhämtning, samt att nya kunskaper höjer 
barnens självförtroende (Roswall & Westerberg 2006:52–53). De fann också att barnens 
uppfattning av faktaboken inte behöver stämma överens med hur de faktiskt använder boken 
(ibid. 55). Barnen påverkas av skolans, bibliotekens, mediers, familjens och vännernas 
uppfattning av faktaboken, vilket oftast är att den används till informationsinhämtning och 
forskning. Roswall och Westerberg (2006:56 ff) menar emellertid att en förändring av 
attityden till faktaboken från enbart nyttig till både nyttig och underhållande fritidsläsning, 
också skulle förändra barnens uppfattning om faktaboken som underhållande läsning. Åsikten 
om att attityden till faktaboken bör ändras och ses som ett alternativ till nyttig, rolig och 
spännande läsning delar Roswall och Westerberg med Dayton-Sakiri och Jobe (2003:22) som 
också anser att barn borde få välja faktaböcker i skolan som läsning lika väl som 
skönlitteratur. 

2 Teori	  och	  begrepp	  
I detta avsnitt presenteras först teorier som ligger till grund för undersökningen och sedan 
begrepp som är relevanta för den fortsatta läsningen. Först presenteras teorin om språkets och 
tankens nära relation, sedan genusteori och till sist den lingvistiska teorin systemisk-
funktionell grammatik. I avsnittet om begrepp presenteras hur jag själv förhåller mig till 
begreppen kön, genus, könsneutralitet, jämställt språk, samt distinktionerna mellan faktabok, 
fackbok, facklitteratur och lärobok. 

3.1	  Teori	  

3.1.1	  Språket	  och	  tanken	  
Redan på 30-talet började man forska om relationen mellan språk och tanke. Två av de största 
forskarna inom det området kan sägas vara lingvisten och antropologen Edward Sapir och 
lingvisten Benjamin Lee Whorf. Sapir menade att språket påverkar vår tankeprocess och på så 
sätt vår syn på världen omkring oss (Wardhaugh 1993:198). Vidare menade Whorf att språket 
påverkar våra tankar om världen samtidigt som världen påverkar vårt språk och våra tankar. 
Vi sätter ord på det vi ser och därmed kan vi bara förklara det vi ser med de orden vi har och 
på så sätt blir vår verklighet och våra tankar konstruerade av vårt språk (Hodge & Kress 
1979:4–5).  
 
Som tidigare nämnts i avsnitt 1 är denna tanke om att språket påverkar vårt samhälle 
samtidigt som samhället påverkar språket vanlig i forskning om språk och jämställdhet 
(Cameron 1992:1–3, Lind Palicki 2005:166, Milles 2001:189, Milles 2008:12). Forskare 
menar att språket inte är jämställt eftersom samhället inte är det och att det därför finns en del 
könsskiljande aspekter fästa i språket. Språk och samhälle påverkar varandra och därmed 
skulle man med ett aktivt användande av ett mer jämställt språk kunna skapa ett mer jämställt 
samhälle på sikt (Milles 2001:190). 
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3.1.2	  Kön	  och	  genus	  	  
Kön och genus är vanliga termer inom feministisk språkforskning eller annan forskning om 
språk och kön. Forskare skiljer på biologiskt och socialt kön, där begreppet kön står för det 
biologiska könet en person är född med och genus står för det sociala könet som är 
konstruerat av det samhälle vi lever i (Gothlin 1999:4, von Wright 1999:18, Byrman & Hultén 
2003:182). Termen genus är relativt ny inom det svenska språket, tidigare talade man om 
biologiskt och socialt kön, men på åttiotalet började termen genus bli mer spridd (Gothlin 
1999:4) och idag är det en väl använd och etablerad term i svenskan (Lind Palicki 2005:161). 
 
Skillnaderna mellan begreppen är svåra att definiera menar Gothlin (1999:9). Hon menar att 
termen kön används då man talar om könsskillnader medan genus används då man talar om 
tolkningar av könsskillnader (Gothlin 1999:5). Man kan därmed säga att kön beskriver kön på 
biologisk nivå och genus beskriver kön på en samhällelig nivå där kulturer och hierarkier 
spelar roll för hur vi ser på, och fördelar rollerna mellan, kvinnor och män samt hur vi 
konstruerar vad som anses vara kvinnligt och manligt. Bland annat brukar man tala om 
könsordning eller genussystem, vilket innefattar att man genom sociala strukturer tillskriver 
en maktrelation mellan kvinnor och män där mannen ses som normen och kvinnan som 
underordnad (Milles 2002:14). Könsordningen tillskriver alltså roller och maktpositioner till 
män och kvinnor på en strukturell nivå. Könsordningen är därmed socialt konstruerad, inte 
biologiskt. 
 
Filosofen och genus-teoretikern Judith Butler ifrågasätter denna distinktion mellan begreppen 
kön och genus och menar att kön ses som orubbligt; det finns två biologiska kön, och att 
genus i så fall borde ses som rörligt och kunna skapas på flera olika sätt. Hon frågar sig då om 
det finns flera konstruerade genus, eller om de konstrueras på bara två sätt, det vill säga 
manligt respektive kvinnligt genus? I så fall är genus lika orubbligt som kön och då kanske 
det inte finns någon skillnad i begreppen (Butler 1999:8–10). 

3.1.3	  Systemisk-‐funktionell	  grammatik	  (SFG)	  
Till min metod har jag använt jag mig av en del som presenteras inom den systemisk-
funktionella grammatiken, (hädanefter förkortat SFG). Denna teori handlar om att grammatik 
inte bara är ett verktyg för att skapa betydelse, utan också skapar betydelse i sig själv. Den är 
framarbetad av lingvisten Michael Halliday under 60-talet (Halliday & Matthiessen 2014). I 
boken Halliday’s Introduction to Functional Grammar (2014) framgår det att Hallidays teori 
har varit världsomvälvande inom lingvistiken eftersom hans metod går att använda i alla typer 
av kontexter och i nästan alla språk. Vidare påpekar också Christian M.I.M. Matthiessen, en 
av Hallidays studenter som har reviderat boken, att Hallidays teori är mer genomtänkt än 
många andra lingvistiska teorier och att forskare och lingvister har bidragit med många 
betydande studier efter att ha använt sig av Hallidays teori (Halliday & Matthiessen 2014). 
 
Bland andra har Anna-Malin Karlsson anpassat denna teori så att den passar för det svenska 
språket och den presenteras bland annat i boken Grammatik med betydelse (2006) som hon 
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har skrivit tillsammans med Per Holmberg. I boken presenteras att man med SFG kan studera 
vilka betydelser grammatiken skapar i språket (Holmberg & Karlsson 2006:11).  
 
Holmberg och Karlsson (2006) menar att vi kan uttrycka oss på många olika sätt med hjälp av 
språket och att alla dessa uttryck får olika betydelser beroende på olika faktorer omkring oss, 
så som situation, rum, roller, på vilket sätt man känner varandra, med vilket medel 
informationen når oss och så vidare. Med andra ord spelar alltså kontexten, det vill säga allt 
runt omkring själva texten, stor roll för hur vi skapar och uppfattar språket. Holmberg och 
Karlsson uttrycker det så att ”ursprunget för all språkanvändning är enligt den här tanken är 
alltså kontexten, sammanhanget eller situationen” (Holmberg & Karlsson 2006:19). Våra 
språkliga uttryck får alltså olika betydelser beroende på kontext samt hur vi har valt att 
formulera det vi vill ge uttryck för. Dessa tre aspekter: kontext, betydelse och 
lexikogrammatik (eller skikt som Holmberg och Karlsson kallar dem) påverkar på så sätt 
grammatikens betydelse (2006:18–20). 
 
Man kan sedan analysera dessa tre skikt ur tre olika synvinklar med hjälp av tre så kallade 
metafunktioner. De metafunktionerna kallas interpersonell, ideationell, och textuell varav man 
med den förstnämnda metafunktionen analyserar relationen mellan de inblandade i texten 
genom att studera språkhandlingar och modalitet (Holmberg & Karlsson 2006:31–32). Med 
den andra metafunktionen analyserar man hur språket används för att beskriva världen och 
erfarenheter genom att studera processtyper, agentivitet och logiska betydelserelationer 
(2006:73). Med den sistnämnda metafunktionen analyserar man texters informationsflöden 
genom att studera tema och rema (2006:143). Holmberg och Karlsson (2006) menar att man 
med dessa metafunktioner kan studera språkets olika skikt och på så sätt få svar på vad 
grammatiken i sig själv skapar för betydelse. Utifrån denna teori har jag använt mig av den 
ideationella metafunktionen för att få svar på hur texten beskriver och skapar världen, samt 
vilka roller olika deltagare får. Jag kommer därför att beskriva den ideationella 
metafunktionen närmare i avsnitt 4.2.2.   

3.2	  Begrepp	  

3.2.1	  Kön	  och	  genus	  
Som tidigare nämns i avsnitt 3.1.2 har man länge talat om en distinktion mellan begreppen 
kön och genus, nämligen att begreppet kön beskriver det biologiska könet medan begreppet 
genus beskriver det sociala könet som konstrueras av samhället. Dock har distinktionen 
ifrågasatts av bland andra Judith Butler (1999) som menar att man alltid talar om 
konstruktioner oavsett om man talar om kön eller genus. Jag kommer därför att använda mig 
av begreppet kön när jag refererar till antingen kön eller genus. 

3.2.2	  Könsneutralitet	  
När jag nämner könsneutralitet utgår jag från den svenska språkvårdens rekommendation om 
att man ska skriva bort kön (Lind Palicki 2005:167), vilket innebär att man, istället för att 
framhäva kvinnor och män i text, utesluter ord som kan hänvisa till kvinnor och män och i 
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stället använder könsneutrala alternativ. Jag kommer därför att utgå från ett sådant perspektiv 
i min undersökning då jag talar om könsneutralitet. 

3.2.3	  Jämställt	  språk	  
Då jag talar om jämställt språk ska här förtydligas att jag enbart talar om jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Trots att det kan vara intressant att studera jämställdhet mellan andra 
grupper, såsom etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, kultur och så vidare, har jag valt att 
begränsa min undersökning till att studera jämställdheten mellan just kvinnor och män. Enligt 
Nationalencyklopedin är ”jämställdhet […] närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör 
alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen” 
(Nationalencyklopedin, jämställdhet). Man skulle alltså kunna tänka att man skulle tala om 
jämlikt språk om man undersökte alla grupper av människor, men då jag bara studerar 
jämlikheten mellan kvinnor och män, använder jag termen jämställt språk. 

3.2.4	  Faktabok,	  facklitteratur,	  fackbok,	  lärobok	  
Begreppen faktabok, facklitteratur, fackbok och lärobok beskrivs olika i litteraturen. För det 
första har faktaboken för barn tidigare kallats facklitteratur eller fackbok, men idag är den 
vedertagna termen faktabok (Gomez 2008:21–22) och därför kommer jag att använda den 
termen då jag syftar på faktaboken. Däremot kommer jag att använda begreppet facklitteratur 
då jag syftar på all litteratur för barn som inte är skönlitteratur. För det andra görs också en 
distinktion mellan begreppen lärobok och faktabok där läroboken ses som ett medel som 
används i skolan för att klara undervisningen och man menar att faktaboken tillhör gruppen 
lärobok, men att man använder den i forskningssituationer där eleverna aktivt letar efter 
information (Lundgren & Lundmark 1983:43). Faktaboken kan på så sätt fungera som 
komplement till läroboken (ibid., Thörner 1983:33, Gómez 2008:25). Vidare beskriver 
Gómez (2008:25) skillnaden mellan dem på så sätt att läroboken är skriven för skolan och bör 
således vara objektiv och pedagogisk, samt att den ofta berör ett ämne väldigt översiktligt. 
Faktaboken däremot är skriven för vem som helst och tillåter författaren att beröra ett ämne 
mer på djupet. Författaren kan också i faktaboken låta sin egen röst framträda och behöver 
således inte vara lika objektiv. Jag kommer därmed att skilja på begreppen lärobok och 
faktabok där lärobok står för de böcker som används enbart i skolan för att lära och faktabok 
står för de böcker som kan användas både i skolan som komplement och fördjupande 
kunskapsinhämtning, samt på fritiden som nyttig och rolig fritidsläsning. 

3.2.5	  Kvinno-‐	  och	  mansord	  
I min undersökning kommer jag att använda termen kvinno- och mansord mycket. Detta är 
ingen vedertagen term som används inom någon forskningsram, utan är en påhittad 
konstruktion som bäst beskriver mina val av ord att undersöka. Jag har inte bara valt ord som 
på textnivå tyder på att det handlar om en mänsklig kvinna eller man, utan också ord som på 
lexikal nivå på något sätt visar på att det handlar om något kvinnligt eller manligt. Alltså 
räknar jag inte bara med substantiv som åsyftar människor, utan också substantiv som åsyftar 
djur eller fiktiva karaktärer, adjektiv som kvinnlig eller manlig samt personbeteckningar. Jag 
har också räknat med pronomen som i sammanhanget syftar på det manliga eller kvinnliga 
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ordet för att på så sätt få en kvantitet i hur mycket böckernas texter beskriver kvinnor 
respektive män. Därför kan jag inte tala om ”kvinnor och män”, utan det handlar om alla ord 
som på något sätt åsyftar något manligt eller kvinnligt. 

4	  Material	  och	  metod	  
Här presenteras det material och den metod som står i fokus för föreliggande undersökning. 
Först presenteras materialet och de urval jag har gjort och sedan presenteras metoden som 
kommer att användas till undersökningen i tre delar. Till sist presenteras också vissa etiska 
aspekter som har tagits i akt för undersökningen. 

4.1	  Material	  
Mitt material består av tre nyligen utgivna faktaböcker för barn i 10-årsåldern. Böckerna är 
publicerade år 2010, 2011 respektive 2012 och berör var sitt ämne, nämligen kroppen, 
rymden och dinosaurier. Faktaböckerna om kroppen respektive rymden är på ca 45 sidor 
vardera medan boken om dinosaurier är på ca 120 sidor. Boken om rymden är skriven av en 
kvinnlig författare medan böckerna om kroppen respektive dinosaurier är skrivna av manliga 
författare. 
 
Detta val av material har gjorts av många anledningar. För det första har jag valt böcker som 
inte är utgivna före 2010 eftersom jag har för avsikt att studera hur det ser ut i böcker som 
barn kommer i kontakt med i dag. Jag har inte för avsikt att studera äldre faktaböcker då de 
med stor sannolikhet används i mindre grad av dagens unga, samt att det inte är av relevans 
för min undersökning att studera hur pass jämställda äldre böcker är. För det andra har jag 
valt böcker för lite äldre barn för att jag vill studera texten i böckerna. Jag har därför valt att 
fokusera på böcker med lite mer text som är skrivna för barn som läser för att lära snarare än 
lära sig läsa. För det tredje har jag valt böcker som berör ämnena kroppen, rymden och 
dinosaurier för att dessa ämnen är sådana som jag tror både flickor och pojkar brukar finna 
intresse för. Därför blir det än mer av intresse att se om böcker med dessa ämnen förhåller sig 
på ett könsneutralt sätt för att på så sätt rikta sig till båda intressegrupperna.  
 
Min begränsning till bara studera tre böcker har att göra med plats- och tidsbegränsningar. Jag 
hade gärna studerat fler böcker om möjligheten hade funnits, men min förhoppning är att tre 
böcker ändå ska ge tillräckligt med underlag för att kunna ge relevanta resultat. Eftersom 
materialet är litet kommer jag inte att kunna framställa en generell bild för jämställdheten 
mellan kön i barnfaktaböcker som texttyp, utan snarare ge ett stickprov för hur det ser ut i de 
tre utvalda böckerna. Här hade man också kunnat ha ett större material på exempelvis tio 
faktaböcker och sedan göra stickprov i alla genom att studera kanske fem sidor ur varje bok, 
vilket hade kunnat ge en mer generell bild av jämställdheten i faktaböcker över lag, men jag 
valde att i stället fördjupa mig i tre böcker för att på så sätt ge en tydlig bild över 
jämställdheten i just dem. 
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Böckerna är lånade från Umeås stadsbibliotek där jag med hjälp av en bibliotekarie valde ut 
tre böcker efter vissa kriterier. Kriterierna var att böckerna skulle vara publicerade senare än 
2009, behandla ämnen som både pojkar och flickor finner intressanta, samt vara populära 
bland barn. Jag hade också för avsikt att böckerna skulle vara skrivna av både kvinnliga och 
manliga författare för att på så sätt förhålla mig könsneutralt i mitt val. Det visade sig vara 
svårare än jag kunde föreställa mig, då betydligt fler faktaböcker är skrivna av män. Bland de 
tre böcker jag valde var därmed två av dem (de om kroppen respektive dinosaurier) skrivna av 
män och en av dem (den om rymden) skriven av en kvinna. Vidare hade jag också för avsikt 
att välja faktaböcker som är skrivna av svenska författare, eftersom jag i min undersökning 
vill undersöka böcker som har svenska som originalspråk. Det fungerade bra för boken om 
kroppen respektive rymden, men vad gällde böcker om dinosaurier fann jag och 
bibliotekarien i bibliotekets databas att den senaste boken skriven av en svensk författare 
utkom år 2004. Därmed blev jag tvungen att välja en bok om dinosaurier skriven av en 
engelsk författare för att uppfylla kriterierna om att böckerna skulle vara nyligen utgivna. Jag 
resonerade så att jag hellre väljer en faktabok om dinosaurier som är populär bland dagens 
barn och som uppfyllde kriteriet att vara nyligen utgiven, än en äldre svensk bok som inte 
skulle vara lika relevant för min undersökning då jag vill undersöka jämställdheten i nyare 
böcker. 
 
Jag har också valt bort böcker som inbjuder till fysisk aktivitet, såsom pyssel, klistermärken 
och liknande eftersom jag i min undersökning vill studera böcker som fokuserar på text och 
läsande.  

4.2	  Metod	  
Jag har fördelat min undersökning i tre övergripande delar. Jag har först studerat texten på 
lexikal nivå med en kvantitativ ansats, för att jag vill ge en överblick över hur många kvinno- 
och mansord som används i böckerna. Sedan har jag studerat texten på textnivå med både en 
kvantitativ och kvalitativ ansats med hjälp av SFG. Att metoden är både kvantitativ och 
kvalitativ är för att jag dels vill ge en generell bild över de olika rollerna som kvinno- och 
mansorden får, dels för att jag också vill gå in på en djupare nivå och beskriva vilka 
rollplaceringar som finns och vad de får för konsekvenser. Till sist har jag också gett en 
inblick i hur mycket kvinnor och män syns på bilderna i böckerna med en kvalitativ ansats, 
för på så sätt ge en inblick i huruvida något av könen osynliggörs eller inte. Jag har analyserat 
dessa olika områden eftersom jag vill se hur ofta författarna nämner kvinno- och mansord, se 
vilka roller kvinno- och mansorden får i texterna samt se vilken bild av kvinnor och män 
bilderna ger. 

4.2.1	  Lexikal	  nivå	  
För den lexikala nivån har jag undersökt hur ofta författarna använder sig av ord som syftar på 
kvinnor respektive män genom att räkna alla ord som på något sätt tyder på att det handlar om 
en manlig eller kvinnlig varelse. Det betyder att jag inte bara har räknat substantiv, utan också 
adjektiven kvinnlig och manlig med böjningar, vissa personbeteckningar och pronomen. Här 
ska också nämnas att jag har valt bort ord som inte direkt syftar på något levande, fiktivt eller 
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djur, utan snarare ett föremål, fenomen eller namn på ett föremål. Exempelvis har jag inte 
räknat med Romeo och Julia när benämningen syftar på själva pjäsen, men däremot räknat 
med Romeo respektive Julia då benämningarna syftar på de fiktiva karaktärerna i pjäsen. Jag 
har också uteslutit ord som Keplerskopet, eftersom det syftar på en rymdsond, 
Guldlocksplanet då det syftar på en planet med vissa kriterier, little green men då det beskrivs 
som namnet på en rymdsignal och melleehöna då det åsyftar en fågelart.  

4.2.2	  Textnivå	  
För textivån har jag gjort en kvalitativ analys av materialet med hjälp av SFG:s ideationella 
metafunktion. Denna metod har jag valt eftersom jag då får möjlighet att se vilka roller 
kvinnor och män får i de olika satserna. Jag kan på så sätt se vem som gör något och vem som 
utsätts för processen i satsen. 
 
Som nämnts i avsnitt 3.1.3 används den ideationella metafunktionen för att ta reda på hur 
språket beskriver världen. Holmberg och Karlsson (2006:73) menar att språket kan hjälpa oss 
att beskriva världen på två sätt:  
 

Det	  gör	  språket	  dels	  genom	  att	  hjälpa	  oss	  ge	  uttryck	  för	  våra	  
erfarenheter	  av	  vad	  som	  händer	  omkring	  oss	  –	  dvs.	  genom	  att	  skapa	  
erfarenhetsmässig	  betydelse	  –	  dels	  genom	  att	  hjälpa	  oss	  att	  ge	  uttryck	  
för	  relationer	  mellan	  betydelser	  –	  dvs.	  skapa	  logisk	  betydelse.	  

 
I min metod har jag tagit fasta på den erfarenhetsmässiga betydelsen och utesluter därför en 
beskrivning av den logiska betydelsen här. Värt att nämna är också att man inom den 
erfarenhetsmässiga betydelsen kan analysera både agentivitet och göra en processtypsanalys. I 
föreliggande undersökning analyseras inte agentiviteten, utan fokus ligger på 
processtypsanalyser eftersom det är rollernas placering i processen som är intressant för 
undersökningen, inte vem som har ansvar för processen (Holmberg & Karlsson 2006:108). 
 
För att utföra en processtypsanalys ska man enligt Holmberg och Karlsson (2006:73ff) börja 
med att placera textens satser i någon av de fyra olika processtyper som processen kan 
tillhöra. Vad gäller antalet processtyper skiljer sig Holmberg och Karlssons teori från 
Hallidays då Halliday har inkluderat fler processtyper, medan Holmberg och Karlsson 
presenterar fyra stycken. De fyra processerna är materiell, relationell, mental och verbal. 
Materiella processer är sådana som leder till förändringar i den yttre världen. De relationella 
processerna är sådana som beskriver hur någon förhåller sig till något annat. De mentala 
processerna är sådana som sker inom en person och till sist är de verbala processerna sådana 
som beskriver vad någon säger. Det är huvudverbet som avgör vilken processtyp satsen tillhör 
och runt dessa verbprocesser hamnar sedan olika första- eller andradeltagare och ibland också 
omständigheter, vilka är överbliven informationen som fungerar som komplement för satsen.  
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Deltagarna får olika roller och namn beroende på vilken processtyp de tillhör. Det kan också 
vara olika många första- eller andra deltagare. Så här ser processtypernas olika deltagare ut 
uppställda i en tabell: 
 
Tabell 1: Roller som finns inom de olika processtyperna 

Förstadeltagare Process-
kärna 

Andradeltagare Omständighet 

Materiell processtyp 
aktör  mål utsträckning mottagare  
Relationell processtyp 
bärare utpekad existerande  attribut värde -  
Mental processtyp 
upplevare  fenomen  
Verbal processtyp 
talare  lyssnare utsaga talmål  

 
Med en processtypsanalys kan man alltså studera hur skribenten har valt att beskriva världen. 
Jag menar här att man i text och tal alltid har ett val i hur man väljer att beskriva världen och 
denna tanke har jag tagit fasta på i min undersökning då jag menar att författarna alltid har ett 
val i hur de framställer kvinnor och män i text.  
 
Jag har använt mig av de kvinno- och mansord jag hittade i den kvantitativa analysen och 
placerat dem i den processtyp de tillhör. Dock är inte alla orden analyserade eftersom alla ord 
inte befinner sig i satser. Till exempel har jag fått utesluta alla de astronauter som nämns på 
sidorna 8–9 i rymdboken (se Bilaga 1) eftersom namnen inte befinner sig i satser, utan står 
ensamma utanför löptexten. Andra uteslutna ord har befunnit sig i rubriker som inte består av 
fullständiga satser, eller i punktlistor och uppräkningar.  
 
Här ska också nämnas att jag inte har undersökt hela huvudsatser med underordnade bisatser, 
utan jag har plockat ut alla satser för sig, oavsett om de är huvud- eller bisatser. På så sätt kan 
deltagare i bisatser också få roller som förstadeltagare i min analys. Jag har valt att göra på 
detta sätt för att begränsa undersökningen samt eftersom jag snarare är intresserad av vilka 
roller de ord som syftar på kvinnor eller män får i respektive sats, än hur satserna förhåller sig 
till varandra. Det kan såklart också vara intressant att se huruvida kvinno- och mansorden 
förekommer i huvud- eller bisatser, men jag har valt att begränsa mitt arbete till att undersöka 
var sats för sig. 

4.2.3	  Bilder	  
Jag har också tittat på bilderna som finns i böckerna och räknat hur många kvinnor och män 
som syns på bild. Jag har dock inte använt mig av någon vedertagen analysmodell, utan bara 
räknat förekomsten. Här är min avsikt inte att analysera alla bilder noggrant, utan snarare ge 
en inblick i huruvida kvinnor och män syns på bilderna eller inte. Mitt mål med detta är att 
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visa på att bilder ändå formar en helhet tillsammans med texten och att de därför spelar en 
viktig roll för hur texten, samt synen på kvinnor och män, uppfattas av läsaren. 

4.3	  Etiska	  aspekter	  	  
Trots att böckerna är publicerade och redan offentliga texter har jag valt att utelämna 
författarnas namn och böckernas titlar. Detta gör jag för att det inte är relevant för min 
undersökning vilka som har skrivit böckerna, utan det är snarare innehållet i böckerna som är 
intressant. Jag har däremot nämnt vilka ämnen böckerna berör samt beskrivit textavsnitt och 
bilder, vilket kan göra det möjligt att spåra böckerna. Jag vill dock framhäva att det inte är 
min avsikt att klandra författarnas skrivsätt eller deras syn på kvinnor och män på något sätt, 
och jag är heller inte intresserad av att ge bedömningar för varje enskild boks resultat, utan 
jag är ute efter en helhetsbild om hur texterna framställer kvinnor och män. 

5	  Resultat	  
Här presenterar jag det jag har funnit utifrån mina undersökningar. Först presenteras den 
kvantitativa undersökningen där jag har räknat ord, sedan den kvalitativa undersökningen där 
jag talar om vad jag har funnit utifrån min processtypsanalys, och till sist presenteras hur 
mycket kvinnor respektive män syns på bilderna i böckerna. 

5.1	  Kvantitativ	  analys	  –	  hur	  många	  kvinno-‐	  och	  mansord	  nämns	  i	  böckerna?	  
Som jag nämnde i avsnitt 4.2.1 har jag i denna analys räknat alla ord i de tre faktaböckerna 
som på något sätt åsyftar en kvinnlig eller manlig varelse, vare sig det är människor, djur eller 
fiktiva karaktärer. Jag har också räknat med pronomen som syftar tillbaka på något kvinnligt 
eller manligt eftersom de ger en uppfattning hur mycket man beskriver en person. 
 
I Tabell 2 nedan går att se det sammanställda resultatet. Jag har sammanlagt hittat 202 
kvinno- och mansord i böckerna varav 150 av dem är ord som syftar på män och 52 av dem är 
ord som syftar på kvinnor. Sammantaget benämns alltså manliga varelser tre gånger så ofta 
som kvinnliga i böckerna.  
 
Tabell 2: Antal ord som syftar på kvinnor respektive män i varje faktabok 

 

 
Vidare syns också att ingen av böckerna har ungefär lika många kvinno- och mansord, utan 
gemensamt för alla tre böckerna är att mansord används i högre grad, inte minst i boken om 
rymden där bara 1 ord syftar på en kvinna och resterande 65 ord syftar på män. I de två andra 
böckerna, om kroppen respektive dinosaurier, är fördelningen jämnare, men faktum kvarstår 
att mansord används i högre grad.  
 

 Kroppen Rymden Dinosaurier Totalt 
Kvinnor 33 1 18 52 
Män 51 65 34 150 
Totalt 84 66 52 202 
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Det kan också vara intressant att nämna könen på författarna till böckerna här. Böckerna om 
kroppen respektive dinosaurier är skrivna av manliga författare och rymdboken är skriven av 
en kvinnlig författare. Här är det intressant att se att den kvinnliga författaren nämner män i 
högre grad än de manliga författarna och kvinnor i mindre grad än de manliga författarna. Det 
kan till viss del bero på ämnet, som förvisso är mansdominerat på det sättet att flest 
astronomer, astronauter och rymdforskare har varit män, men författaren har också gjort ett 
val att inte nämna de kvinnliga personer som finns i branschen. Boken om kroppen har mest 
jämnfördelat mellan kvinno- och mansorden, vilket eventuellt kan vara ett medvetet val hos 
författaren, då kroppen är något som alla barn, oavsett kön, brukar vara nyfiken på. 
Dinosaurieboken har mindre jämnfördelat mellan kvinno- och mansord, men det är också den 
boken som nämner den typen av ord minst, vilken är intressant eftersom den boken är längst 
på cirka 120 sidor gentemot böckerna om kroppen och rymden som är på ca 45 sidor vardera. 
 
Siffrorna säger sitt, men sedan kan man också fråga sig vilka typer av ord statistiken bygger 
på, vilket går att se i Bilaga 1 där fetstilta ord motsvarar ord för män och kursiva ord 
motsvarar ord för kvinnor. Där ser man också att urvalet av ord är väldigt blandat med allt 
från smeknamn på dinosauriefynd till Galileo Galilei. Därför har jag i Bilaga 2 sorterat in 
orden i sammanlagt fyra olika grupper, för att på så sätt få en bild av vilka typer av ord som 
nämns i faktaböckerna. Dessa fyra grupper är Kvinnor och män som lever eller har levt, 
Fiktiva karaktärer, Djur och Ord som inte syftar på en särskild individ. För att ge en tydlig 
bild av vad Bilaga 2 visar har jag sammanställt siffrorna i Tabell 3 nedan: 
 
Tabell 3: Antal kvinno- och mansord i varje grupp 

Kvinnor och män som 
lever eller har levt 

Fiktiva 
karaktärer 

Djur Ord som inte syftar på en 
särskild individ 

Totalt 

129 26 35 12 202 
 
I Tabell 3 syns att de flesta ord som nämns är sådana som syftar på kvinnor och män som 
lever eller har levt, alltså verkliga människor, medan böckerna i mindre grad nämner de 
övriga grupperna. Detta är intressant då man kan tänka att ord för verkliga människor kanske 
är av större vikt att ta fasta på då man undersöker ur genusperspektiv, eftersom det snarare är 
verkliga individer som är mer kopplade till föreställningen om ojämställdhet och 
konstruktionen av kön. Därför har jag gjort en sammanställning i Tabell 4 nedan över ord som 
syftar på verkliga kvinnor och män, alltså ord för människor som lever eller har levt, samt, 
som jag väljer att kalla det, overkliga kvinnor och män, vilka är de ord som sorteras i de 
övriga grupperna, alltså Fiktiva karaktärer, Djur och Ord som inte syftar på en särskild 
individ. 
 
Tabell 4: Antalet kvinno- och mansord som syftar på verkliga respektive overkliga varelser i varje bok 

 Kroppen Rymden Dinosaurier Totalt 
Verkliga män 36 63 24 123 
Overkliga män 15 2 10 27 
Verkliga kvinnor 2 1 2 5 
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I Tabell 4 ovan blir det tydligt att böckerna överlag omnämner verkliga män, det vill säga 
män som lever eller har levt, i betydligt högre grad än vad de omnämner verkliga kvinnor. 
Ingen av böckerna omnämner verkliga kvinnor mer än två gånger, medan verkliga män som 
mest omnämns hela 59 gånger i boken om rymden. Om man dessutom jämför hur många 
overkliga ord som omnämns, är antalet omnämnanden av män betydligt färre än antalet 
omnämnanden av kvinnor, vilket innebär att mansorden till större del syftar på verkliga män 
som lever eller har levt, medan kvinnoorden till större del syftar på djur, fiktiva karaktärer 
eller ord som inte syftar på en särskild individ. I Bilaga 2 går också att se i gruppen Ord som 
inte syftar till en särskild individ att vissa av kvinnoorden är släktskapsord som mamma eller 
mormor. Ordet mamma nämns 4 gånger och ordet mormor 1 gång. Dessa ord syftar alltså på 
släktskap och familj, medan det inte finns några motsvarande ord för män, som exempelvis 
pappa eller farfar.  

5.2	  Kvalitativ	  analys	  –	  vilka	  roller	  får	  kvinno-‐	  och	  mansorden	  i	  böckerna?	  
Jag kommer i föreliggande avsnitt redovisa resultatet efter de fyra processtyperna, alltså 
materiella, relationella, mentala och verbala. Alla processer går att se i Bilaga 3 efter 
respektive processtyp. 

5.2.1	  Materiella	  processer	  
Sammanlagt finns det 49 materiella processer. Som nämnt i avsnitt 4.2.2 hör satser som 
påverkar den yttre världen till denna process. I processerna finns också 64 kvinno- och 
mansord utplacerade i de olika rollerna.  
 
35 av de 64 kvinno- och mansorden får rollen som aktör. 17 av orden får rollen som 
andradeltagare varav 12 av orden får rollen som mål, 3 får rollen som utsträckning och 2 får 
rollen som mottagare. De resterande 12 orden blir omständigheter, alltså extra information. 
Sammanställningen går att utläsa i Tabell 5 nedan.  
 
Tabell 5: Sammanställning av hur kvinno- och mansorden är fördelade i den materiella processtypen 

Materiell Förstadeltagare Andradeltagare Omständighet Totalt 
 Aktör Mål Utsträckning Mottagare   
Verkliga M 
Overkliga M 
Verkliga K 
Overkliga K 

20 
8 
0 
7 

5 
2 
0 
5 

1 
0 
0 
2 

2 
0 
0 
0 

2 
2 
0 
8 

30 
12 
0 
22 

Totalt 35 12 3 2 12 64 
 
Resultatet visar att mansord betydligt mycket oftare får rollen som aktör i böckerna än vad 
kvinnoord får, vilket kan tolkas som att mansorden oftare får fungera som de som gör något 
som leder till någon typ av förändring i den yttre världen. De flesta kvinnoord får rollen som 
aktör eller finns i omständigheterna. Detta gör att satserna i större utsträckning handlar om 
män som är aktiva och gör saker, medan kvinnoorden får ungefär lika mycket rollen som 
aktör och som omständigheter, vilka ses som den delen av satsen om inte är viktig för själva 

Overkliga kvinnor 31 0 16 47 
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skeendet, utan ses som en del av satsen som går att ta bort utan att satsen förlorar sin 
fullständighet. Det går att se att av de 35 aktörerna är det 28 ord som syftar på män medan 7 
av orden syftar på kvinnor. För de 12 orden i rollen mål är 7 av orden mansord medan 5 av 
dem är kvinnoord. Det är alltså fler mansord som får rollen som sådana som påverkas av 
aktörens handling. På så sätt kan det ses som att män i högre grad gör saker som i sin tur 
också påverkar män. Dock påverkas kvinnor ungefär lika mycket som männen. I rollen 
utsträckning är det 1 ord som syftar på en man och 2 ord som syftar på kvinnor. De två 
mottagarna är båda män medan 4 av omständigheterna är mansord och resterande 8 av dem är 
kvinnoord. 
 
Det blir också intressant att se hur många av dessa kvinno- och mansord som står för en 
verklig människa och inte. Här visar resultatet att 30 av de sammanlagda 42 mansorden 
åsyftar verkliga män, medan inga av de sammanlagda 22 kvinnoorden åsyftar verkliga 
kvinnor. De 22 ord som syftar på kvinnor är därmed ord från gruppen Djur som hona med 
böjningar, eller från gruppen Ord som inte syftar på en särskild individ som mamma eller 
kvinnor eller från gruppen Fiktiva karaktärer som feér eller Törnrosa. Av de 12 orden som 
syftar på overkliga män förekommer också ord från gruppen Djur som hane med böjningar 
och vid ett tillfälle nämns Törnrosas prins, från gruppen Fiktiva karaktärer. De övriga 30 
mansorden, är från gruppen Kvinnor och män som lever eller har levt och åsyftar verkliga 
män. Där omnämns personer som pjäsförfattaren William Shakespeare, vetenskapsmännen 
Galileo Galilei, Percival Lowell och Georges Meliés, astronomen Johannes Kepler och 
basisten Gene Simmons. Dessa män beskrivs således efter de handlingar de gör som leder till 
en förändring i den yttre världen, såsom att skriva, hitta, leta, visa upp, bygga och försäkra. 
Alla dessa ord går att se i sina processer i Bilaga 3 där mansord är fetstilta och kvinnoord är 
kursiva. 
 
I Tabell 6 nedan går att se hur stor andel i procent av kvinnoorden respektive mansorden som 
är placerade i de olika rollerna. Där syns att störst andel mansord (67 %) får rollen som aktör 
och att den andelen är betydligt större än de andra rollerna. Kvinnoorden är mer 
jämnfördelade mellan förstadeltagarrollen och omständigheterna. Här skulle man kunna tro 
att de kvinnoord som får deltagarrollen som aktörer kanske gör något så att det blir relevant 
att nämna dem vidare i omständigheter, men så är inte fallet, utan de flesta kvinnoord som får 
rollen omständighet ses som en fortsättning på vad mansord gör som aktörer. Det vanligaste 
är att hanar slåss om honor, vilket gör att mansorden oftast beskrivs som aktörer medan 
kvinnoorden i omständigheterna beskrivs som något passivt. 
 
Tabell 6: Andel kvinno- och mansord i den materiella processtypens olika roller 

 Materiell process 
 Aktör Mål Utsträckning Mottagare Omständighet 
Mansord 67 % 17 % 2 % 5 % 9 % 
Kvinnoord 32 % 23 % 9 % 0 % 36 % 
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5.2.2	  Relationella	  processer	  
Allt som allt har jag funnit 35 relationella processer, vilka är sådana som står för hur något är, 
befinner sig eller förhåller sig genom kännetecken eller identitet. Inom dessa processer finns 
det sammanlagt 42 kvinno- och mansord fördelade över de olika rollerna. Sammanställningen 
går att se i Tabell 7 nedan.  
 
Tabell 7: Sammanställning av hur kvinno- och mansorden är fördelade i den relationella processtypen 

Relationell Förstadeltagare Andradeltagare Omständighet Totalt 
 Bärare Utpekad  Existerande Attribut Värde   
Verkliga M 
Overkliga M 
Verkliga K 
Overkliga K 

14 
0 
1 
2 

2 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8 
1 
0 
2 

4 
2 
0 
0 

1 
2 
0 
2 

29 
6 
1 
6 

Totalt 17 3 0 11 6 5 42 
 
I de relationella processerna finns det 35 ord som syftar på män och 7 ord som syftar på 
kvinnor, varav det för kvinnoorden bara finns ett ord som syftar på en verklig kvinna. Det 
kvinnoordet får rollen som förstadeltagaren bärare. Det ordet är adjektivet kvinnlig som i 
sammanhanget handlar om en kvinnlig farao. Dock beskrivs inte denna kvinnliga farao vidare 
med namn, eller vad hon gjorde, utan vad man får veta är att hon ägde den första protesen 
man någonsin har hittat. Processen ser ut på följande sätt: 
 
Förstadeltagare (bärare) Processkärna Andradeltagare (attribut) 
(av) en kvinnlig farao. ägdes Den [protesen] 
Figur 1: Den enda verkliga kvinnan i den relationella processtypen 
 
De övriga 6 kvinnoorden som nämns är ord från gruppen Djur som höna, hona, samt 
smeknamnet för ett dinosauriefynd, Big Mamma och ord från gruppen Ord som inte syftar till 
en särskild individ, som mamma och kvinnor. Dessa ord räknas inte som ”verkliga” eftersom 
de orden inte syftar på en specifik kvinna som lever eller har levt. 
 
Till skillnad från den enda verkliga kvinnan som får rollen bärare, finns det 16 verkliga män 
som får roller som förstadeltagarna bärare eller utpekad. De män som nämns är brottslingen 
Frans Oskar Roos, historiska astronomer som Georges Meliés och Percival Lowell, en 
österrikisk biolog som fått nobelpris, basisten Gene Simmons och tre paleontologer vid 
namnen Darren Naish, John Ostrom och William Buckland. Dessa män tillskrivs alltså 
identiteter och kännetecken. De beskrivs också vidare och får därför också rollen som 
andradeltagare, vilket inte är fallet för den kvinnliga faraon. Ett exempel på detta går att se i 
Figur 2 nedan. 
 

Förstadeltagare (utpekad) Processkärna Andradeltagare (värde) 
Den förste i Sverige som 
identifierades med hjälp av 
fingeravtryck 

var en brottsling som hette 
Frans Oskar Roos. 
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Figur 2: De verkliga männen beskrivs ofta vidare och får därför rollen som andradeltagare också 
 
Trots att mansorden är så många fler, det vill säga 35 stycken gentemot de 7 kvinnoorden, är 
orden för overkliga män ändå färre än orden för overkliga kvinnor. Bland de overkliga 
mansorden finns ord från gruppen Djur som hane med böjningar och Ord som inte syftar på 
en särskild individ som män med böjningar. Man kan se att de ord som står för overkliga 
kvinnor och män är ganska lika; man talar om hanar eller honor eller om kvinnor och män 
som grupper. Men det intressanta är att av de 35 mansord gentemot de 7 kvinnoorden syftade 
de flesta mansorden på vekliga män, medan de flesta kvinnoord syftade på overkliga kvinnor. 
 
Som synes i Tabell 8 nedan är den största andelen kvinno-och mansord tillskrivna rollen som 
bärare. Dessutom är det ungefär lika stor andel kvinno- och mansord som får den rollen (40 % 
och 43 %), vilket är väldigt jämnfördelat till skillnad från förstadeltagarna i de materiella 
processerna beskrivna i Tabell 6 ovan där en stor andel av mansorden var aktörer och en 
mindre andel kvinnoord var det. Detta kan tolkas som att det är fler mansord som gör saker 
som leder till förändring i den yttre världen och att det är mer jämfördelat mellan kvinno- och 
mansord när något är, eller förhåller sig på ett särskilt sätt. Det som också förefaller sig 
intressant är att en stor andel av kvinnoorden fortfarande blir omständigheter (28 %) trots att 
förstadeltagarrollen i de relationella processerna är mer jämnfördelade. 
 
Tabell 8: Andel kvinno- och mansord i den relationella processtypens olika roller 
Relationell process 
 Bärare Utpekad Existerande Attribut Värde Omständighet 
Mansord 40 % 8 % 0 % 26 % 17 % 9 % 
Kvinnoord 43 % 0 % 0 % 29 % 0 % 28 % 

 

5.2.3	  Mentala	  processer	  
De mentala processerna är sådana som sker inom en individ och dennes inre upplevelser., 
såsom att tänka, se, känna eller höra. Jag har funnit 33 mentala processer och i dessa 
processer finns sammanlagt 47 kvinno- och mansord fördelade vilket går att se i Tabell 9 
nedan. 
 
Tabell 9: Sammanställning av hur kvinno- och mansorden är fördelade i den mentala processtypen 
Mentala Förstadeltagare Andradeltagare Omständiget Totalt 
 Upplevare Fenomen   
Verkliga M 
Overkliga M 
Verkliga K 
Overkliga K 

19 
0 
1 
1 

6 
2 
1 
7 

9 
0 
0 
1 

34 
2 
2 
9 

Totalt 21 16 10 47 
 
Av dessa 47 ord finns det sammanlagt 36 mansord och 11 kvinnoord varav de flesta 
mansorden får rollen som upplevare och de flesta kvinnoorden får rollen som fenomen. Detta 
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kan vid en första anblick tolkas som att kvinnor blir delar av de föremål som männen 
upplever, men så är inte fallet, utan kvinno- och mansorden befinner sig oftast i skilda 
processer.  
 
Av de 36 mansorden syftar 34 på verkliga män och av de 11 kvinnoorden syftar 2 på verkliga 
kvinnor. Dessutom får de flesta verkliga mansord rollen som upplevare, medan bara ett av de 
två verkliga kvinnoorden får en sådan roll. De män som beskrivs som upplevare är bland 
annat astronomer som Galileo Galilei, Georges Meliés och Percival Lowell och om dem får 
man veta vad de upptäckte om månen eller Mars, vad de såg och vad de trodde om sina 
upptäcker. Även paleontologer som William Buckland och John Ostrom nämns och man får 
veta vad de tyckte och tänkte om sina fynd. Det är också till stor del dessa män som beskrivs 
ytterligare i fenomen och i omständigheter då man i satsen beskriver männens upptäckter och 
tankar ytterligare. Den verkliga kvinna som får rollen som upplevare är en astrofysiker och i 
faktaboken får man veta att då hon var student upptäckte hon en signal från rymden som blev 
väldigt uppmärksammad. Dock beskrivs hon inte ytterligare, utan boken fortsätter beskriva 
signalen hon upptäckte, vilket gör att hon inte får någon plats som andradeltagare eller som 
omständighet. Hon får alltså inte lika mycket plats i texten som många av de manliga 
astronomerna får. I Figur 3 nedan går att se skillnaden mellan män som förstadeltagare som 
får mer utrymme och den enda kvinna som förstadeltagare som får mindre utrymme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Män som upplevare får plats i fenomen och omständighet, medan kvinnan inte får det 
 
De flesta mansord får alltså rollen som upplevare, medan de flesta kvinnoord får rollen som 
fenomen. Dessa kvinnoord som beskrivs som fenomen är oftast ord från gruppen Djur, som 
hona, höna eller Big Mamma, men också för en mamma och från gruppen Fiktiva karaktärer 
som Törnrosa och fe. De två ord som syftar på overkliga män är ordet hanar, från gruppen 
Djur. Så de flesta kvinnoord är sådana som syftar på djur, släktskap eller fiktiva karaktärer, 
medan de flesta mansord syftar på verkliga män som har gjort upptäckter om rymden eller 
dinosaurier. 
 
Tabell 10 nedan visar att i de mentala processerna får största andelen mansord (53 %) rollen 
som upplevare, alltså som förstadeltagare, medan största andelen kvinnoord (73 %) får en 
rollen som fenomen, alltså som andradeltagare. I de mentala processerna hamnar också en 
stor andel mansord i omständigheter (25 %) jämfört med kvinnoorden (9 %). Som syntes i 
Tabell 6 är större andelen kvinnoord omständigheter i de materiella processerna, men det 

Upplevare processkärna fenomen omständighet 
Lowell (lyckades) se fler kanaler | än 

Schiaparelli hade gjort  
i sitt nybyggda 
teleskop | i sitt, 

han [Lowell] såg desto fler (och) ju mer han 
tittade 

studenten 
Jocelyn Bell 

upptäckte en egendomlig signal  



 24 

finns en skillnad i hur de omtalas; i de mentala processerna är mansorden i omständigheterna 
en fortsatt beskrivning av de mansord som nämns som förstadeltagare, medan kvinnoorden 
som får rollen omständighet i de materiella processerna inte är det. I de mentala processerna 
beskriver man alltså många mansord ytterligare, vilket gör att de får mer plats i 
faktaböckerna. Vidare går att se att den största andelen kvinnoord (73 %) får rollen som 
fenomen. Kvinnoorden beskrivs alltså till störst del som fenomen man kan uppleva. 
 
Tabell 10: Andel kvinno- och mansord i den mentala processtypens olika roller 
Mental process 
 Upplevare Fenomen Omständighet 
Mansord 53 % 22 % 25 % 
Kvinnoord 18 % 73 % 9 % 

 

5.2.4	  Verbala	  processer	  
De verbala processerna är inte lika många som de andra processerna ovan, utan jag fann 12 
stycken. I dessa 12 processer fann jag sedan 17 kvinno- och mansord som är utsatta i de olika 
deltagarrollerna. Denna rollfördelning går att se i Tabell 11 nedan.  
 
Tabell 11: Sammanställning av hur kvinno- och mansorden är fördelade i den verbala processtypen 

Verbala Förstadeltagare Andradeltagare Omständighet Totalt 
 Talare Lyssnare Utsaga Talmål   
Verkliga M 
Overkliga M 
Verkliga K 
Overkliga K 

8 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
2 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 
1 
1 
5 

Totalt 12 0 4 1 0 17 
 
Tabell 11 ovan visar att bland dessa 17 kvinno- och mansord får de flesta av dem, nämligen 
12 stycken, rollen talare, alltså som förstadeltagare medan resterande 5 mest får rollen som 
andradeltagaren utsaga och 1 ord får rollen som andradeltagaren talmål. Av de 12 kvinno- och 
mansord som får rollen som talare syftar 9 av orden på män medan 3 av dem syftar på 
kvinnor. För de resterande 5 orden finns det 3 kvinnoord som får rollen som andradeltagaren 
utsaga och 2 manord varav 1 får rollen som andradeltagaren utsaga och 1 som talmål. Det blir 
också tydligt att verkliga män förekommer oftast och de får också oftast rollen som talare, 
medan verkliga kvinnor förekommer 1 gång, och då som utsaga, vilket betyder att någon 
annan talar om henne. Bland de verkliga männen förekommer astronomen Percival Lowell, 
naturvetaren C.F. Gauss, paleontologen Darren Naish, samt Robert Bakker som beskrivs som 
paleontologen John Ostroms student. De får alla rollen som personer som tycker, påstår, 
menar och föreslår saker. Den enda verkliga kvinnan är däremot ingen som själv säger något, 
utan hon får rollen som andradeltagaren utsaga. Det gör att en annan förstadeltagare säger 
något om henne, vilket i det här fallet är ryktet. Kvinnan i fråga är paleontologen Gideon 
Mantells fru Mary. I Figur 4 nedan går det att utläsa den verbala processen. 
 
Talare processkärna Lyssnare Utsaga Mål Omständig
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het 
Ryktet säger  att det egentligen var hans fru 

Mary som hittade fossilen. 
  

Figur 4: Den enda verkliga kvinnan i den verbala processtypen får rollen som andradeltagaren utsaga 
 
Något som förefaller sig intressant är att Mary, som en av de fyra verkliga kvinnor av alla 202 
kvinno- och mansord, här inte får stå som ensam, utan hon benämns som någons fru, vilket 
gör att hon inte beskrivs som lika självständig som många av mansorden gör. 
 
De overkliga kvinnor och män som får rollen som talare är alla från gruppen Fiktiva 
karaktärer. De overkliga kvinnorna är Julia från Romeo och Julia samt en fe och en 
prinsessa. Den overkliga mannen som får rollen som talare är Romeo.  
 
I Tabell 12 nedan går att se att störst andel mansord i de verbala processerna får rollen som 
förstadeltagare medan kvinnoorden är jämnt fördelade mellan förstadeltagare och 
andradeltagaren utsaga. Kvinnoorden blir således lika mycket sådana som talar och sådana 
man talar om medan mansorden blir sådana som tycker, menar, påstår och föreslår. 
 
Tabell 12: Andel kvinno- och mansord i den mentala processtypens olika roller 
Verbal process 
 Talare Lyssnare Utsaga Talmål Omständighet 
Mansord 82 % 0 % 9 % 9 % 0 % 
Kvinnoord 50 % 0 % 50 % 0 % 0 % 
 

5.2.5	  Sammanfattning	  av	  processerna	  
Något som är gemensamt för alla processerna är att flest kvinno- och mansord som får en roll 
som förstadeltagare. Vidare visar också alla processer att ord som syftar på verkliga män 
oftast får dessa roller medan de fyra ord som syftar på verkliga kvinnor är jämnfördelade 
mellan rollerna första- och andradeltagare. De ord som syftar på kvinnor är i högre grad 
sådana som syftar på overkliga kvinnor och de får oftast roller som andradeltagare eller 
omständigheter. Detta visar på mansorden oftare tillskrivs roller som sådana som gör, är, 
tänker eller säger, medan kvinnoorden oftare tillskrivs roller som sådana som påverkas av det 
som sker i satsen. Dessutom beskrivs de verkliga männen mer utförligt än de verkliga 
kvinnorna. De verkliga männen får alltså mer plats, både i att de nämns i högre grad och att de 
som nämns också får mer textutrymme. De verkliga kvinnorna nämns knappt alls och när de 
väl nämns får de väldigt lite utrymme. Det blir därmed tydligt att de verkliga männen tar 
mycket mer plats i faktaböckerna än kvinnorna. 
 
Slår man ihop resultatet av alla analyserade processtyper blir det tydligt att största andelen 
mansord får rollen som förstadeltagare i samtliga processtyper medan största andelen 
kvinnoord får rollen som andradeltagare. Detta går att se i Tabell 13 nedan. Det syns också att 
kvinnoorden är jämnare fördelade mellan de olika rollerna än vad mansorden är.  
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Tabell 13: Andelen kvinno- och mansord i de olika rollerna i alla processtyper 
 

5.3	  Bilder	  –	  Hur	  mycket	  syns	  kvinnor	  respektive	  män	  på	  bilder	  och	  illustrationer	  i	  
böckerna?	  
I boken om kroppen finns många bilder på barn och vuxna som får illustrera saker om 
kroppen, som exempelvis en nysning eller rodnad. Där är det också relativt jämnt fördelat 
mellan bilder på kvinnor och män. I boken om rymden är nästan alla bilder illustrerade och 
där är det också ganska jämnt fördelat mellan manliga och kvinnliga figurer. I boken om 
dinosaurier förekommer det mest dataillustrerade bilder på just dinosaurier, men också 
verkliga foton på många av de manliga paleontologerna och experterna som nämns i boken. 
Intressant att nämna är också att inga kvinnor syns i den faktaboken.  
 
Som tidigare nämnts i avsnitt 5.1 finns det i den kvantitativa analysen bara 5 ord som syftar 
på verkliga kvinnor i faktaböckerna medan det finns 123 ord som syftar på verkliga män.  
Intressant är att ingen av de verkliga kvinnorna, den kvinnliga faraon, modejournalisten Elin 
Kling, Mantells fru Mary eller astrofysikern Jocelyn Bell syns på någon bild. Av de verkliga 
männen är det dock många av dem som får synas på foton, bland annat konstnären Stelios 
Arcadiou, basisten Gene Simmons, Paleontologerna Darren Naish, Barnum Brown, William 
Buckland, John Ostrom och Robert Bakker samt fossilexperten Gideon Mantell. Vidare är 
också Galileo Galilei och Percival Lowell illustrerade i boken om rymden. De verkliga 
männen får på så sätt mer utrymme eftersom de inte bara presenteras i texten, utan också får 
synas som personer, medan de få verkliga kvinnor som nämns blir osynliggjorda då de inte får 
synas på bild.  

6	  Diskussion	  
Här diskuteras undersökningens resultat utifrån flera synvinklar. Först presenteras en 
sammanfattning av resultaten i förhållande till syftet och frågeställningarna samt i förhållande 
till tidigare forskning. Sedan görs en värdering av materialet och metoden och till sist, innan 
jag är färdig med fuffens, kommer förslag till fortsatt forskning. 

6.1	  Sammanfattning	  av	  resultaten	  kopplat	  till	  syfte	  och	  frågeställningar	  
I den kvantitativa analysen, där jag på lexikal nivå har räknat kvinno- och mansorden, har jag 
fått svar på hur många kvinno- och mansord som nämns i de tre faktaböckerna. Vad som kan 
sägas om det är att mansorden är betydligt många fler än kvinnoorden då det visade sig att det 
fanns 150 mansord och 52 kvinnoord (se Tabell 2). Jag insåg också att alla dessa ord inte 
bidrar till lika stor del till föreställningen om kön och konstruktionen av kön då många av 
orden syftar på fiktiva karaktärer, djur eller inte till en särskild individ. Dessa typer av ord 

 Förstadeltagare Andradeltagare Omständighet 

Antal  Andel Antal  Andel Antal  Andel 
Mansord 73 59 % 35 28 % 16 13 % 
Kvinnoord 15 33 % 20 43 % 11 24 % 
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bidrar inte i sig till att man framhäver något av könen mer än det andra, utan snarare finns de 
bara där för att förklara situationer för barn. Därför räknade jag också hur många av orden 
som var verkliga, det vill säga står för Kvinnor och män som lever eller har levt, respektive 
overkliga, det vill säga ord för Fiktiva karaktärer, Djur och Ord som inte syftar på en särskild 
individ. Jag fann att ställningen fortfarande var ojämn, då bara 5 av orden syftade till verkliga 
kvinnor medan 123 av orden syftade på verkliga män (se Tabell 3). Här kan man således dra 
slutsatsen att mansorden får mer utrymme än kvinnoorden, vilket är ett mönster som ofta syns 
då man skriver om kvinnor respektive män. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.1 menar Milles 
(2008:17–23) att män ofta får mer utrymme i text än vad kvinnor får i bland annat media, 
läroböcker och ordböcker. I avsnitt 2.2 gick också att läsa att forskare som har studerat 
läroböcker som barn möter i skolan har fått liknande resultat då de har funnit att män ofta får 
mer utrymme i text än vad kvinnor får (Lind Palicki 2005, Graeske 2010, Ylikiiskilä 2005, 
von Wright 1999). Dock kan man ana en förbättring med tiden. 
 
I den kvalitativa analysen har jag på textnivå undersökt vilka roller de olika deltagarna får och 
funnit att största andelen mansord får rollen som förstadeltagare medan större andelen 
kvinnoord får rollen som andradeltagare (se Tabell 13). Detta kan tolkas som att mansorden 
oftare får fungera som de som de aktiva i satserna som utför handlingen eller skeendet som 
satsen beskriver, medan kvinnoorden får fungera som de som blir utsatta eller påverkade av 
den handling som satsen beskriver. På så sätt får mansorden i större mån rollen som aktiva 
medan kvinnoorden i större mån får rollen som passiva. Värt att påpeka är också att både 
kvinno- och mansord hamnar i omständigheter, men ändå beskrivs kvinno- och mansorden 
olika inom dem; för kvinnoordens del förekommer de ofta som ny information till satsen, 
medan mansorden i omständigheterna ofta är desamma som nämns som förstadeltagare. Detta 
kan tolkas som att mansorden får mer utrymme och beskrivs ytterligare i omständigheterna 
medan kvinnoorden inte beskrivs ytterligare, utan fungerar som extra, ny information. I 
faktaböckerna får därför mansorden oftare rollen som aktiv och de får också mer utrymme än 
kvinnoorden som snarare får en roll som passiv och inte erbjuds lika mycket plats. Som jag 
nämnde i avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 är detta ett mönster man ofta ser i forskning om jämställdhet i 
det skriftliga språket då forskare har funnit att män får mer utrymme och beskrivs som aktiva 
och självständiga, medan kvinnor osynliggörs och beskrivs som passiva (Milles 2008:17–19, 
Edlund m.fl. 2007:194). Även i avsnitt 2.2 nämndes att liknande mönster har 
uppmärksammats i forskning om jämställdhet i läroböcker då kvinnor ofta beskrivs i mindre 
grad än män. Där nämns också att kvinnor oftare beskrivs utifrån hemmet medan män ofta 
beskrivs som aktiva utanför hemmet (Lind Palicki 2005:185, Ylikiiskilä 2005:410). Detta 
syns också till viss del i min undersökning om man tittar närmare på de släktskapsord som 
nämns. De släktskapsord som finns är mamma och mormor, vilka beskriver kvinnor utifrån en 
familjeroll, medan männen aldrig nämns utifrån en sådan roll. På så sätt får kvinnorna även i 
denna undersökning oftare en roll som beskrivs utifrån ett familjeliv än männen, även om 
släktskapsorden är väldigt få i förhållande till alla ord.  
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Detta mönster med synliga män och osynliga kvinnor följer också med bilderna i böckerna då 
det visar sig att många av de verkliga männen syns på foton och illustrationer, medan ingen 
av de verkliga kvinnorna gör det. Böckernas författare har därmed bidragit till att synliggöra 
männen ytterligare medan kvinnorna osynliggörs. På så sätt får männen återigen mer plats då 
de också blir synliga på bild. 
 
Sammantaget för de tre resultaten är att böckerna framställer kvinnor och män på ett sätt som 
inte gynnar jämställdhet i de tre faktaböckerna. Då män i nämns oftare, och dessutom mer 
utförligt, än kvinnorna blir det tydligt att männen tar mer plats, och inte minst de verkliga 
männen. Det finns således mycket att önska då en betydligt mer jämställd bild hade kunnat 
framställas.  
 
Att mitt resultat liknar det som många andra har funnit i läroböcker, trots att jag har undersökt 
faktaböcker, kan ha att göra med att texttyperna är nära besläktade med varandra. Det går att 
läsa om i avsnitt 3.2.5 där Lundström och Lundmark (1983:43) anser att faktaboken tillhör 
gruppen lärobok, men att de används på lite olika sätt i skolan. Elsa Gómez (1991:18–19) 
håller med om att texttyperna liknar varandra och menar att båda används för att lära, men att 
faktaboken kan ses som en förlängning, eller fördjupning, av läroboken då barnen kan läsa en 
faktabok både i skolan och på fritiden.  
 
Att de tre undersökta faktaböckerna ger ett resultat som visar på ojämställdhet är dock 
beklagligt då det finns teorier och föreställningar om att barn påverkas tidigt av vad de läser i 
skolan och ser och hör omkring sig (Odenstam 1983:7–8, Graeske 2010:128). Det är därför 
viktigt att man undersöker vilka texter och bilder barnen faktiskt möts av då de bör motsvara 
verkligheten på bästa möjliga sätt, vilket är något man debatterade mycket om på 80-talet 
(Gómez 2008:13). Detta kan också kopplas med Sapir-Whorf-hypotesen som nämndes i 
avsnitten 1 och 3.1.1 vilken menar att språket och tanken hör ihop. Vi påverkas alltså av 
språket på så sätt att det hjälper till att bygga upp verkligheten, samtidigt som verkligheten 
hjälper till att bygga upp språket. Därför är det viktigt att förmedla en jämställd världsbild i 
faktaböcker som ska presentera verkligheten för barn, eftersom språket i böckerna kommer att 
påverka deras syn på verkligheten. 

6.2	  Värdering	  av	  material	  och	  metod	  
Överlag har metoden med SFG:s processtypsanalys fungerat väl då den har hjälpt mig att få 
svar på min frågeställning om vilka roller de olika kvinno- och mansorden får i texten. Något 
som jag däremot hade kunnat göra annorlunda är att också inkludera de andra delarna av den 
ideationella metafunktionen och analyserat agentivitet, samt de logiska betydelsesambanden 
mellan satserna. Då hade jag kunnat få ett mer heltäckande resultat och jag hade kunnat säga 
mer om de olika satserna och vilken betydelse de får för jämställdhet. Dock var jag tvungen 
att begränsa undersökningen vilket gjorde att vissa eventuellt viktiga delar kan ha fallit bort. 
Min bedömning att ändå förhoppningsvis få ett relevant resultat, tror jag har varit rimlig, trots 
begränsningarna. 
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Sedan kan man också ifrågasätta mitt val att analysera alla satser för sig, alltså att ta ut alla 
underordnade bisatser från huvudsatserna. Mitt resultat skulle kanske ha blivit annorlunda om 
jag i stället hade undersökt huvudsatser med innehållande bisatser, eftersom många kvinno- 
och mansord i bisatserna som nu har fått roller som förstadeltagare i så fall kanske i större 
utsträckning hade fått roller som andradeltagare eller hamnat i omständigheter. Detta beslut 
gjorde jag i syfte att begränsa min undersökning och det kan ha påverkat resultatet en del och 
på så sätt gett en missvisande bild av rollernas fördelning mellan kvinno- och mansorden. Min 
förhoppning är ändå att mitt val att analysera var sats för sig kan hjälpa till att ge en bild av 
vilka roller kvinno- och mansorden får och vad det ger för bild av kvinnor och män i dagens 
faktaböcker för barn. 
 
I min analys av bilderna har jag varit objektiv snarare än subjektiv, då jag inte har analyserat 
utifrån egna tolkningar, utan i stället räknat förekomsten av kvinnor och män på 
faktaböckernas bilder. Man hade givetvis kunnat göra en mer utförlig analys och eventuellt 
använt sig av den multimodala analysmodellen för att mer utförligt kunna ge tolkningar av 
bildernas placering, innehåll och förhållande till texten, men på grund av plats- och tidsbrist 
har jag valt att begränsa analysen och i stället räkna hur mycket kvinnor och män syns på 
bilderna för att på så sätt förhålla mig objektivt. 
 
Vad gäller materialet har de tre faktaböckerna varit tillräckliga för att ge ett resultat, men för 
litet för att kunna ge någon generell bild av jämställdhet i barns faktaböcker som texttyp. På 
så sätt är denna undersökning inte helt rättvisande, utan ger bara ett stickprov ur några få 
faktaböcker. Min förhoppning är ändå att detta stickprov kan väcka nyfikenhet och 
uppmärksamhet för vilka typer av texter barnen möter i facklitteraturen och vad de ger för 
föreställningar om verkligheten. 

6.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Tanken med denna undersökning har varit att väcka intresse och uppmärksamhet för hur vi 
faktiskt skriver facklitteratur som riktar sig till barn. Då resultatet visar på en ojämställdhet 
mellan hur ofta kvinnor och män nämns, och även hur de nämns, vore det intressant att 
undersöka jämställdheten i barns faktaböcker i en större omfattning och med ett större 
material. Då skulle man kunna få en mer rättvis bild av hur vi faktiskt skriver till barn och 
efter det fundera på om det finns en god könsmedvetenhet, eller om det är dags att tänka om 
då det kommer till jämställdheten i den facklitterära världen som barnen möter.   



 30 

7	  Källförteckning	  
 
Butler, Judith 1999: Gender Trouble. London: Routledge. 
 
Byrman, Gunilla & Hultén, Britt 2003: Varför många företagsledare bär damunderkläder. 
Diskussion om genus och sakprosa. I: Englund Boel, Ledin Per (et. al.) Teoretiska perspektiv 
på sakprosa. Lund: Studentlitteratur. 
 
Cameron, Deborah 1992: Feminism & Linguistic Theory. 2ed. London: Palgrave. 
 
Dayton-Sakiri, Mary & Jobe, Ronald 2003: Reluctant Readers Choose Nonfiction. Just Give 
Me the Facts! I: Bookbird. A journal of international children’s literature (2003) Vol. 40 
NO.1 Special issue: Nonfiction Books för Children. S. 21–27. 
 
Edlund, Ann-Catrine, Erson, Eva, Milles, Karin, Hemmingsson, Nina 2007: Språk och kön. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 
 
Feministisk Initiativ. (15.04.2015) http://www.feministisktinitiativ.se  
 
Freeman, Evelyn B. 2003: Informational Books in the United States. Transitions and Trends. 
I: Bookbird. A journal of international children’s literature. Vol. 40 NO.1 Special Issue: 
Nonfiction Books for Children. S. 6–13. 
 
Gómez, Elsa 1991: Faktaboken – en bortglömd genre inom barnlitteraturen. I: Spov – studier 
av den pedagogiska väven (12). Utgiven av Institutet för pedagogisk textforskning. S. 11–23. 
 
Gómez, Elsa 2008: Faktaboken som pedagogisk resurs. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gothlin, Eva 1999: Kön eller genus? Efter konferensen ”könsperspektiv i forskning och 
undervisning” av Eva Gothlin, i augusti 1999. Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
Graeske, Caroline 2010: Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i 
svenska. I: Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL). Vol. 40 Nr. 3–4: Litteraturvetenskap och 
didaktik. S. 118–132. 
 
Halliday, Michael & Matthiessen, Christian M.I.M. 2014: Halliday’s Introduction to 
Functional Grammar. 4th ed. Rev. by Christian M.I.M. Matthiessen. Milton Park, Abingdon, 
Oxon: Routledge. 
 
Hodge, Robert & Kress, Gunther 1979: Language as ideology. London: Routledge. 
 
Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin 2006: Grammatik med betydelse. En introduktion till 
funktionell grammatik. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 
 
Lind Palicki, Lena 2005: Hur man än vänder sig har man rumpan bak. I: Språk och stil: 
Tidskrift för svensk språkforskning (15), S. 161–192. 
 
Lundgren, Åsa & Lundmark, Siv 1983: Faktaboken i skolan – Värdering och analys. I: 
Faktaboken i skolan. Tre uppsatser sammanställda av Gunnel Odenstam. Stockholm: 
Skolöverstyrelsen. S. 41–61. 



 31 

 
Milles, Karin 2002: Könsneutralitet eller könsblindhet? En studie av två broschyrer från 
socialstyrelsen. I: I Svenskans beskrivning 25. Förhandlingar vid tjugofemte sammankomsten 
för svenskans beskrivning. Åbo: Åbo universitet. S.189-199. 
 
Milles, Karin 2003: Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna 
arbetsmöten. Institutionen för nordiska språk. Stockholm: Stockholms universitet. 
 
Milles, Karin 2008: Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt. Språkrådets 
skrifter 5. Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet). Stockholm: Norstedts akademiska 
förlag. 
 
Nationalencyklopedin, jämställdhet. (20.05.2015) 
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhet  
 
Odenstam, Gunnel 1983: Inledning. I: Faktaboken i skolan. Tre uppsatser sammanställda av 
Gunnel Odenstam. Stockholm: Skolöverstyrelsen. S. 5–14. 
 
Roswall, Åsa & Westerberg, Charlotta 2006: Barn läser faktaböcker. En studie om hur några 
barn använder och uppfattar faktaboken. Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Borås: Bibliotekshögskolan i Borås. 
 
Scanlon, Margaret & Buckingham, David 2003: Deconstructing Dinosaurs. Imagery, Fact, 
and Fiction in Informational Books. I: Bookbird. A journal of international children’s 
literature. Vol. 40 NO.1 Special issue: Nonfiction Books för Children. S. 14–20. 
 
Sjöquist, Siv 1983: Några tankar om faktaböcker och barn med läs- och skrivsvårigheter. I: 
Faktaboken i skolan. Tre uppsatser sammanställda av Gunnel Odenstam. Stockholm: 
Skolöverstyrelsen. S.35–39. 
 
Språklagen SFS 2009:600 (13.05.2015) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Spraklag-2009600_sfs-2009-600/ 
 
Thörner, Karin 1983: Lära i skolan för livet? – Om eleverna, böckerna, kunskaperna och 
möjligheterna. I: Faktaboken i skolan. Tre uppsatser sammanställda av Gunnel Odenstam. 
Stockholm: Skolöverstyrelsen. S.13–34. 
 
Vogel, Anna 2011: Språket, kroppen och tankarna: introduktion till kognitiv semantik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Von Wright, Moira 1999: Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i 
fysikläromedel? Stockholm: Skolverket. 
 
Wardhaugh, Roger 1993: Investigating Language. Central problems in linguistics. Oxford 
UK & Cambridge USA: Blackwell. 
 
Ylikiiskilä, Antti 2005: Flitiga Lisa och busige Bert. Om könsrollsmönster i läroböcker. I: 
Svenskans beskrivning 27. Förhandlingar vid tjugosjunde sammankomsten för svenskans 
beskrivning. Växjö: University Press. s.400-410. 
  



 32 

Bilagor	  
 

Bilaga	  1:	  Kvantitativ	  analys	  –	  alla	  räknade	  kvinno-‐	  och	  mansord	  
 
Mansorden är fetstilta och kvinnoorden är kursiva. 
 
Faktaboken om kroppen 
 
S.8: Den förste, Frans Oskar Roos, han, sina, han, han, han 
S.10: Engelsmän, De, De, mammans (mage), mammans (mage) 
S.11: Oskar Jönsson Hagman, han  
S.13: han 
S.15: grekiske, påven, Innocentius VIII, pojkar 
S.17: Hypnos, gud 
S.19: Kaa, man, han, honom, hönor, modejournalisten Elin Kling, höna 
S.20: William Shakespeare, Julias, Romeo, Julia, munk 
S.22: mormor, präriesorkshanne, hona, hans, honom, honan, henne, honom, honan, 
honorna 
S.23: män, kvinnor, män, kvinnlig (doft), kvinnor, manlig (doft) 
S.25: babianhannen, Jesus 
S.30: Konstnären Stelios Arcadiou, Stelarc, hans, Han, Stelarc, han, han 
S.31: kvinnlig (farao) 
S.45: Gene Simmons, Han, sin, Gene Simmons, han, Gene Simmons, han, han, Törnrosa, 
fe, hon, kungadotterns, hon, prinsessan, hon, feer, flickan, sin, prinsessan, kvinna, prinsessan, 
hon, prins, Törnrosa, hennes 
 
84 ord 
 
Faktaboken om rymden 
 
S.8: Gubbar, italienske, vetenskapsmannen, Galileo Galilei, sitt, Galileis, Galilei, 
fransmannen, Georges Meliés, James B. Irwin, Harrison H. Schmitt, Alan Shepard, 
Charles M. Duke, Eugene A. Cernan 
S.9: Georges Meliés, sina, han, Jules Verne, Meliés, han, HG Wells, Charles P. Conrad, 
John W. Young, Edgar D. Mitchell, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, David R. Scott, Alan 
L. Bean 
S.10: Italienske, Giovanni Schiaparelli, sitt, Han, Lowell, han, sitt, Percival Lowell, Han, 
Lowell, han, Schiaparellis, Lowell, sitt, Schiaparelli, sitt, han, han, Lowells 
S.11: Lowell, Lowell, hans, Lowell, Han, HG Wells, han, Lowell, Lowell, han 
S.17: hannar 
S.23: Percival Lowell, han 
S.31: Johannes Kepler 
S.38: Jocelyn Bell 
S.39: han, han 
S.40: C.F. Gauss, hans 
 
66 ord 
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Faktaboken om dinosaurier 
 
S.4: Darren Naish, han, han, Darren, Dr Naish 
S.10: Barnum Brown, ”Sue” (smeknamn på dinosaurieskelett) 
S.11: (dinosaurien) Barney 
S.18: ”Big Mamma”, ”Big Mamma”, (smeknamn på dinosauriefynd), vetenskapsmännen 
S.19: Mamman, ”Big Mamma”, ”Big Mamma” 
S.22: William Buckland, han, Buckland, han 
S.26: Kaskelotthanne 
S.32: Gideon Mantell, den förste, hans, fru, Mary, Mantell 
S.47: Hane, Hona, honor, hanar 
S.57: honan, hon 
S.58: Vetenskapsmän 
S.63: dinosauriehanarna, honor 
S:71: John Ostrom, Han, ”fader”, han, den förste, Ostrom, hans, Robert Bakker 
S.78: honorna 
S.88: män 
S.97: mamma 
S.111: hanar, honor 
S.112: elefanthanar 
S.114: hona  
S.116: hanar, de, hona  

52 ord 
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Bilaga	  2:	  De	  räknade	  orden	  sorterade	  i	  grupper,	  samt	  hur	  många	  gånger	  de	  nämns	  
 
Kvinnor och män som lever eller har levt: 

• Frans Oskar Roos:    7 
• (två) Engelsmän som uppfann ett system:  3 
• Oskar Jönsson Hagman:   2 
• Österrikisk biolog:    1 
• Rysk man:    3 
• Påven Innocentius:   2 
• Tre pojkar:    1 
• Elin Kling:    1 
• Shakespeare:    1 
• Stelarc:    7 
• Kvinnlig farao:    1 
• Gene Simmons:    8 
• Galileo Galilei:    6 
• Georges Meliés:    7 
• Astronauter (manliga):   13 
• Jules Verne:    1 
• H.G. Wells:    3 
• Giovanni Schiaparelli:   7 
• Percival Lowell:    23 
• Johannes Kepler:    1 
• Jocelyn Bell:    1 
• C.F. Gauss:    2 
• SETI-forskare (manlig):   3 
• Darren Naish:    5 
• Barnum Brown:    1 
• William Buckland:   4 
• Gideon Mantell:    4 
• Mantells fru:    2 
• Vetenskapsmän:    1 
• John Ostrom:    7 
• Robert Bakker:    1 

 
Fiktiva karaktärer: 

• Hypnos:    2 
• Ormen Kaa:    1 
• Julia med böjningar:   2 
• Romeo:    1 
• Munk:    1 
• Jesus:    1 
• Törnrosa med böjningar:   3 
• Fe med böjningar:    4 
• Prinsessa med böjningar:   8 
• Kvinna (från sagan om Törnrosa):  1 
• Prins:    1 
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• Dinosaurien Barney:   1 
 
Djur 

• Höna med böjningar:   2 
• Hane med böjningar:   14 
• Hona med böjningar:   14 
• (Dinosauriefynd) ”Sue”:   1 
• (Dinosauriefynd) ”Big Mamma”:  4 

 
Ord som inte syftar på en särskild individ: 

• Män:     2 
• Kvinnor:    2 
• Gubbar:    1 
• Kvinnlig:    1 
• Manlig:    1 
• Mamma med böjningar:   4 
• Mormor med böjningar:   1 
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Bilaga	  3:	  Kvalitativ	  analys	  –	  alla	  processer	  
 
Mansord är fetstilta och kvinnoord är kursiva 
 
Materiell process 

Bok 
och 
Sida 

Förstadeltagare Process Andradeltagare Omständigh
et Aktör Mål Utsträckni

ng 
Mottagar
e 

K8 - dödades han [Frans 
Oskar Roos] 

  Av okänd 
anledning | 
år 1907. 

K8 - hittades Han [Frans 
Oskar Roos] 

  i Klarasjö, i 
Stockholm, 
inlindad i 
säckväv. 

K10 De [engelsmän] hittade tre typer av 
avtryck 

   

K10 - befruktas två ägg   samtidigt i 
mammans 
mage 

K11 Han nekar (till) brottet.    
K15 från tre pojkar. fick  blod Den 

grekiske 
påven 
Innocent
us VIII 

 

K19 han [rysk man] fick bankpersonalen att ge 
honom 
pengar. 

 Enligt 
tidningarna 

K20 (av) William 
Shakespeare 

skrevs En av världens 
mest kända 
kärleksberättels
er, Romeo och 
Julia 

  på 1500-
talet. 

K20 (av) en munk vigs de    
K22 en 

präriesorkshann
e 

parar sig -   När | med en 
hona 

K22 - frigörs vasopressin   i hans hjärna 
K22 Det [vasopressin] får honom 

[präriesorken] 
att fatta 
tycke för 
honan och 
vilja bilda 
ett par med 
henne. 

  

K22 forskarna sprutar  ämnet (direkt)   in i sorkens 
hjärna. i 
stället för att 
låta honom 
para sig med 
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honan 
K23 män luktar på kvinnlig doft   När 
K23 kvinnor luktar på manlig doft   (och) när 
K25 (av) 

babianhannen. 
avslutas Allt   med en 

jättelik 
gäspning 

K30 Konstnären 
Stelios Arcadiou, 
även känd som 
Stelarc 

letade -   i tio år | för 
att hitta en 
läkare som 
var beredd 
att operera in 
ett tredje öra 
i hans arm. 

K30 Han [Stelarc] hittade en.    
K30 han [Stelarc] visar upp örat   Här (bild) | 

på festivalen 
för konst och 
digital kultur, 
Transmediale
. 

K45 Gene Simmons (har) tränat 
på 

att sträcka ut 
tungans muskel. 

   

K45 (Och) han [Gene 
Simmons] 

visar (gärna) 
upp 

den   både på scen 
och utanför. 

K45 han [Gene 
Simmons] 

(har) kapat den lilla senan   under tungan 

K45 han [Gene 
Simmons] 

(har) 
försäkrat 

tungan   till en miljon 
dollar. 

K45 Andra feér ändrar förbannelsen   så att flickan 
i stället 
kommer att 
sova i… hur 
många år då? 

K45 prinsessan träffar på en gammal 
kvinna 

  På sin 16:e 
födelsedag 

K45 hon sticker sig    i fingret 
K45 En ung prins (kan komma 

fram och) 
väcka 

Törnrosa ur 
hennes långa 
sömn. 

   

R8 fransmannen 
Georges Meliés 

spelade in filmen Resan 
till månen. 

  1902 

R10 Lowell byggde ett eget 
observatorium 
med ett teleskop 
som var större 
än Shiaparellis 

  För att 
studera 
kanalerna lite 
närmare 

R10 Folk i allmänhet reste    långa vägar 
för att lyssna 
på Lowells 
berättelser 
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om mars och 
dess 
invånare. 

R11 som [det] hände Lowell.    
R11 som [hjärnan] lurade Lowell.    
R11 H.G. Wells, han 

som skrev Den 
första människan 
på månen 

skrev 
(också) 

Världarnas 
Krig 

   

R31 Keplerskopet, 
uppkallat efter 
astronomen 
Johannes Kepler 
som levde under 
1600-talet 

är på 
planetjakt 

   runt mer än 
100 000 
stjärnor. 

D4 han [Darren 
Naish] 

(så) skriver    om dem! 

D4 Darren arbetar    som forskare 
vid 
universitetet i 
Portsmouth, 
England. 

D10 (av) palentologen 
(dinosaurieexperte
n) Barnum 
Brown (höger) 

upptäcktes Tyrannosaurus 
rex 

  1902 

D10 - hittades Ett av de bäst 
be-varade fyn-
den – med 
smeknamnet 
”Sue” – 

  1990 i South 
Dakota, USA 

D19 Mamman la (troligen) två ägg om 
dagen 

  under flera 
dagar i följd. 
 

D19 - hittas En stor 
Oviraptor som 
kallas ”Big 
Mamma” 

  ovanpå ett bo 
med ägg. 
 

D26 Liopledurodon – 
en korthalsad 
plesiosaurie i 
storlek med en 
kaskelothanne – 

vinner titeln   som det 
ultimata 
oceanlevande 
rovdjuret. 

D32 stenbrottsarbetare hittade och 
sålde 

dem  till 
Mantell. 

 

D57 honan värpte    När 
D57 hon satt 

(förmodlige
n) 

   på huk 

D63 (att) slogs    om honor 
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dinosauriehanar
na 

eller revir 

D78 (att) de [hanarna] slogs    om honorna. 
D11
4 

Parasoaurolophus (kan också 
ha) använt 

sin 
imponerande 
kam 

  för att visa 
upp sig för 
andra 
dinosaurier 
och locka till 
sig en hona. 

D11
6 

två hanar (kunde) låsa 
fast sig 

i varandra   i så fall 

D11
6 

de [två hanar] slogs    om en hona 
eller ett revir. 
När 

Relationell process 
Bok 
och 
Sida 

Förstadeltagare Proces
s 

Andradeltagare Omständig
het 

Bärare Utpekad Existera
r 

attribut värde -  

K8  Den förste 
i Sverige 
som 
identifiera
des med 
hjälp av 
fingeravtry
ck 

 var  en 
brottslin
g som 
hette 
Frans 
Oskar 
Roos. 

  

K8 Han [Frans 
Oskar Roos] 

  var en av de 
första att få 
sina finger-
avtryck 
registrerade. 

   

K11 en viss Oskar 
Jönsson 
Hagman. 

  (visade 
sig) 
tillhöra 

Fingeravtryc
ket  

   

K13 Han 
[österrikisk 
biolog] 

  fick nobelpriset i 
medicin för 
sitt arbete. 

   

K17  Hypnos  är  namnet 
på 
sömnens 
gud. 

  

K19   det stod   - om en rysk 
man, i flera 
tidningar, 
För några år 
sedan 

K19 Hönor   är lätta att sätta 
i trans. 

   

K22 hormonet   har likadan   Hos 
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oxytocin funktion. honorna 
K23   Det ena 

[doftämn
et] 

finns 
(mest) 

  - hos män 

K23   Det andra 
[doftämn
et] 

(finns) 
(mest) 

  - hos kvinnor 

K31 (av) en kvinnlig 
farao. 

  ägdes Den    

K45 Basisten i 
hårdrocksbande
t Kiss – Gene 
Simmons – 

  är (inte 
bara) 

känd för att 
spela 
basgitarr. 

   

K45 Han [Gene 
Simmons] 

  (har 
också) 
blivit 
känd 

för sin långa 
tunga 

   

K45 Gene 
Simmons 
tunga 

  (har) 
blivit 
uppmät
t 

till hela 17,5 
cm! 

   

R8 människor   var chockade 
över Galileis 
upptäckt. 

  på den tiden 

R9 Georges 
Meliés 

  var 
(inte) 

ensam om att 
fantisera om 
resor till 
månen 

  vid den här 
tiden 

R9 han [Meliés]   fick (och) många 
av sina idéer 

  från böcker 
om 
månresor. 

R9  En av dem 
[böcker 
som 
Meliés fått 
idéer från] 

 var  Från 
jorden 
till 
månen 
av Jules 
Vernes 

  

R9 Meliés   (hade) 
fått 

det tokiga 
infallet att 
skjuta iväg 
jordingarna 
med en 
kanon. 

   

R10 Han [Lowell]   var miljonär    
R11  Det  var  likadant 

för 
Lowell 

  

R17  Tungviktar
en på land 

 är  den 
afrikans
ka 

 i dag 
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elefante
n med 
stora 
hannar 

R23 Percival 
Lowell 

  var 
(kansk
e inte) 

 helt fel 
ute 

  

R40 Det   blev 
(aldrig 
något) 
av 

med hans 
[C.F. Gauss] 
förslag 

   

D4 Dr Darren 
Naish 

  är palentolog 
och vetens-
kaplig för-
fattare 
specialise-
rad på dino-
saurier och 
förhistoriska 
djur. 

   

D4 han [Darren]   (inte) 
är 

upptagen 
med att 
gräva upp 
dinosaurier 
och forntida 
djur, 

  När 

D18 som 
[Oviraptorfynd
et] 

  fick smeknamnet 
”Big 
Mamma” 

   

D18 (att)”Big 
Mamma” 

  (faktisk
t) var 

en ny sorts 
dinosaurie. 

   

D22  En 
palentolog 
vid namn 
William 
Buckland  

 var  den 
första 
forskare
n som 
under-
sökte 
rester av 
Mega-
losaurus 

  

D22 det    var 
(också) 

han 
[Buckland] 
som gav 
arten dess 
namn 

   

D71  Forskaren 
bakom 
upptäckten 
och under-
sökningen 

 var  John 
Ostrom 
(vänster
). 
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av 
Deinonych
us  

D71 (eftersom) han 
[Ostrom] 

  var den förste 
som insåg att 
Deinonychus 
och dess 
släktingar 
var nära 
besläktade 
med fåglar 

   

D88 den 
[Quetzalcoatlus
] 

  vägde ungefär lika 
mycket som 
fyra män. 

   

D97 Vem   är mamma?    
D11
2 

den 
[Zhuchengosau
rus] 

  var ett av de 
största 
landlevande 
djuren 
genom 
tiderna. 

  Med sin 
längd på 
nästan 17 
meter och 
tung som tre 
afrikanska 
elefanthana
r 

Mental process 
Bok 
och 
Sida 

Förstadeltagare Process Andradeltagare Omständighet 
Upplevare Fenomen 

K8 polisen (fick) veta vem han [Frans Oskar 
Roos] var 

Tack vare 
fingeravtrycken 

K10 Två engelsmän kom på ett system  
K10 tvåäggstvillingar  (kan) 

reagera 
olika på miljön i mammans mage, 

livmodern. Under 
utvecklingen av 
fostren | 

K19 man (kan) se modejournalisten Elin Kling 
hypnotisera en höna i teve. 

På youtube 

K22 Vi (kan) känna kärlek till en mormor, häst 
eller flera människor 
samtidigt. 

 

K30 Stelarc hoppas att så småningom kunna 
operera in teknik så att han 
kan höra med det konst-
gjorda örat. 

 

K45 du (Kanske har) 
hört, sett 
eller läst 

sagan om Törnrosa.  

K45 En fe blir arg över att hon inte blev 
inbjuden till kungadotterns 
dop. 

 

R8 den italienske såg berg och dalar på månen. | i sitt 
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vetenskapsmannen 
Galileo Galilei 

teleskop 

R8 Du (kan själv) 
se 

detaljer på månen precis som Galilei. 

R9 han [Meliés] hämtade Idén till måninvånarna 
Selenitas  

från en annan bok, 
Den första människan 
på månen av H.G 
Wells. 

R10 Den italienske 
astronomen Giovanni 
Schiaparelli 

(hade) sett mörka linjer kors och tvärs på mars. | i sitt 
teleskop 

R10 Han [Giovanni] trodde (att) det var naturliga 
kanaler 

 

R10 Lowell trodde (att) han såg grävda kanaler på mars i sitt 
teleskop. 

R10 Amatörastronomen 
Percival Lowell 

trodde 
(också) på 

de intelligenta marsianerna  

R10 Lowell (lyckades) 
se 

fler kanaler | än 
Schiaparelli hade gjort  

i sitt nybyggda 
teleskop | i sitt, 

R10 Han [Lowell] såg desto fler (och) ju mer han 
tittade 

R11 Lowell (kunde) se alla dessa kanaler som inte 
finns? 

(Men) hur 

R11 hans [Lowells] ögon såg oregelbundna mörka fläckar När 
R11 Han [Lowell] trodde och 

hoppades 
(också) 

att det skulle finnas 
marsianer 

 

R11 Lowell ville (så 
gärna) 

hitta en värld som liknade 
jorden 

 

R11 han [Lowell] såg kanaler som inte fanns när 
R38 studenten Jocelyn Bell upptäckte en egendomlig signal.  
R39 en SETI-forskare fångade in en annorlunda signal som 

han misstänkte kunde vara 
ett sms från ET. 
 

Hösten 1977 

R39 han [SETI-forskaren] upptäckte den [signalen] när 
R39 du (eller vad) 

tror 
han [SETI-forskaren] 
kände? 

 

D19 Man inser att ”Big Mamma” och 
äggen inte är av arten 
Oviraptor, utan är en ny 
dinosaurieart! 

 

D22 Buckland förstod att den här nya besten var 
ett farligt rovdjur,  

även om han inte 
visste exakt vad det 
var. 

D32 Vi vet att Gideon Mantell – en 
läkare och fossilexpert – var 
den förste som fann tänder 
och ben av Iguanodon.  
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D47 Man tror att de fossil som saknar 
benkam är honor, medan de 
som har den stora kammen 
är hanar. 

nu 

D58 Vetenskapsmän (har) räknat 
ut 

att bettet var nästan sex 
gånger starkare än en 
alligators. 

 

D71 Ostrom ansåg att det var troligt.  
D111 Ingen vet om de var hanar eller 

honor. 
 

Verbal process 
Bok 
och 
Sid
a 

Förstadeltagare Process Andradeltagare Omständighe
t Talare Lyssnar

e 
Utsaga Talmål 

K10 De [två engelsmän] kallade  båge, slinga och 
virvel. 

dem 
(för) 

 

K20 Romeo och Julia bekänne
r 

för 
varandra 

 sin 
kärlek 

 

K45 hon [en fe] (Därför) 
säger 

 att när prinsessan 
fyller 16 år ska hon 
sticka sig på en slända 
och dö. 

  

K45 prinsessan ber  att få prova  När 
R10 Han [Lowell] menade  att mars höll på att 

torka ut 
  

R23 han påstod  att mars höll på att 
torka ut. 

 när 

R40 C.F. Gauss tyckte  att vi skulle kontakta 
marsianerna genom att 
illustrera formeln 
a2+b2=c2 

 På 1800-talet 

D4 Dinosaurieexperter 
som Dr Naish 

använde
r 
(ibland) 

 särskilda ord för att 
beskriva dinosaurier 

  

D18 Vetenskapsmänne
n 

döpte  till Citipati den  

D32 Ryktet säger  att det egentligen var 
hans fru Mary som 
hittade fossilen. 

  

D71  beskrivs 
(ofta) 

 som 
dinosaurierenässansen
s ”fader” 

Han 
(Ostrom
) 

 

D71 En av hans 
[Ostroms] 
studenter, Robert 
Bakker (vänster) 

föreslog  att alla dinosaurier var 
aktiva, varmblodiga 
djur. 

 senare 
 

 


