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Abstrakt 
 
Denna studie har behandlat representation av genus i läroböcker för kursen Svenska 1 
inom svensk gymnasieskola. Dess huvudsakliga fokus var att undersöka andelen 
manliga och kvinnliga författarskap som inkluderades i läroböckerna och hur de 
författarskapen presenterades. Dessa resultat relaterades till gällande styrdokument för 
den svenska gymnasieskolan. Det teoretiska ramverket bestod av Yvonne Hirdmans 
genusteori som argumenterar för att dikotomisering och hierarkisering är de två 
huvudsakliga principer som upprätthåller ett samhälleligt genussystem. Hirdmans teori 
kompletterades med Val Plumworths resonemang om diskursiva dikotomier så väl som 
konkretiseringar av Hirdmans teori som har presenterats av Anna Williams och Caroline 
Graeske. Williams och Graeske har med utgångspunkt i Hirdmans teori blottlagt 
genusstereotypa porträtteringar av författarskap i litteraturhistoriska översiktsverk och 
läroböcker i svenska för gymnasiet. Studiens metod var både kvantitativ och kvalitativ. 
Den kvantitativa andelen manliga och kvinnliga författarskap beräknades och textanalys 
användes för att åskådliggöra genusspecifika värderingar och stereotyper i läroböckerna. 
Resultaten indikerade att läroböcker för kursen Svenska 1 inkluderade obalanserade 
antal kvinnliga och manliga författarskap, och innehöll genusstereotypa porträtteringar 
av kvinnliga och manliga författare. Detta underbygger liknande resultat som 
presenterats i tidigare studier, och understryker behovet av ytterligare forskning om 
genus i läromedel.  
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1 Inledning 
 

Svenskämnet anses idag vara ett ämne med särskild demokratisk potential. Skönlitterär 

läsning antas hjälpa eleverna utvecklas till demokratiska medborgare och 

medvetandegöra den värdegrund som den svenska skolan och det svenska samhället 

vilar på (Skolverket 2011: 5; Graeske 2015: 10; Malmgren 2003: 63). Jämlikhet mellan 

människor utgör kärnan i de värden som undervisningen förväntas gestalta (Skolverket 

2011: 5). Trots detta pekar mycket på att svenskämnet i dagens skola innehåller 

demokratiska brister som kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom 

läroböckerna som används (Lilja Waltå 2014, 2011; Graeske 2015, 2013, 2010, 2008; 

Molloy 2003, 2002). En av dessa brister berör jämställdhet mellan kvinnor och män: 

flera läroböcker ger uttryck för stereotypa diskurser och föreställningar om genus.  

Problematiska föreställningar om genus i litteraturhistorieskrivningen är ett ämne 

som har blivit gediget undersökt i litteraturvetenskaplig genusforskning de senaste 

decennierna (Graeske 2010: 119). Frågan om huruvida och i vilken mån dessa rön 

avspeglas i läromedel för svenskämnet har därför lyfts, och det är kring denna fråga som 

föreliggande studie rör sig. Den befinner sig i skärningspunkten mellan 

litteraturdidaktik och litteraturvetenskaplig genusforskning, och vill åskådliggöra dels 

hur litteraturhistoria skrivs och reproduceras i läroböcker, dels relatera denna 

historieskrivning till den svenska skolans didaktiska och demokratiska uppdrag.  

 
1.1 Bakgrund 
Flera forskare understryker hur socialisation i skolan sker utifrån normer kring genus, 

vithet och heterosexualitet (Ambjörnsson 2004; Molloy 2002; Jeffner 1997). Läroboken 

spelar en aktiv roll i denna socialisation, menar till exempel Marie Carlsson och Kerstin 

von Brömssen. I den produceras och reproduceras normer för sociala relationer och 

verksamheter, och pedagogiska texter ”bidrar därmed […] till att forma uppfattningar av 

vad som anses normalt och eftersträvansvärt” (2011: 13). Läroboken, liksom all text, är 

påverkad av den tid och det samhälle den tillkommer i. Den säger något om vad som 

räknas som viktig kunskap i denna tids- och platsspecifika kontext, och ”förmedlar vilka 

normer och värden som antas vara de rätta” (Lilja Waltå 2014: 36). Den kan aldrig vara 

helt objektiv (Englund 2006: 138).  

Därför är det viktigt att läroböcker efterlever de värden som läroplanen beskriver. 

Förutom den generella värdegrund som beskrivs inledningsvis i Gy 2011 innebär det för 

svenskämnets skönlitterära delar att skönlitteraturen ska ”utmana eleven till nya 
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tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket 2011: 160) och behandla 

”skönlitteratur från olika tider och kulturer, författade av såväl kvinnor som män” 

(Skolverket 2011: 161). Läroböcker förmedlar dock inte alltid samma värden som 

läroplanen föreskriver, visar flera studier. (Englund 2006; SOU 2010:33, 2010:10; 

Graeske 2014, 2013, 2010, 2008; Lilja Waltå 2014, 2012, 2011; Dahl 2015, 2010).  

Samtidigt är lärobokens ställning i skolan och klassrummet stark (Carlsson & von 

Brömssen 2011: 30; Englund 2006: 130; Lilja Waltå 2012: 109). Den ses ofta som ett 

auktoritativt och apolitiskt dokument, och som en konsekvens av detta behandlas den 

inte alltid kritiskt av lärare och elever, visar Boel Englund (Englund 2006: 17, 26, 132). 

Till detta kan läggas att läromedelsproducenter ofta reflekterar över rådande 

styrdokument och deras betydelse för utvecklingen av nya läromedel, men de tar i lägre 

grad fasta på nya forskningsrön som på olika sätt berör litteraturhistoria (Graeske 2013: 

269, 271). Detta medför, ponerar både Caroline Graeske och Stefan Lundström, att 

läromedlen i stor utsträckning reproducerar redan etablerade litteraturhistoriska 

diskurser och litterär kanon istället för att omförhandla dem (Graeske 2011: 127, 2013: 

207-271; Lundström 2007: 278, 296). Att svenskundervisningen och läroböcker för 

svenskämnet brister på dessa punkter blir problematiskt både relaterat till skolans 

demokratiska uppdrag och den litteraturvetenskapliga historieskrivningen, vilket Anna 

Williams sammanfattar på följande vis:  
När en litteraturhistorisk kanon växer fram och etableras, presenteras inte 
bara de verk och författarskap som betraktas som bärande i en litterär 
tradition. Den litteraturhistoriska framställningen tillhandahåller också ett 
visst förhållningssätt till litteraturen och kan sägas ha ett tolkningsföreträde 
som auktoritativ text i seminarierummet eller klassrummet (1997: 47).  
 

Urvalet av författare och texter får betydelse för vilka kunskaper och vilken information 

som blir den normerande och legitimerade, menar Williams (1997: 97). Hon 

understryker hur svenskläroboken som text är tongivande i återskapandet av litterär 

kanon på grund av dess auktoritativa roll, vilket också till exempel Lars Brink betonar 

(Brink 1992: 13).  

Som flera forskare har påpekat bör läromedel dock inte ses som apolitiska. 

Tvärtom kan de betraktas som kommersiella produkter efter att avskaffandet av statlig 

granskning av läromedel trädde i kraft 1991, som en konsekvens av 

decentraliseringsreformen (Waltå-Lilja 2012: 110). Detta innebär att produktionen av 

läromedel idag styrs av en marknad och att läromedelsproducenter förhåller sig till 

efterfrågan samtidigt som de förhåller sig till styrdokument. Den legitimering eller 

kvalitetssäkring som tidigare har genomförts statligt och som har haft möjlighet att 
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kontrollera läromedlens budskap behöver nu genomföras av skolledning och lärare 

(Johnsson Harrie 2009: 223). Decentraliseringen har även lett till mer allmänt hållna 

läroplanstexter, vilket kan leda till att läromedel får fungera som konkretiseringar av 

läroplanen, det vill säga som ett slags facit på hur den ska tolkas, menar Anna Johnsson 

Harrie (Johnsson Harrie 2009: 223). Johnsson Harries påstående kan stödjas med 

Englunds studie som visar att lärare tenderar att se användning av läroböcker som en 

försäkran om att kunskapskraven uppfylls och att det centrala innehållet i kursplanen 

täcks (Englund 2006, s. 94). Detta talar för att läroböckers faktiska relation till gällande 

styrdokument och deras framskrivning av värdegrundsaspekter behöver granskas. En 

sådan granskning genomförs i föreliggande studie. I den intresserar jag mig speciellt för 

läroböckers urval och presentationer av författarskap och de värdegrundsmässiga 

budskap som förmedlas genom dessa.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur fem läroböcker, publicerade efter Gy 2011:s 

implementering, behandlar skönlitterära författarskap från ett jämställdhetsperspektiv. 

Närmare bestämt ska studien åskådliggöra hur representationen av genus ser ut i 

läroböckerna och hur denna representation förhåller sig till gymnasieskolans 

styrdokument. Detta görs genom att undersöka läroböckernas urval av författare och hur 

dessa presenteras och värderas i läroböckerna. I samband med detta vill jag blottlägga i 

vilken mån författarskapen länkas samman med litteraturhistorisk utveckling och 

litterära strömningar.  

Studiens huvudfrågeställning är ”Hur förmedlas genus i behandlingen av 

författarskap i läroböcker skrivna för Gy 2011:s kurs Svenska 1?”. Som stöd i denna 

utredning har följande hjälpfrågeställningar formulerats: 

o Hur ser fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare ut? 

o Vilka föreställningar om femininitet och maskulinitet blir tydliga i valen av 

författare och hur läroböckerna framställer dessa i form av värderingar och 

biografisk information?  

 
1.3 Teoretisk ram 
På ett övergripande plan faller denna studie inom en socialkonstruktivistisk teoretisk 

ram. Socialkonstruktivismen menar att kunskap om verkligheten skapas socialt eller 

diskursivt, det vill säga genom språkhandlingar, och därför är föränderlig och påverkad 

av den tid och det samhälle den tillkommer i. Språket är organiserat i diskurser som 
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fastställer och legitimerar vissa sätt att förstå omvärlden, och utesluter andra. Diskurser 

är därför normativa (Jørgensen & Phillips 2008: 9; Eilard 2008: 20). De förefaller vara, 

men är aldrig, objektiva sanningar på grund av den kontextuella påverkan. 

Språkhandlingarna antas både definiera och skapa verklighet och kunskap (Hirdman 

2001: 25). Denna förståelse av relationen mellan språk och verklighet som det 

socialkonstruktivistiska perspektivet erbjuder dominerar idag pedagogisk forskning 

(Eilard 2008: 22). Läroboken fungerar från detta synsätt som ett diskursivt 

tidsdokument och rekonstruerar och förmedlar de samhälleliga normer, värderingar och 

ideal som är gällande i den historiska samhälleliga kontext som råder (Carlsson & von 

Brömmsen 2011: 34-35; Eilard 2008: 22). Likaså är värderingar av eller omdömen om 

litterära produkter från det här perspektivet beroende av den tid och kultur de 

tillkommer i, och ger uttryck för de litteraturhistoriska diskurser som dominerar. 

Värderingarna är präglade av den litterära traditionen, som påverkar uppfattningen om 

vad som är litterär kvalitet och vilka verk som är betydelsefulla i litteraturhistorien 

(Williams 1997: 41).  

Mot bakgrund av detta tar föreliggande studie avstamp i en syn på genus som en 

socialt konstruerad maktstruktur och ordningsprincip vars uttryck är beroende av tid och 

samhälle, men som i grunden bygger på samma huvudsakliga princip: att diskursiva 

antaganden om maskulinitet särskiljs från och värderas högre än diskursiva antaganden 

om femininitet (Dackman et al. 2004: 41). Denna princip antas vara en central 

utgångspunkt för organisationen i varje samhälle (Molloy 2003: 81).  

Detta dualistiska tänkande kring kön eller genus kan spåras tillbaka till antik 

grekisk filosofi, och har fungerat som ett grundantagande hos senare filosofer som till 

exempel Descartes och Rousseau (Plumworth 1993: 45; Lloyd 1993). Idén om manligt 

och kvinnligt som en dualism eller ett motsatspar dominerar fortfarande det 

västerländska samhällets förståelse av kön, men har kritiserats av social-

konstruktivistismen. Dikotomin manligt – kvinnligt kopplas också samman med andra 

dikotomiska värden eller idéer i västerländskt tänkande, och kan bara förstås som en del 

i denna större struktur, menar till exempel den feministiska teoretikern Val Plumworth: 

”The set of interrelated and mutually reinforcing dualisms which permeate western 

culture forms a fault-line which runs through its entire conceptual system” (1993: 42). 
Hon har sammanfattat några av de viktigaste hierarkiska dikotomierna som utgör en 

sorts grundläggande antaganden som har format och formar västerländsk kultur. Av 

dessa är särskilt några betydelsefulla för min studie, närmare bestämt motsatsparen 
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kultur – natur, själ – kropp och offentlig – privat. I den sista uppställningen tolkar jag 

offentliglänkad till som samhälleliga företeelser eller processer. Enligt Plumworth 

behöver isärhållandet av manligt och kvinnligt således förstås som en del av en större 

struktur av dikotomier där maskulinitet länkas samman med till exempel kultur, själ och 

offentlighet.  

Också Yvonne Hirdmans resonemang om genus fungerar som en utgångspunkt 

för min studie (2001, 1988). Hon beskrivs ofta som den teoretiker som först 

presenterade begreppet genus inom svensk forskning i artikeln ”Genussystemet – 

reflexioner kring kvinnors sociala underordning” (1988). I denna föreslår hon 

användningen av termen ”genussystem” för att belysa de komplexa samhälleliga och 

sociala processer som reproducerar genus. Genussystemet är, skriver hon, ”en dynamisk 

struktur (system); en beteckning på ett ’nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar 

och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter 

och regelbundenheter” (1988: 51). Kärnan i dessa processer, fenomen och 

föreställningar menar Hirdman kan sammanfattas i två principer: isärhållande och 

hierarkisering. Hon demonstrerar att genom att hålla isär könen och värdera det manliga 

högre än det kvinnliga, fastställs mannen som norm (2001: 59, 1988: 51). Det innebär 

att det manliga också får stå för det allmänmänskliga. Hirdmans texter har senare 

kritiserats, till exempel för att inte i tillräckligt hög utsträckning ta hänsyn till den 

specifika historiska kontext som varje genusuttryck tillkommer i (Carlsson Wetterberg 

1992: 37, 40). Trots detta hävdar jag att Hirdmans teoretiska modell är användbar och 

relevant i föreliggande studie, eftersom den möjliggör kartläggning av hur 

genusrelaterade diskurser kommer till uttryck i materialet.  

Det är centralt att framhålla att Hirdmans idé om genussystemet utgår från en 

uppdelning mellan ett beständigt biologiskt kön och socialt skapat genus som senare har 

kritiserats av andra genusteoretiker och gett upphov till alternativa teoretiska ansatser. 

En teoretiker som kritiserat denna uppdelning är Judith Butler. Butler hävdar att också 

det biologiska könet är diskursivt skapat, och inte kan förstås bortom de diskurser som 

beskriver det; också biologiskt kön är alltså kontextuellt bestämt (Butler 2006: 10). 

Både genus och kön utgörs av, det vill säga är inget ytterligare än, de upprepade 

handlingar som kan knytas till förståelsen av genus, menar hon. Detta innebär att kritik 

av samhälleliga genusrelaterade fenomen som utgår från en idé om ett stabilt biologiskt 

kön som något annat än genus bidrar till att förstärka illusionen om att det finns två 

biologiska kön som är ”naturliga” och något ytterligare än de diskurser som formar 
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dem.  

Från detta perspektiv är läroböckernas kategoriseringar och beskrivningar av 

författarskap efter kön en del i en större struktur eller process som formulerar och 

återskapar författarskapen som just manliga och kvinnliga. Att oproblematiserat 

använda kategorier som manliga och kvinnliga författare i min analys måste från detta 

perspektiv förstås som en reproduktion av just denna illusion. ”Själva omnämnandet 

riskerar då att bidra till reproduktion av just det som är föremål för kritik”, 

sammanfattar Eilard problemet, men konstaterar också att problematiska begrepp ibland 

måste användas för att över huvud taget kunna resonera kring en företeelse eller 

föreställning (Eilard 2008: 72). Här vill jag därför understryka att när jag diskuterar 

manliga och kvinnliga författarskap bidrar jag till viss del i könandet av dem, men att 

jag då åsyftar förståelsen av dem som manliga och kvinnliga enligt de samhälleliga 

diskurser som bestämmer maskulinitet och femininitet.  

 
1.4 Metod, material och avgränsningar 
Studiens metodologiska utgångspunkt är kvantitativ andelsberäkning, och textanalys. 

Det innebär att en kvantitativ och kvalitativ ansats kombineras. Kvantitativt undersöks 

andelen manliga och kvinnliga författare som nämns i respektive lärobok. Här har jag 

valt att också inkludera låttextförfattare och manusförfattare till dramatik, men 

exkluderat filmregissörer och fotografer, trots att både film och bild kan tolkas som 

fiktionstexter. Denna avgränsning  innebär att jag fokuserar på författare till textmaterial 

men inte bildmaterial. Genom avgränsningen följs läroböckernas kategoriseringar: 

dramatik och musik tenderar att inkluderas i det skönlitterära begreppet, men film och 

fotografi behandlas som något avskilt från litteraturhistorien. I de fall personer med 

dubbla yrken förekommer i läroböckerna har jag låtit kontexten bestämma: Lukas 

Moodysson inkluderas till exempel när han presenteras i egenskap av poet men inte när 

han presenteras som filmregissör. 

Kvalitativt undersöks vilka föreställningar om maskulinitet och femininitet och 

om manliga och kvinnliga författare som kommer till uttryck i läroböckernas 

värderande kommentarer och författarpresentationer. Kvalitativ textanalys innebär alltid 

ett visst mått av subjektivitet vilket kan påverka studiens reliabilitet och 

generaliserbarhet eftersom textens innehåll är tolkningsbart. Jag menar trots detta att 

textanalys är ett lämpligt tillvägagångssätt, eftersom det möjliggör belysning av de 

bakomliggande idéer som lärobokstexterna ger uttryck för.  



  
 

7 

Det finns en poäng i att inte enbart använda en kvantitativ metod för att utreda hur 

representationen av kvinnliga och manliga författare ser ut. Williams menar till exempel 

att ”[o]m man nöjer sig med att uppnå statistisk jämlikhet finns risken att det 

isärhållande och den diskriminering som fungerar på andra sätt än genom antal kommer 

i skymundan” (1997: 190). En lärobok kan alltså ha jämn fördelning av nämnda 

manliga och kvinnliga författare men förmedla könssegregerande eller stereotypa, 

normativa bilder av författarskap samtidigt, och vice versa. Därav kan kombinationen 

av angreppssätt motiveras. En konsekvens av valet av textanalys som metod är att 

läroböckerna kommer att diskuteras i olika stor utsträckning, vilket beror på hur mycket 

biografisk information och hur många omdömen om författare som inkluderas i dem.  

Mitt undersökningsmaterial utgörs av fyra läroböcker för gymnasiekursen Svenska 

1: Insikter i svenska (Harstad & Tanggaard 2011), Bra Svenska 1 (Hedencrona & Smed-

Gerdin 2012), Svenska rum 1 (Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2012) och Svenska 

timmar – litteraturen (Svante Skoglund 2012). Av dessa riktar sig de båda första till 

yrkesförberedande program och de två sista till elever på studieförberedande program. 

Ett urvalskriterium har varit att de läroböcker som undersöks säger sig vara anpassade 

till kursen Svenska 1 i läroplanen för Gy 2011 och inte skrivna för svenskkurser inom 

tidigare läroplaner. Detta beror både på att sådana läromedel inte längre kan hävdas vara 

lika aktuella och att de har omforskats i högre utsträckning. Svenska timmar – 

litteraturen skiljer sig från de övriga läroböckerna på så vis att den täcker kurserna 

Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. Jag bedömer denna lärobok som relevant för att 

den är skriven för Gy 2011 och att delar av den är tänkta att användas på Svenska 1-

kursen. Jag har också velat ta ett brett grepp om läroböcker för svenskämnet och har 

därför valt att inkludera både läroböcker som skrivits för yrkes- och 

högskoleförberedande program. 

I läroböckerna undersöker jag enbart de delar som berör skönlitteratur och 

skönlitterära författare. Av utrymmesmässiga skäl har tillhörande antologier, 

lärarhandledningar och webbmaterial uteslutits, enbart basböckerna behandlas. I 

Svenska timmar är basboken uppdelad i två band, Svenska timmar – språket och 

Svenska timmar – litteraturen. På grund av studiens omfång undersöks enbart Svenska 

timmar – litteraturen. Resterande läroböcker har en sammanhängande basbok.  

 
1.5 Forskningsöversikt 
En central utgångspunkt i föreliggande studie är Williams Stjärnor utan stjärnbilder: 

kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet, som behandlar 
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förmedlingen av kvinnliga och manliga författarskap i 1900-talets litterära 

översiktsverk, som också är en av de mer omfattande studier om ämnet som har 

publicerats i Sverige. Hennes material utgörs av både litteraturhistoriska verk som riktar 

sig till en bred allmänhet och verk som har gymnasie- och universitetsstudenter som 

målgrupp. Hon visar att kvinnliga författarskap segregeras och marginaliseras på flera 

sätt i materialet. Det sker till exempel genom att de placeras i särskilda ”kvinnofack” 

och reduceras till enskilda symboliska exempel utan historiska och litterära 

sammanhang (Williams 1997). Williams visar genom detta på en litteraturhistorie-

skrivning där det manliga författarskapet är det normerande.  

Denna trend är giltig också för 2000-talets läroböcker som skrivits för gymnasiet, 

visar till exempel Graeske, Katrin Lilja Waltå och Christoffer Dahl. Graeske har funnit 

att flera läroböcker reproducerar det manliga som norm i språkbruk och stereotypa 

gestaltningar. Graeske belyser, liksom Williams, hur manliga författare i högre 

utsträckning beskrivs i relation till litterära och samhälleliga kontexter, och då ofta som 

extra framstående kvalitetsmässigt inom de kontexter de relateras till. Ofta får manliga 

författare status som ”nydanare” som förändrar och utvecklar det litterära fältet, medan 

kvinnliga författare framställs som avvikande och annorlunda i de fall de länkas 

samman med litterära strömningar. I sitt material presenterar Graeske flera stereotyper 

som återkommer i författarporträtt, och kan spåras tillbaka till de översiktsverk som 

Williams behandlar. Dessa stereotyper är värdefulla för föreliggande studie, och kan ses 

som en konkretisering av den genusteoretiska ram som Hirdman, Plumworth och Butler 

utgör. Graeske presenterar två ofta återkommande kvinnliga författarskapsstereotyper, 

”den sjuka kvinnan” och ”kvinnosakskvinnan”. Manliga författare skildras istället som 

”rebeller”, ”samhällsdebattörer”, ”äventyrare” och ”genier” (Graeske 2010: 122).  

Dahls avhandling Litteraturstudiets legitimeringar: analys av skrift och bild i fem 

läromedel i svenska för gymnasieskola från 2015 redogör för litteraturens legitimeringar 

i läroböcker för svenskämnet på gymnasiet. Särskilt hans kapitel om legitimering av 

författarurval är värdefull för min undersökning. Han visar att författare ofta legitimeras 

på kommersiella grunder genom att deras nationella och internationella popularitet 

betonas, eller på symboliska och kulturella grunder, till exempel genom utmärkelser 

eller positiva omdömen av olika auktoriteter (Dahl 2015, s. 258). Ett viktigt fynd i 

Dahls resultat är att det manliga författarurvalet oftare legitimeras genom att läroboken 

understryker deras originalitet eller kulturella och konstnärliga betydelse, medan de 

kvinnliga författarna som presenteras oftare tenderar att legitimeras på emotiva och 
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sociala grunder (Dahl 2015: 258). I en tidigare studie visar Dahl en positiv utveckling i 

utrymme som ges åt kvinnliga författare i läromedel för gymnasiet över tid, under 1900-

talets senare del (Dahl 2010: 79).  

Lilja Waltå har undersökt vilka föreställningar om genus och etnicitet som 

kommer till uttryck i svenskläroböckers inkludering av skönlitteratur och 

uppgiftsmaterial i flera artiklar. Hon visar att både textuppgifter, skönlitterära utdrag 

och författarpresentationer reproducerar en västerländsk, vit, manlig norm (Lilja Waltå 

2014: 48; 2012: 107). Lilja Waltå visar i sin tidigare avhandling Läroböcker i svenska? 

en studie av ett läromedel för yrkesförberedande gymnasieprogram och dess 

modelläsare också hur representationen av kvinnliga författare minskar i hennes 

undersökta läroböcker mellan 1970- och 2000-talet. Det sker trots att den generella 

utvecklingen mot att ägna större uppmärksamhet åt 1900-talets litteratur borde innebära 

en ökning i behandling av kvinnliga författarskap, resonerar hon (Lilja Waltå 2011: 79-

81). Samma tendenser är tydliga i Williams material (Williams 1997: 180). De 

läroböcker Lilja Waltå undersöker som är producerade senare under 2000-talet vänder 

dock trenden igen. Trots detta kvarstår ojämnheter.  

Flera studier har anlagt ett historiskt perspektiv på svenskämnets och läromedlens 

utveckling. Dessa visar på att en svensk manlig litterär kanon har varit 

litteraturförmedlingens kärna sedan skönlitteratur infördes som en del av svenskämnet, 

även om ingen av dessa studier har haft genus som främsta utgångspunkt (Danielsson 

1988; Martinsson 1989; Thavenius 1991; Brink 1992; Englund 1997). 

Forskningsfältet är relativt väl genomlyst, men flera av undersökningarna 

fokuserar på läroböcker som inte är anpassade till Gy 2011. Läroböcker som är rättade 

efter denna läroplan bör dock också granskas, och denna studie fungerar som en del i en 

sådan granskning. Flera av de studier som genomförts undersöker bara kort 

författarpresentationer, eftersom deras huvudsakliga fokus är riktat mot till exempel 

uppgiftsinnehåll eller själva de skönlitterära texterna. Den här undersökningen fördjupar 

sig däremot i just dessa. En kombination av ett kvanititativt och ett kvalitativt grepp 

saknas ibland i dessa studier av samma orsak, vilket inte möjliggör examination av 

exakt hur den genusrelaterade representationen av författare kommer till uttryck. Min 

studie kan bidra i en sådan kartläggning.  
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2 Resultat och analys 
 
2.1 Insikter i svenska 
Insikter i svenska (2011) är skriven av Fredrik Harstad och Iden Tanggaard och 

publicerad på Gleerups förlag. Förordet anger att läroboken är en ”allt-i-ett bok” och att 

innehållet motsvarar kursen Svenska 1. Författarna förtydligar påståendet om 

läromedlets ”allt-i-ett”-funktion genom att skriva ”[a]llt-i-ett betyder att vi har samlat 

tillräckligt med fakta, texter och övningar för att klara kursen” men att det är centralt att 

eleven också ”letar” material på egen hand. Läroboken främst är skriven för elever som 

studerar på yrkesförberedande program. Både förord och baksidestext sammanfattar 

också bokens uppbyggnad, och kopplar innehållet till läroplanens centrala innehåll och 

kunskapskrav som ett sätt att validera det.  

Läroboken innehåller fem kapitel, ”Tala”, ”Skriva”, ”Läsa”, ”Tre teman” och 

”Språksociologi”. Kapitlet ”Tre teman” tillägnas skönlitteratur genom ett kärleks-, ett 

skräck- och ett sökandetema. Dessutom tillägnas ett avsnitt i kapitlet ”Läsa” 

skönlitteratur. I detta avsnitt är innehållet som hittas under underrubriken ”Tretton 

berömda berättelser” relevant för föreliggande undersökning (148-158).  

”Tretton berömda berättelser” är strukturerad som en liten litteraturhistoria som 

kronologiskt behandlar författare och verk from Homeros till Marcel Proust. Varje verk 

och författare förklaras genom tre punkter: ”Vad händer?”, ”Vem skrev?” och ”Känd 

passage”. Till varje litteraturhistoriskt nedslag finns också en textruta med en 

tillhörande elevuppgift, som ofta handlar om att ta reda på mer information på egen 

hand (148). Utöver detta finns också skönlitterära utdrag inbäddade i övriga kapitel, ofta 

för att exemplifiera det som behandlas. I kapitlet ”Skriva” citeras till exempel utdrag ur 

Mikael Niemis novell ”Gägg blä mina damer och herrar” och Dan Browns Da 

Vincikoden för att demonstrera olika sätt att inleda en berättande text (Harstad & 

Tanggaard 2011, s. 92).  

Den totala mängden författare som nämns är 38. Av dessa är 22 män och 16 

kvinnor. Procentuellt innebär det att 58% författarna är män och 42% är kvinnor. Av de 

16 kvinnor som nämns bör två poänger understrykas. Tre av de kvinnliga författarna, 

Emily, Charlotte och Anne Brontë, lyfts fram som systrar och bildar ett slags ”enhet” 

presentationsmässigt. Liknande gruppering sker inte på något annat ställe i läroboken. 

Fem av de övriga kvinnliga författarna nämns tillsammans i en textruta som följer en 

presentation av Emily Brontës Svindlande höjder (155). I rutan kan följande läsas: 
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När Emily Brontë levde fanns det även flera andra berömda kvinnliga 
författare. Jane Austen, Aurore Dupin (som kallade sig George Sand), 
Mary Ann Evans (som kallade sig George Eliot), Camilla Col[l]ett och 
Fredrika Bremer är några exempel. Ta reda på vilka de var och vad deras 
böcker handlade om. Hittar du några likheter mellan dem? (155) 
 

Williams menar att sättet vi strukturerar litteratur ”säger också något om hur vi värderar 

den”, och hävdar att strukturering och klassificering av skönlitterära texter är 

maktrelaterad och normativ (1997: 188). Själva utformningen av författarinformationen 

med Emily Brontë, Jane Austen och de fyra övriga gör att de skiljs av från lärobokens 

huvudtext på ett sätt som inte sker med någon av de manliga författarna som nämns i 

avsnittet, eller någon av de övriga författare som inkluderas i lärobokens andra kapitel. 

Att placera dem i textrutan lyfter ut dem ur den ”egentliga” eller ”huvudsakliga” 

litteraturhistorien. Isärhållandet är en form av genusrelaterad segregering som 

reproducerar en binär förståelse av kön. De kvinnliga författarna i textrutan 

marginaliseras, vilket förstärker en västerländsk, manlig diskurs (Graeske 2010: 126). 

Detta argument får ytterligare bäring eftersom författarna presenteras som berömda 

kvinnliga författare. Liknande framhävande av genus förekommer inte bland de manliga 

författare som presenteras i läroboken: De får det könsneutrala epitetet ”författare” 

(Harstad & Tanggaard 2011: 150-151). Det kvantitativa resultatet, som visar en 

förhållandevis mild obalans i representation, behöver tolkas i ljuset av denna 

struktureringsprincip. 

Lärobokens författare inkluderar i relativt hög grad någon form av värderande 

kommentarer i sina presentationer av författare och texter, ofta genom det generella 

attributet ”känd”. Värderingar som är mer precisa i sina beskrivningar förekommer bara 

i presentationer av manliga författare och deras verk. Flera manliga författare skrev till 

exempel ”storverk” eller ”riktigt stora romaner”, vilket validerar verkens litterära 

kvaliteter (148, 156). Något mer precisa beskrivningar får Jonathan Swift och Miguel 

Cervantes. Swift är en ”skicklig satiriker” och Cervantes skrev ”världens första och 

bästa roman” (152, 151). Det finns ofta länkar till litterära strömningar i dessa positiva 

omdömen. Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt är till exempel ”ett av de 

bästa exemplen på den litterära inriktning som brukar kallas för modernismen” och 

Edgar Allan Poe är ”en av litteraturens skräckmästare” (158, 182). Dessa länkar till 

litteraturhistoriska strömningar belyser att författaren är representativ för en viss 

strömning eller epok (Williams 1997: 96, 186). Manliga författares plats i 

litteraturhistorien valideras därför på ett tydligare sätt genom lärobokens omdömen.  
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Kvinnliga författare presenteras ibland genom sina privatliv. Om Mary Shelley skrivs 

följande: 
Mary Shelleys liv kantades av olyckor. Hennes tre första barn dog, men 
hon hann få ett fjärde innan hennes man drunknade i en seglingsolycka. 
Själv plågades hon svårt av den hjärntumör som till sist blev hennes död. 
Frankenstein är Mary Shelleys mest berömda roman (Harstad & Tanggaard 
2011: 153).  
 

I lärobokens presentation lyfts Shelley fram som privatperson innan hon presenteras 

som författare, vilket sker i citatets sista rad. Hon definieras genom sina personliga 

tragiska erfarenheter, sin familj och sin sjukdom. Samma tendenser återfinns i 

presentationen av Emily Brontë: 
Emily Brontë var femte barnet i en berömd syskonskara. Hennes systrar 
Charlotte Brontë och Anne Brontë var också framgångsrika författare. 
Svindlande höjder blev Emilys enda roman. Hon dog i lunginflammation 
som hon dragit på sig på sin brors begravning bara ett år efter att romanen 
gavs ut (153). 
 

Emily Brontë kategoriseras tillsammans med sina systrar i en form av författarskaplig 

”enhet”, likt det ”kvinnliga kollektiv” av författare som inte skrivs fram som 

individuella i de litteraturhistoriska översiktsverk som Williams undersöker (Williams 

1997: 190). Brontës familjeband framhävs ytterligare genom informationen om hennes 

brors begravning. Porträtteringarna av Shelley och Brontë befäster på så vis den 

diskursiva dikotomin offentlig – privat som Plumworth menar är tätt sammanvävd med 

den binära förståelsen av genus som präglar det västerländska samhället. Enligt henne, 

så väl som Hirdman, kategoriserar femininitetsdiskurser kvinnlighet som en del av den 

privata sfären som står i motpol till det offentliga, samhälleliga och maskulina 

(Plumworth 1993: 43; Hirdman 2001: 51). Lärobokens beskrivningar bekräftar att dessa 

diskurser är närvarande vid dess litteraturhistorieskrivning.  

I beskrivningen av Brontë, liksom i presentationen av Shelley, inkluderas 

information om att hon led av sjukdom. Dessa tendenser liknar de Graeske har funnit i 

sin undersökning av genus i läroböcker (2010). Hon visar att den vanligt förekommande 

feminina stereotypen om ”den sjuka kvinnan”, som förekom i många av 1900-talets 

författarporträtt och var närvarande som en allmän samhällelig femininitetsdiskurs 

under den tidiga delen av 1900-talet, lever kvar i vissa läromedel skrivna under 2000-

talets första decennium (Graeske 2010: 125). Beskrivningarna av Shelley och Brontë 

indikerar att samma stereotyper fortfarande kan göra sig gällande i läroböcker skrivna 

efter Gy 2011:s implementering.  
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De manliga författarnas privatliv får inte samma typ av presentation. I den mån 

”svårigheter” beskrivs i samband med dem handlar det om ekonomiska problem och 

fängelsestraff, som till exempel hos Dante Alighieri och Cervantes (Harstad & 

Tanggaard 2011: 149, 151). I dessa båda fall betonas att det var under eller på grund av 

de ekonomiska problemen och fängelsestraffen som deras verk producerades. De mer 

personliga omständigheterna länkas genom detta till deras litterära produktion och till 

litteraturhistorien.  

Denna skillnad kan relateras till en iaktagelse hos Williams. Hon har funnit att 

kvinnliga författares litterära produktion ofta förankras i och förklaras av privata 

omständigheter. Detta sker inte i beskrivningar av manliga författares litterära 

produktion i hennes material (Williams 1997: 148). På denna punkt skiljer sig Insikter i 

svenska från Williams analyser. De författarpresentationer jag funnit som lyfter fram 

privat biografisk information om kvinnliga författarskap gör det ofta utan att knyta an 

till författarskapet alls, utan snarare till den kvinnliga personen, som hos Brontë och 

Shelley. Den privata information som ibland lyfts hos manliga författare som Dante och 

Cervantes är istället den som knyts till deras litterära produktion: den sägs få betydelse 

och vara en bidragande orsak till verkens litterära kvaliteter. När privat information 

nämns i beskrivningen av de manliga författarskapen länkas den också samman med 

den ”offentliga”, kulturella sfär som mannen tillhör enligt Plumworths dikotomier. På så 

vis menar jag att den biografiska informationen om Dante och Cervantes görs 

meningsfull för deras författargärning i lärobokens beskrivningar, vilket stärker 

porträtteringen av dem som just författare. De kvinnliga författarna skildras istället i 

högre grad som enbart kvinnor på grund av att deras personliga öden inte görs 

betydelsefulla för deras författargärningar. På detta sätt hålls de isär från den kulturella 

och litterära utvecklingen och deras roller som författare skyms.  

 
2.2 Bra Svenska 1 
Bra Svenska 1 (2012) är skriven av Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin och 

publicerad på Gleerups förlag. Läroboken är en revidering av de två tidigare böckerna 

Bra Svenska A och Bra Svenska B som publicerades 2004 och förhöll sig till dåvarande 

läroplan för gymnasiet. Vid Gy 2011:s införande omarbetades dessa båda läroböcker till 

Bra Svenska 1 som istället förhåller sig till denna läroplan (Waltå-Lilja 2012: 109). 

Både före och efter revidering riktades Bra Svenska-böckerna till yrkesprogram. Denna 

målgrupp understryks i förordet. I förordet understryker författarna också att de vill 

skapa läslust, hjälpa eleven att ”använda språket i många olika sammanhang” och skapa 
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motivation hos eleven att välja till fler svenskkurser i sitt studerade gymnasieprogram 

(Hedencrona & Smed-Gerdin 2012). Baksidestexten poängterar att eleven har 

genomfört kursen Svenska 1 när hela boken har genomarbetats. Det innebär att boken 

påstås innehålla allt som behövs för att täcka det centrala innehåll och de kunskapskrav 

som Gy 2011 skriver fram.  

Läroboken innehåller ett kapitel där litteraturhistoria behandlas, ”Motivkretsar”. 

Detta kapitel sträcker sig över 26 sidor och är kronologiskt uppbyggt från antiken fram 

till Joyce Carol Oates. Kapitlet har två återkommande teman som litteraturhistorien är 

uppbyggd kring: hjältar och resande. Två sidor i ett kapitel som kallas ”resurssidor” 

behandlar de litterära epokerna från antiken fram till 1920-talet kortfattat. Skönlitterära 

textutdrag finns också inbäddade kontinuerligt i bokens olika tematiska avsnitt. Dessa 

textutdrag inkluderas ofta för att exemplifiera eller fördjupa de teman som behandlas, på 

samma sätt som sågs i Insikter i svenska.  

Läroboken nämner sammanlagt 42 författare. Av dessa är 7 kvinnor och 35 män. 

Procentuellt innebär det att 17 % av de författare som nämns är kvinnor och 83 % är 

män. Representationen är obalanserad. I samband med detta är det värt att notera att 

kvantitativ representation utgör en form av värdering (Williams 1997: 190). Det innebär 

att förhållandet mellan andelen manliga och kvinnliga författare förmedlar en bild av 

vilka författarskap som är de mest betydelsefulla, vilka som borde vara en del av 

svenskkursen och vilka som kan uteslutas. Lärobokens obalanserade kvantitativa 

representation återger en litteraturhistoria där det manliga författarskapet står i centrum 

och är det normerande, medan det kvinnliga marginaliseras.  

Författarpresentationer och värderingar är överlag mycket korta eller uteblir. Det 

enda omdömet som inte är odelat positivt i läroboken är riktat mot en kvinnlig 

författare, J. K. Rowling. Omdömet, som består av referat och citat av två externa 

recensioner, förekommer i kapitlet ”Skönlitteratur” och ska exemplifiera hur man kan 

uttrycka sig när man recenserar	skönlitterära texter. Värderingen är riktad mot hennes 

romanserie om Harry Potter. Läroboken beskriver att hennes böcker om Harry Potter 

läses av personer ”över hela världen” och har haft större ”genomslagskraft” än någon 

annan barnbok (Hedencrona & Smed-Hedin 2012, s. 36-37). I direkt anslutning till detta 

påpekar författarna att åsikterna om verkens litterära kvaliteter går isär. Det 

exemplifieras med citat från Yaleprofessorn ”Harald [sic!] Bloom”. Bloom ”avfärdar 

[…] böckerna som ’not well written’” och lärobokstexten menar att han ”betvivlar att 

böckerna med tiden kommer att bli barnboksklassiker, eftersom de i hans tycke saknar 
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en ’autentisk nyskapande vision’” (36-37). Som motargument lyfts sedan en recension 

från Dagens Nyheter. Recensenten, som inte är namngiven i texten, menar att böckerna 

inte innehåller ”några grundläggande nya idéer”, men är exempel på ”utmärkt 

underhållning”, och att Rowling har ”charm och flödande fantasi” (36-37). Försöket att 

lyfta fram olika åsikter väger ojämnt: En Yaleprofessor avfärdar författarskapet och 

ställs mot en icke-namngiven recensent vars titel inte medför samma auktoritet och vars 

recension dessutom inte heller är ensidigt positiv.  

Båda recensionerna kan relateras till reproducerandet av manliga 

författarstereotyper som Williams och Graeske har påvisat. Williams hävdar att 

originalitet eller nyskapande är en författarskapsmässig kvalitet som sällan tillskrivs 

kvinnliga författare, och att det är dessa egenskaper som vanligtvis ger författarskap 

eller verk klassikerstatus och plats i den västerländska kanon (1997: 37). Istället 

tenderar framträdande kvinnliga författarskap att definieras som populärkulturella och 

kommersiella, attribut som inom litteraturhistorieskrivningen ofta har nedvärderats (31, 

185). Graeske, som undersöker gymnasieläroböcker från 2000-talet, bekräftar att 

manliga författare i högre grad än kvinnliga beskrivs som ”nydanare” och ”revoltörer” i 

sitt material (Graeske 2010: 122). Att kvinnliga författarskap utsätts för större skepsis 

än manliga kan därför från ett genusteoretiskt perspektiv ses som en konsekvens av att 

de normativa genusdiskurserna erbjuder olika sätt att förstå ett författarskaps litterära 

uttryck. Utvärderingen av Rowling är ett exempel på samma typ av genusspecifik 

inramning. Hon erkänns som säljande och underhållande, men kontrasteras också 

genom dessa egenskaper mot nyskapande och autentiska författarskap.  

På denna punkt skiljer sig mitt material från Dahls slutsatser. Han kan visa hur 

skönlitterära författare ofta legitimeras genom positiva utlåtanden från olika auktoriteter 

i läroböcker (Dahl 2015: 258). Men som visats är de åsikter som uttrycks i 

recensionerna av Rowling övervägande kritiska till författarskapet, och de reproducerar 

stereotypa genusspecifika diskurser om henne som författare. De recenserande 

utlåtandena av Rowling har en annan funktion än att legitimera författarskapets plats i 

läroboken. De blir ett uttryck för genussystemets logik. 

Av de biografiska detaljer som inkluderas i läroboken utmärker sig särskilt 

presentationen av heliga Birgitta. Hennes biografiska presentation innehåller 

information om hennes familjeförhållanden och privata liv, likt Shelleys och Brontës i 

Insikter i svenska. Heliga Birgitta ”giftes bort som 13-åring, födde åtta barn och begav 

sig som nybliven änka till Rom 1349” (Hedencrona & Smed-Gerdin 2012: 52). Denna 
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biografiska beskrivning kan ses som ett uttryck för den dualistiska konstruktionen av 

genus som innebär att kvinnlighet antas tillhöra den privata och kroppsliga sfären, i 

motsats till maskulinitetens sammanlänkning med själ, offentlighet och kultur 

(Plumworth 1993: 42). Den skymmer, eller marginaliserar, hennes författargärning.  

Biografisk information som rör privat- eller familjeliv återfinns inte i 

kommentarerna om manliga författare. De länkas istället ofta samman med sin samtid 

(Lilja Waltå 2014: 47). Swifts Gullivers resor beskrivs till exempel innehålla ”en stark 

samhällskritik” som kritiserar de ”missförhållanden som rådde i England” (Hedencrona 

& Smed-Gerdin 2012: 58). Porträtteringen av Swift är ett exempel på den manliga 

författarstereotyp som Graeske definierar som ”samhällsdebattör” (2010:124). Denna 

stereotyp kontextualiserar författaren genom att relatera författarskapet till samhälleliga 

företeelser. Swifts författarskap framhävs på detta vis som en del i en historisk 

utveckling till skillnad från heliga Birgittas.  

Flera av de manliga författarna länkas också till en litterär och kulturell 

utveckling. Jules Verne beskrivs som en ”föregångare” till modern science fiction, han 

var med andra ord nydanande, och Émile Zola är ”sin epoks frontfigur” vilket tillskriver 

honom litteraturhistorisk signifikans (Hedencrona & Smed-Gerdin 2012: 58, 111). Av 

de fyra kvinnliga författare som på något vis värderas länkas en, Selma Lagerlöf, till 

litteraturhistorisk utveckling. Detta sker genom raden ”[h]on brukar beskrivas som 

nittiotalist”, vilket varken framhäver hennes originalitet eller signifikans för det litterära 

fältet, men skriver in henne i en litteraturhistorisk kontext – något som inte sker med de 

övriga kvinnliga författarna (183). Diskrepansen i hur den biografiska informationen 

vinklas i läroboken beroende på författarskapens genus, där manliga författarskap 

beskrivs i relation till samhälle och litterär och kulturell utveckling i högre grad än 

kvinnliga, är ett uttryck för genusrelaterad segregering. Denna segregering får betydelse 

för den sammantagna bild som läroboken ger av det litterära fältet. I det aktuella fallet 

är en bild där den manliga författaren dominerar och premieras.  

 
2.3 Svenska rum 1 
Svenska rum 1 (2012) är skriven av Leif Eriksson, Helena Heijdenberg och Christer 

Lundfall och publicerad på Liber förlag. Baksidestexten konstaterar att läromedlet riktar 

sig till elever som går på högskoleförberedande program. Här står också att läroboken är 

”skräddarsy[dd] efter Gy 2011” och att det är en ”allt-i-ett-bok”, en formulering som 

känns igen från de tidigare läroböckernas paratexter och som understryker att läroboken 
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innehåller samtliga delar av det centrala innehållet och kunskapskraven listade i Gy 

2011. Baksidestexten informerar också om att eleven guidas genom boken av en ”tydlig 

och inspirerande berättarröst”. Förordet används till att förklara lärobokens struktur och 

avslutas med att påstå att ”[e]levernas kreativitet utvecklas, inte minst genom besöken i 

poesiverkstaden, där kända dikter inspirerar till eget skrivande!”.  

Läroboken är indelad i sju tematiska kapitel där fyra teman klassas som ”rena 

språkteman”, men i flera av dessa finns skönlitterära texter och författare nämnda. De 

teman som behandlar skönlitteratur är ”Sagor och myter”, ”Besök i författarverkstaden” 

som fokuserar på noveller, ”Ondskans fyra ’ansikten’ – och godhetens?” som tar upp 

ondska och godhet som teman i skönlitteratur och ”Framtidsbilder – drömmar och 

mardrömmar” som handlar om dystopier.  

Sammanlagt omnämns 76 författare i läroboken. Av dessa är 59 män och 17 

kvinnor, vilket i procent blir 78 respektive 22 procent. Det manliga författarskapet är det 

normerande. Denna obalans i kvantitativ representation utgör en implicit värdering, som 

diskuterats i tidigare avsnitt. Ytterligare en konsekvens av obalansen är att inget 

sammanhang uppstår kring de kvinnliga författarskapen, menar Williams. Därför kan de 

heller inte placeras in i eller brytas mot någon tradition (1997: 40, 182, 192). Den 

litterära historieskrivningen kan därför sägas frånta den kvinnliga författaren 

möjligheten att påverka eller gå i dialog med det litterära fältet. Hon blir kontext- och 

historielös (Lilja Waltå 2014: 48). Det medför att kvantitativ representation är en form 

av kontextualisering som inte ska förbises. Det är inte bara information i en läroboks 

texter som länkar samman författarskap med samhälle, kultur och litterär utveckling, 

utan även förhållandet mellan andelen manliga och kvinnliga författare skapar 

kontextualisering och historiskt sammanhang. Det innebär att Svenska rum 1, genom 

den överlägsna representationen av manliga författare, låter dessa bilda den 

litteraturhistoriska grundvalen. Därför är det möjligt att hävda att det i högre grad är de 

manliga författarskapen som både utgör och kan bryta mot den litterära tradition som 

skrivs fram i läroboken. Den kvantitativa obalansen förmedlar ett litterärt fält som 

definieras utifrån manliga författarskap.  

I relation till andel omnämnanden förekommer inte många värderingar i 

läroboken, varken av läroboksförfattarna eller utomstående recensenter. Alla 

värderingar utom två är entydigt positiva, en trend som känns igen från tidigare 

läroböcker. Den manliga författaren Alejandro Leiva Wenger får sitt verk värderat av 

två utomstående recensenter som har olika åsikter och Oates får övervägande negativ 
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kritik i en recension. I värderingen av Leiva Wenger lyfts två recensionsröster fram i 

lärobokens huvudtext: 
Den förortssvenska som författaren Alejandro Leiva Wenger använder i 
novellsamlingen Till vår ära (2001) utestänger, enligt en recensent, stora 
delar av Sveriges befolkning eftersom ’den är obegriplig för folk över 30’. 
Ändå lovordas den av andra på grund av just det: en halsbrytande 
berättarteknik där ’Rinkebysvenskan’ eller ’förortssvenskan’, förs in i den 
svenska skönlitteraturen (119).  
 

Till skillnad från Rowlings recensioner i Bra svenska 1 där också den ”positiva” 

framhävde hennes brist på nyskapande idéer, väger Leiva Wengers mer jämnt. 

Beskrivningen av Leiva Wenger påstår att han skriver med ”halsbrytande 

berättarteknik” och att han för in ”förortssvenska” i den svenska skönlitteraturen. Det 

innebär att han, den negativa kritiken till trots, tillskrivs litterär plats och betydelse. De 

stereotypa genusdiskurser som förekommer i litteraturhistorieskrivningen är synliga i 

recensionen av Leiva Wenger. De blir tydliga i utformningen av litteraturkritiken 

eftersom de möjliggör en förståelse av den kritiserade texten som ett provocerande 

debattinlägg och rebellisk utmaning av litterär traditon.  

Manliga författare beskrivs i större utsträckning som nydanande eller originella 

(Dahl 2015: 203, Graeske 2010: 122) i läroboken. Bengt Ohlsson ges som ett exempel 

på författare med ”nya och originella bildspråk som inte blivit utslitna av att ha använts 

för mycket” (Eriksson, Heijdenberg & Lundfall 2012: 61). Jonas Hassen Khemiris Ett 

öga rött innehåller en ”våldsam humor, men också djup tragik” och ”[s]pråkliga 

överraskningseffekter och oväntat bildspråk [som] ger romanen styrka” (119). Både 

Ohlsson och Khemiri framställs som nytänkande och nyskapande. Detta kan jämföras 

med porträttet av Beate Grimsrud. När hon ”skriver som bäst är hon en förtrollande 

ordkonstnär med mycket humor”, vilket är en detaljerad positiv anmärkning. Hennes 

konstnärliga bildspråk gör henne inte nydanande eller originell, men lärobokens 

värdering konstaterar att hon som författare är ”helt oförutsägbar”, en bedömning som 

inte lika tydligt framhäver originalitet eller kvalitet (88).  

Flera av de positivt laddare maskulina författarstereotyper som tidigare forskning 

blottlagt återfinns alltså i läroboken. Däremot länkas ingen kvinnlig författare till 

sjukdom eller privatliv, vilket innebär att läroboken undviker att reproducera flera av de 

kvinnliga genusstereotypa diskurser som förekommit i litteraturhistorieskrivningar 

under 1900-talet. I samband med detta är det intressant att notera att Svenska rum 1 är 

den enda läroboken i mitt material som inte inkluderar någon form av kronologisk, 

litteraturhistorisk översikt. Tonvikten i läroboken ligger också på 1900-talsförfattare. 
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Den låter bli att inkludera eller kontextualisera flera av de historiska kvinnliga 

författarskap som traditionellt har definierats utifrån genusstereotypa diskurser. Därför 

undviker den också att reproducera sådana stelnade föreställningar, även om 

marginalisering av kvinnliga författarskap kommer till uttryck på andra sätt i läroboken.  

 
2.4 Svenska timmar – litteraturen  
Svenska timmar – litteraturen (2012) är skriven av Svante Skoglund och publicerad på 

Gleerups förlag. Den skiljer sig från det övriga materialet i denna studie och från många 

läroböcker i svenska på gymnasienivå på så vis att Svenska timmar riktar sig till elever i 

samtliga tre årskurser. Svenska timmar-serien består av tre böcker, Svenska timmar – 

Språket, Svenska timmar – Litteraturen och Svenska timmar – Antologin. Baksides-

texten hävdar att dessa tre böcker tillsammans ”täcker […] in kurs 1, 2 och 3 under Gy 

2011”. Den hävdar att eleven får ”en gedigen, perspektivrik och underhållande 

genomgång av den västerländska litteraturhistorien, från antiken till absurdismen”. 

Läroboken ”presenterar de mest centrala och engagerande texterna och visar människan 

och samhället bakom verket”. Förordet ägnas åt att motivera för eleven varför 

litteraturhistoria är viktigt genom en mycket kort överblick över vad litteratur och 

berättelser är och varför människor läser. Den är främst avsedd för de 

högskoleförberedande programmen. 

I läroboken omnämns sammanlagt 109 författare. Av dessa är 85 män och 24 

kvinnor. I procent innebär det att 78 % av författarskapen är manliga och 22 % är 

kvinnliga.  Den genusmässiga obalans som blivit tydlig i de föregående läroböckerna 

upprepas, och får samma effekter. De manliga författarskapen värderas som mer 

centrala, och kontextualiseras i högre utsträckning som en konsekvens av den 

obalanserade kvantitativa representationen.  

Rikligt med värderande kommentarer av författarskap förekommer. I de flesta 

fallen är det Skoglund som värderar. Både kvinnliga och manliga författare värderas 

positivt och negativt (Skoglund 2012: 218, 223). Utomstående kritiska recensioner lyfts 

in för att värdera kvinnliga författarskap oftare än manliga, till exempel i porträtten av 

Moa Martinsson och Jane Austen. Läroboken skiljer sig, likt två av de tidigare i mitt 

material, genom detta från Dahls slutsatser om att recensioner används för att legitimera 

författarskap. Recensionerna blir istället ett uttryck för genusstrukturer. 

I den biografiska informationen som behandlar kvinnliga författare länkas sex av 

dem samman med litterära strömningar. Mina Loy beskrivs till exempel som ” en av de 

legendariska författarna i den tidiga modernismen” (262). Jane Austen och systrarna 
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Brontës författarskap skrivs fram genom diskussion av litteraturhistoria, genom att visa 

på hur de skiljer sig från sin tids rådande ismer. Skoglund anlägger en humoristisk ton 

(Dahl 2015: 134-135) och menar att de är ”besvärliga” författare som ”inte passar in i 

de prydliga epoksystem som litteraturforskarna med stor möda satt ihop” (Skoglund 

2012: 217).  

Detta sätt att särskilja författarna från rådande litterära strömningar kan tolkas 

som att de porträtteras som ”särlingar”. ”Särlingar” är en benämning Graeske använder 

för att visa på hur kvinnliga författare i högre grad än manliga beskrivs som annorlunda 

eller udda, något som inte tillhör den litterära utvecklingen, istället för att beskrivas som 

nydanande eller originella (2010: 123). Samma mönster har också Williams påvisat 

(1997: 96). Lärobokens kommentar kan därför argumenteras hålla isär Austen och 

systrarna Brontë från den huvudsakliga litteraturhistorien genom detta grepp. 

Relationen mellan författarskapen och de litterära strömningar som nämns i detta fall 

kan dock också tolkas som att läroboken visar på den litteraturhistoriska 

systematiseringens svagheter, och understryker författarskapens plats i den 

litteraturhistoriska utvecklingen trots att de ”inte passar in”.  

De kvinnliga författarskapen beskrivs i större utsträckning än de manliga genom 

sina privatliv och familjerelationer. Heliga Birgittas presentation är till exempel nästan 

identisk med den som återfinns i Bra Svenska 1 och Moa Martinsson skrivs fram som 

mor till fem barn. Likaså återfinns den feminina stereotypen som framställer kvinnliga 

författare som sjukliga i porträtten av Agnes von Krustentjerna och och Virginia Woolf. 

Woolf utsattes till exempel för övergrepp av sin halvbror och på grund av detta blev hon 

psykiskt sjuk och begick självmord, enligt lärobokstexten (Skoglund 2012: 272). Den 

genusspecifika inramning som sammanväver femininitet med det privata och 

reproducerar idén om den sjukliga kvinnan, och som blivit synlig i två av de tidigare 

läroböckerna, upprepar sig och får samma effekter: Den kan hävdas marginalisera 

författargärningen.  

En manlig författare beskrivs också som sjuklig, Gustaf Fröding. Enligt läroboken 

var han alkoholist och ”många år av sitt liv spenderade han på mentalsjukhus”. Under 

denna sjukhusvistelse, understryker Skoglund, skrev Fröding sina ”allra finaste” dikter 

(2012: 310). Hans sjukdom får positiv betydelse för författarskapet. Beskrivningen kan 

därför påstås fungera som en litteraturhistorisk kontextualisering, eftersom den sätter 

biografiska fakta i relation till skönlitteraturen. Den belyser dock också Frödings 
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personliga omständigheter, snarare än författarmässig förmåga, som upphovet till hans 

poesi, vilket förminskar hans författargärning.  

Många av de samhällskritiska kvinnliga författare som presenteras skrivs fram 

som ”kvinnosakskvinnor”. Elin Wägner är till exempel en ”tidig kvinnosakspionjär” 

(Skoglund 2012: 320), Moa Martinsson skriver om ”kvinnors kamp för ett värdigt liv” 

och ”hyllar […] starka kvinnor” (328-329) och Karin Boye ”engagerar sig i 

kvinnosaksfrågan” (322). Dessa porträtt skiljer sig från övriga läroböcker som ofta 

underviker att påtala kvinnliga författares samhällsengagemang alls. Gemensamt för 

dessa författare är att de enligt läroboken skildrar och engagerar sig i kvinnliga 

levnadsvillkor och erfarenheter. Det problematiska i sådana formuleringar är inte 

belysningen av författarnas feministiska samhällsengagemang i sig, utan att det 

framhävs som specifikt kvinnligt. Den hierarkiska dikotomin mellan maskulinitet och 

femininitet som Hirdman diskuterar upprätthålls härigenom (Hirdman 2001, 1988; 

Williams 1997: 66). Författarskapens genus blir avgörande för framskrivningen och 

tolkningen av deras författar- och samhällsgärningar, och konsekvensen blir att dessa 

författarskap skiljs från de könsneutrala, allmängiltiga samhällsinsatser och litterära 

samhällsskildringar som manliga författarskap ofta får stå för. Att kvinnliga 

samhällsdebattörer sägs kommentera specifikt kvinnliga erfarenheter medan manliga 

författare kommenterar samhället marginaliserar vikten av de kvinnliga författarnas 

samhällsengagemang, vilket också tidigare forskning poöngterat (Williams 1997: 66; 

Graeske 2010: 125). De hålls utanför samhällsdebattens kärnpunkt eller huvudfåra. Det 

manliga författarskapet blir det som påverkar samhällsutvecklingen.  

Också de kvinnor som inte uttryckligen beskrivs som ”kvinnosakskvinnor” 

framställs ofta skildra specifikt kvinnliga upplevelser eller erfarenheter. Sapfos 

vanligaste teman är till exempel ”kärleken och begäret – ur ett kvinnligt perspektiv – ” 

(Skoglund 2012: 26) och Edith Södergrans dikt ”Dagen svalnar” gestaltar ”en olycklig 

kärlekshistoria ur en kvinnas synvinkel” (276). Detta kan kontrasteras mot lärobokens 

beskrivningar av manliga författare som skriver om samma tema, som till exempel Erik 

Johan Stagnelius: ”Ingen har som den enslige Stagnelius skrivit om längtan efter 

kärlek”, skriver Skoglund (208). Läroboken poängterar inte att Stagnelius skriver om 

längtan efter kärlek från en mans synvinkel eller om specifikt manliga erfarenheter av 

kärlek. Ingen av de andra manliga författare som nämns sägs heller skriva från ett 

specifikt manligt perspektiv. Det innebär att ”kvinnoperspektivet” inte införlivas i ”den 

konstnärliga, allmängiltiga existentiella gestaltningen” utan kontrasteras mot det 
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manliga normbildande perspektivet (Williams 1997: 186). Manliga författares tematiska 

gestaltningar blir därigenom allmängiltiga eller allmänmäskliga, medan kvinnliga 

författares skildringar istället särskiljs från det allmängiltiga. Det fungerar som 

kvinnliga, genusspecifika, tolkningar av samma tema.  

Kvinnliga författare beskrivs också enbart som ”kvinnor” oftare än manliga 

författare poängteras som ”män” (Skoglund 2012: 321, 181, 25). I heliga Birgittas 

presentation är detta särskilt påtagligt: ”Den person från svensk medeltid som är mest 

känd – även utanför Sverige – är en kvinna” (104). Valet av formulering lyfter fram 

hennes genus som den mest centrala informationen i meningen, vilket gör kvinnligheten 

till hennes främsta attribut. Benämningar av manliga författares genus förekommer hos 

tre av de 85 författare som presenteras (45, 98, 130). Dessa får i högre grad än de 

kvinnliga författarna epitet som baseras på nationalitet eller yrke. Sådana epitet 

förekommer också hos de kvinnliga författarskapen, men i lägre utsträckning. De 

genusbaserade benämningarna kan förstås i ljuset av den hierarkiska, dikotomiska 

förståelse av kön som Plumworth, Hirdman och Butler har påvisat, och som framhäver 

mannen som det normativa, överordnade könet. I denna dikotomiska föreställning är 

kvinnan det som avviker från normen, och därför framhävs hon som just kvinna. 

Eftersom litteraturhistorieskrivningen är präglad av samma genussystem och utgår från 

denna manliga norm, blir benämning av de manliga författarnas kön överflödig. Det 

möjliggör eller lämnar plats åt beskrivningar av dem efter yrke eller nationalitet, vilket 

nyanserar författarporträtten. Skillnaden i val av epitet betyder att manliga författarskap 

skrivs in i ett kulturellt och geografiskt sammanhang, medan kvinnliga författare oftare 

återknyts till den egna, könade personen på bekostnad av epitet som erbjuder någon 

form av kontext.  

I läroboken finns en tendens att gruppera kvinnliga författare för sig under egna 

rubriker, en benägenhet som känns igen från en av de tidigare diskuterade läroböckerna. 

Wägner, Agnes von Krusenstjerna och Boye kategoriseras tillsammans under rubriken 

”Tre kvinnliga röster: Wägner, von Krusenstjerna och Boye” (Skoglund 2012: 320-

324). Detta är en isärhållande princip. De kvinnliga författarskapen är inte exempel på 

litterära röster, utan på specifikt ”kvinnliga röster”. En gruppering med enbart manliga 

författare görs i ett annat kapitel i läroboken. Då poängteras inte författarnas genus. Erik 

Lindegren, Gunnar Ekelöf och Werner Aspenström kategoriseras istället som 

modernister. Rubriken lyder ”Lindegren, Ekelöf och Aspenström: tre modernistiska 

poeter” (278). Denna typ av uppdelning, där manliga författare behandlas under 
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könsneutrala rubriker och kvinnliga under rubriker som på något vis framhäver 

kvinnlighet, är könssegregerande (Williams 1997: 177; Hirdman 2001, 1988). Graden 

av kontextualisering blir obalanserad, eftersom de manliga författarna relateras till 

historisk och litterär utveckling, medan de kvinnliga länkas till sitt kön. Läroboken 

framhäver genom denna segregation den manliga författaren som norm enligt 

genussystemets principer.  

  
3 Avslutande diskussion 
De behandlade läroböckerna uppvisar en obalans i den kvantitativa representationen av 

kvinnliga och manliga författarskap. Bra Svenska 1 har störst snedfördelning med 83 % 

manliga och 17 % kvinnliga författarskap. Liknande fördelning uppvisar också Svenska 

rum 1 och Svenska timmar – litteraturen, som båda har fördelningen 78 % manliga och 

22 % kvinnliga författarskap. Insikter i svenska har en fördelning på 58 och 42 %, med 

fem av de 16 kvinnliga författarskapen i en avskild textruta. Genom sin kvantitativa 

snedfördelning avviker läroböckerna från styrdokumentens värdegrundmässiga påbud. 

Läroplanen beskriver att jämställdhet mellan kvinnor och män ska förmedlas i 

undervisningen och ämnesplanen för svenska att både manliga och kvinnliga 

författarskap ska behandlas (Skolverket 2011: 5, 162). Läroböckerna premierar dock 

manliga författarskap, och förmedlar därigenom en bild av litteraturhistorien som en 

övervägande manliga arena. Det är också tveksamt om läroböckerna ”utmana[r] eleven 

till nya tankesätt och öppna[r] för nya perspektiv” (Skolverket 2011: 160) genom sin 

kvantitiativa representation, eftersom de i hög grad reproducerar den manliga 

västerländska kanon som varit gällande under 1900-talet istället för att omförhandla 

den. Trots att behandlingen av kvinnliga författarskap har ökat successivt i läroböcker 

under 1900-talet (Dahl 2015: 169) utgör den manliga författaren fortfarande norm i 

litteraturhistorieskrivningen i läroböcker för gymnasiet.  

Williams hävdar att trenden i hennes material är att också när kvinnliga 

författarskap får relativt stort utrymme vidmakthålls den manliga normen och 

könsbaserade segregationen (Williams 1997: 20), vilket också gjort sig gällande i mitt 

material. Insikter i svenska, med jämnast kvantitativ representation, uppvisar exempel 

på isärhållande, marginalisering och stereotyp porträttering av kvinnor i enlighet med de 

dikotomier och stereotyper som Plumworth och Graeske diskuterar. Manliga 

författarskap får genomgående mer mångfacetterade beskrivningar än kvinnliga 
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författarskap i flera av de undersökta läroböckerna, vilket också förstärker idén om 

mannen och det manliga författarskapet som det normativa (Lilja Waltå 2014: 49).  

De manliga författarskapen ges dessutom ofta tolkningsföreträde i 

kategoriseringen och exemplifieringen av litterära perioder och strömningar i de 

undersökta läroböckerna, Kvinnliga författarskap placeras under särskilda avsnitt, de 

behandlar specifikt ”kvinnliga” erfarenheter och de länkas inte samman med litterära 

smer och samhällsutvecklingen De manliga författarskapen knyts till sin historiska och 

litterära samtid genom att beskrivas som nydanande eller originella, det vill säga som 

aktörer som för den litterära utvecklingen framåt. Värderingar som dessa är aldrig 

objektiva utan en del av större diskurser som presenterar ett visst sätt att klassificera 

litterärt värde och en litteraturhistorieskrivning som utgår från vita, manliga 

västerländska normer. Mitt material har visats reproducera denna 

litteraturhistorieskrivning i större utsträckning än det omförhandlar den. Det är därför 

möjligt att hävda att materialet inte utmanar eleven till nya tänkesätt och öppnar för nya 

perspektiv i sin kvalitativa förmedling, så som ämnesplanen för svenska föreskriver att 

svenskämnet ska (Skolverket 2011: 160). 

Mot bakgrund av detta blir det tydligt att den kvalitativa representationen av 

författarskap reproducerar samhälleliga föreställningar eller diskurser om maskulinitet 

och femininitet som ett dikotomiskt motsatspar där det manliga är hierarkiskt 

överordnat det kvinnliga. Detta motsatspar har visat sig vara sammanvävt med flera 

andra dikotomiska värden som definierar kategorierna, som till exempel offentlighet – 

privathet, själ – kropp och kultur – natur. Det övergripande genussystem som verkar i 

samhället i stort opererar alltså också i läroböckernas textframställningar.  

En slutsats som kan dras av den sammantagna bilden av läroböckernas 

obalanserade representation är att den avviker från läroplanens påbud om skolans 

värdegrundsuppdrag och svenskämnets innehåll, både kvantitativt ovh kvalitativt mätt. 

Resultaten visar också att den segregerande representationen tar sig olika uttryck i olika 

läroböcker: ibland är den kvantitativa snedfördelningen mest iögonfallande, ibland 

segregeras kvinnliga författarskap i lärobokstexterna trots att andelen kvinnliga och 

manliga författare är mer jämn, ibland är snedfördelningen i andelar mest framträdande. 

Samtliga läroböcker förmedlar i någon mån ett förhållningssätt till skönlitteratur som 

premierar den manliga författaren och hans verk och framhäver manliga erfarenheter 

som allmängiltiga. Det blir tydligt att 1900-talets rådande litterära kanon och 

litteraturhistorieskrivning fortfarande påverkar läroböckernas framställning av författare 
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och skönlitteratur, trots att den litteraturvetenskapliga genusforskningen i flera 

decennier omförhandlat denna historieskrivning. Min studie bekräftar att samma 

strukturer som format 1900-talets och det tidiga 2000-talets litteraturhistorieskrivningar 

fortfarande gör sig gällande i läroböcker för Gy 2011. 

Dessa resultat väcker frågan hur relationen mellan andelar författarskap och 

inkluderade skönlitterära texter kan se ut i läroböcker, eftersom författaren och hens 

skönlitteratur är tätt förbundna. Vilka författare som får skönlitterära texter inkluderade 

och hur stort utrymme dessa skönlitterära texter får skulle därför med fördel kunna 

utredas från ett genusperspektiv i framtida studier. Dessutom har mitt material uppvisat 

tendenser att framhäva kvinnliga författares skönlitteratur i samband med till exempel 

kärleksteman och barnlitteratur. Det indikerar att genussystemets verkan i läroböckers 

framställningar av skönlitteraturen också behöver omforskas. 

Vidare indikerar resultaten att stereotypa skildringar av kvinnliga författarskap är 

mer framträdande vid behandlingen av äldre författarskap än yngre, vilket framhäver 

behovet av studier som undersöker läroböcker som är skrivna för kurserna Svenska 2 

och Svenska 3, som ska behandla litteraturhistoria. Samma tendenser i resultatet väcker 

också frågor kring hur och i vilken mån genussystemets logik kommer till uttryck i 

behandlingen av samtida författarskap. Att läroböckerna i huvudsak behandlar 

västerländska författarskap betyder också att framtida forskning med intersektionella 

och postkoloniala perspektiv behöver genomföras. 

Att läroböcker i sig innehåller skeva representationer av litteraturhistorien, genom 

vilka problematiska diskurser om manligt och kvinnligt förmedlas, behöver inte betyda 

att undervisning med läroböckerna speglar dessa skeva representationer och diskurser. 

Tvärtom kan den undervisande läraren använda läroboken som utgångspunkt i en kritisk 

diskussion om hur manliga och kvinnliga författare gestaltas och hur litteraturhistoria 

skrivs. Sätt att problematisera genus kan även finnas i lärobokens andra delar, till 

exempel i uppgiftsmaterial. Att en lärobok innehåller stereotypa framställningar av 

genus betyder därför inte att den inte bör användas. Däremot belyser detta faktum 

behovet av vidare studier om hur lärare förhåller sig till och använder läromedel i 

litteraturundervisningen och i vilken grad metareflektioner kring litteratururvalet i 

läroböckerna förekommer i kommunikationen med elever. Det understryker också 

behovet av medvetenhet hos lärare om att läromedel är diskursiva tidsdokument, som 

aldrig kan erbjuda objektiv kunskap utan påverkas av föreställningar om vad som 

räknas som kunskap i det samhälle som läromedlet tillkommit i. Kritiska 
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förhållningssätt till svenskläromedel, som skärskådar framställningar av genus så väl 

som andra värdegrundrelaterade frågor, är centrala om svenskämnets demokratiska 

potential ska kunna utvecklas. 
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