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Abstract 
Syftet med den här studien var att undersöka representationen av män och kvinnor i ett 

läromedel i svenska för gymnasieskolan för att studera om det speglar den värdegrund 

som läroplanen har i fråga om genusmedvetenhet. Läroboken är skriven 2012 och tar 

avstamp i Gy11. Studien bygger både på en kvantitativ och en kvalitativ analys. Resultatet 

visar att läroboken har brister som både visar sig i den kvantitativa undersökningen där 

männen är överrepresenterade och i den kvalitativa analysen där det är tydligt att 

läroboksförfattarna behandlar manliga och kvinnliga upphovspersoners verk och gärning 

på olika sätt beroende på vilket kön de har. Kvinnornas verk framställs som mindre 

viktiga och deras gärningar som trevande och slumpvisa i jämförelse med männens.  
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1 Inledning 
Under den tid unga vuxna spenderar i skolan och i svenskundervisningen möter de många 

olika texter som ofta är valda ur en litterär kanon. Texterna har valts ut av läraren, men 

också av de läroboksförfattare som skrivit de läromedel som används. De litterära texter 

som eleverna möter färgar deras uppfattning av vad som är vanligt förekommande teman 

i verken och vilka personer det är som skildras. De texter som presenteras i en lärobok 

skapar en diskurs som bygger på en föreställning om vilken litteratur som är värd att visa 

upp, samtidigt som den i sitt sammanhang förstärker och befäster den utvalda litteraturens 

roll som viktig.  

Av läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) framgår det tydligt att skolans 

värdegrund ska gestalta och förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män och aktivt 

arbeta för att utmana eleverna till nya föreställningsvärldar och nya perspektiv (2011:1). 

Den lärobok i svenska för gymnasieskolan som analyseras i den här studien heter Svenska 

rum 1 och är enligt egen utsago en ”bok skräddarsydd efter Gy2011”, vilket innebär att 

den också kan förväntas spegla läroplanens intentioner att motverka genusnormer och 

främja jämställdhet. Det är därför relevant att undersöka hur detta läromedel hanterar det 

faktum att litteraturen ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv 

(Gy11). Enligt kunskapskraven för kursen svenska 1 leda till att eleverna utvecklar en 

förmåga att använda skönlitteratur som källa till självinsikt och förståelse för andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. För att uppfylla 

dessa krav bör texterna i läroboken utmana stereotypa normer för hur män och kvinnor 

förväntas vara.  

Det är lätt att få intrycket att författarna till Svenska rum 1 har arbetat aktivt med 

genusfrågor för att motverka en stereotyp könsindelning. Dels finns många kvinnliga 

författare representerade i de litterära utdragen, dels tas olika problematiserande 

frågeställningar av uppfattningen av kvinnligt och manligt upp. Det finns två tydliga 

exempel på vad som kan tolkas som genusmedvetna ställningstaganden i läromedlet. I 

kapitlet Språket är våra ”glasögon” – om språkets makt över tanken tar man upp frågan 

om det språkliga förtrycket av kvinnan genom Göran Palms dikt ”Mannen har ordet” (s. 

208). Här lyfter författarna upp att språket kan förstärka uppfattningen om att män och 

kvinnor är olika och beter sig olika. Ett annat exempel på att författarna arbetat 

genusmedvetet är ett avsnitt som handlar om härskartekniker. Här visar författarna hur 

Göran Persson utsatte Maud Olofsson för härskartekniker i en debatt genom att fråga 

henne ”Har du gått upp i vikt?” för att få henne ur balans (s. 128). Exemplet visar en 
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verklighet där kvinnor i högt uppsatta positioner i samhället inte undgår att bedömas 

utifrån sitt utseende, även om hon står i en politisk debatt. Dessa exempel tillsammans 

med uttalandet att läroboken är ”skräddarsydd efter Gy11” ställer krav på att det undviker 

en stereotyp uppdelning av män och kvinnor och istället utmanar elevernas världssyn.  

Eftersom de skönlitterära utdragen i läromedlet kommer från olika författare och 

olika tidsepoker är det svårt att uttala sig om vad de hade för avsikt när de skrev texten. 

Det som är i fokus i den här studien är det urval läroboksförfattarna har gjort när de valt 

vilka texter som ska användas och hur de skriver om författarna och verken i faktatexterna 

runt de litterära utdragen. Författarna har ju haft den inte helt okomplicerade uppgiften 

att välja ut relevant litteratur ur hela världshistoriens litterära kanon. Således är det viktigt 

att analysera författarnas sätt att presentera texterna för att se vem som kommer till tals, 

vem som blir osynliggjord och vem som får plats i läromedlet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka representationen av män och kvinnor i ett 

läromedel i svenska för gymnasieskolan för att kvantitativt och kvalitativt studera om det 

speglar läroplanens värdegrund i fråga om genusmedvetenhet. Studiens frågeställningar 

är följande: 

• Hur fördelar läroboksförfattarna utrymmet (texter, röster och relevans) mellan 

manliga och kvinnliga upphovspersoner? 

• Vilka skillnader finns i hur läromedelsförfattarna lyfter fram manliga och 

kvinnliga upphovspersoners verk och gärning?  

• Uppfyller läroboken Svenska rum 1 kraven på jämställdhet i läroplanen Gy11? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet redovisas först styrdokumentens skrivningar om 

jämställdhetsperspektivet. Därefter presenteras för studien relevant forskning om 

läromedel, och därefter studiens teoretiska grund. 

2.1 Styrdokument  

I de grundläggande värden som skolan enligt 2011 års läroplan för gymnasieskolan 

(Gy11) ska arbeta utifrån framhålls vikten av att främja alla människors lika värde. Det 

står att utbildningen ska gestalta och förmedla ”Människolivets okränkbarhet, individens 
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frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt solidaritet mellan människor” (Gy11 s. 1). Skolan ska även ”aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Gy11 s. 1). Eleverna ska uppmuntras 

att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Gy11 s. 

2). 

I kursplanen för ämnet svenska står det att kärnan i ämnet svenska är språk och 

litteratur och att ”Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp 

av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, 

sina medmänniskor och sig själv” (Gy11 s. 1). Undervisning i svenskämnet ska ”leda till 

att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt 

film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Gy11 s. 1). 

Styrdokumentens emfas på likabehandling och ett genusmedvetet arbetssätt innebär 

alltså att läromedel måste ta hänsyn till dessa aspekter för att uppfylla läroplanens krav.  

2.2 Läromedelforskning 

Läromedel har historiskt varit en styrfaktor som syftat till att säkerställa en likvärdig och 

enhetlig skola. Staten reglerade länge val av läromedel och läromedelsanvändning genom 

att ange ramar och fördela ekonomiska resurser (Skolverket 2006). Mellan år 1938 och 

1992 fanns det en instans för läromedelsgranskning i Sverige som till en början kallades 

för Statens läromedelstjänst, som senare, 1983, övergick i Statens institut för 

läromedelsinformation (SIL) som granskade och säkerställde kvalitén i läromedlen. När 

Skolverket startades 1992 lades SIL ner, och sedan dess är det varje enskild lärares ansvar 

och frihet att välja metoder och material som anses relevanta för att uppnå de satta målen 

(Englund 2006).  

Läromedelsforskning som har bedrivits har haft olika fokus och belyser bland annat 

användarorienterade aspekter av läromedel, alltså hur det används av lärare och elever 

(Nelson, 2006). Forskning har också gjorts på språket i läromedel (Ekvall 1995) och röst 

och kausalitet i läromedelstext (Reichenberg 2000). Det finns även produktorienterade 

aspekter av läromedelsforskning som undersöker vilka värderingar som läromedlet ger 

uttryck för (Graeske 2010, Dahl 2015). Den här studien har ett produktorienterat fokus 

eftersom den undersöker genusmedvetenheten i den utvalda läroboken.  
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 Englund (2006) menar att läromedlen har en viktig roll i undervisningen och visar 

i en enkätundersökning att färre än två procent av lärarna uppger att de aldrig använder 

sig av läromedel (2006:22). Lärarna överlämnar på så vis mycket av sitt 

handlingsutrymme till läromedelsproducenterna, och de ser läromedlen som ett redskap 

att nå läroplanens mål, innehåll och arbetsprinciper (2006:24). Englund menar dock att 

läromedelsforskning på nyare läromedel är eftersatt (2006:20). När det gäller innehåll i 

läromedlen finns det en uppsjö av tidigare forskning som gjorts på urvalet av litteratur i 

äldre läromedel för gymnasiet (jfr Danielsson 1988, Brink 1992, Englund 1997).  

I sin avhandling Litteraturstudiets legitimeringar. Analys av skrift och bild i fem 

läromedel i litteratur för gymnasieskolan (2015) gör Dahl en genomgång av hur fem 

läroböcker i svenska för gymnasiets studieförberedande program tar sig an elevernas 

litteraturläsning. Läromedlet fyller en ”viktig funktion att i egenskap av normerande text 

knyta an till relevant ny forskning och att förmedla litteratur som speglar samhällets 

mångfald” menar Dahl (2015:17). Han undersökte om läromedlen följer kraven i Gy11 

på att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till vad de läser. En faktor som 

undersöktes var flerstämmighet, alltså om läromedlen diskuterar litteraturen utifrån olika 

röster, vilket är ett sätt att ifrågasätta ”gamla vanliga åsikter” och möjliggöra att röster 

från olika perspektiv och med olika erfarenheter får höras (2015:272). Granskningen visar 

dock att läromedlen sällan ger flerstämmighet utrymme i böckerna; istället presenteras 

oftast röster som stöder läromedelsförfattarnas tolkning av texten eller författarskapen. 

Vidare har Dahl undersökt om läromedlens urval av texter och litteratur leder till att 

läsaren ”omförhandlar sin självbild och/eller politiska och sociala ståndpunkter” 

(2015:281) och dragit slutsatsen att han inte kunde urskilja ett prövande förhållningssätt 

i läromedlen. 

Det finns idag en samstämmig syn på att genusmedvetenheten är låg i läromedel 

oavsett undervisningsämne. Det har gjorts ett flertal studier och offentliga utredningar 

som har visat en snedfördelning av utrymme för män respektive kvinnor i läromedel 

(Larsson & Ohlander 2005, SOU 2010:10, SOU 2010:33, von Wright, 2006). 

Delegationen för jämställdhet i skolan gav Ohlander i uppdrag att undersöka hur kvinnor 

och män representeras i läromedel i samhällskunskap (2010b). Ohlander granskade fyra 

läromedel (två läroböcker för grundskolan och två för gymnasiet) och lade fram sitt 

resultat i rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedlen i samhällskunskap (SOU: 

2010b:33). Resultatet av studien visar att samtliga läromedel uppvisar stora brister i 

representationen av män respektive kvinnor i läroböckerna. De två gymnasieböckerna 
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klarade sig sämst i undersökningen – den ena nämnde inte en enda kvinna eller berörde 

jämställdhetsaspekten i avsnittet om massmedier och endast en av de 20 namngivna 

personer på bilder i läroboken var en kvinna. Ämnet samhällskunskap har höga krav på 

att arbeta med genusmedvetenhet med fokus på jämställdhetsfrågan i läroplanen (Gy11) 

och då borde läroböckerna spegla det. Ohlander menar att det är viktigt att lärare använder 

sig av läromedel som har ett genomtänkt genusperspektiv och ett jämställt synsätt där 

både män och kvinnor får utrymme i litteraturen (2010b:10).  

Inom litteraturvetenskapen visar forskning med genusperspektiv att män är 

överrepresenterade i litteraturhistorien (Williams 1997, Witt-Brattström 1993, Holm 

1988). Williams utförde i Stjärnor utan stjärnbilder – Kvinnor och kanon i 

litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet en kvantitativ och kvalitativ studie där 

hon undersökte i vilken utsträckning traditionen förs vidare, hur män och kvinnor placeras 

in i litterära skolbildningar och strömningar och vilken roll det biografiska spelar i 

beskrivningen av författarpersonligheter och litterära texter. Williams kom fram till att 

den manliga författaren är norm och att den kvinnliga författaren är marginaliserad. 

Williams skriver: ”Litteratur skriven av män har fått bilda grunden för allmänna 

uttalanden om den svenska litteraturens utveckling och karaktär […]. De kvinnor som 

kommer in i kanon framstår som enstaka och symboliska exempel” (1997:183). 

Graeske (2010) menar i sin rapport att det råder brist på forskning som undersöker 

genusmedvetenheten i svenskämnet. Graeske menar att det finns ett antal studier som 

fokuserar på ämneshistoriska perspektiv på litteraturundervisning och läroböcker för 

gymnasiet, men att bilden av nyare läromedel är begränsad. Detta gäller i synnerhet 

studier som utgår från värdegrunden och genus i läromedel. I sin rapport Om värdegrund 

och genus i läromedel i svenska (2010) diskuterar Graeske om tre läromedel i svenska för 

gymnasiet befäster eller luckrar upp traditionella genusmönster. Hennes undersökning 

visar att lite har hänt med genusmedvetenheten i de undersökta läromedlen och att 

genusmönstren i stort sett står oförändrade trots att genusforskningen har pågått i 

decennier. Graeske ställde de undersökta läroböckerna mot skolans värdegrund där genus 

är en central del och kom fram till att värdegrunden ”tenderar att bli uttryckslös så som 

den framkommer i detta material” (2010:127). 

2.3 Teoretisk förankring 

I det här kapitlet redovisas den teoretiska förankringen som ligger till grund för 

undersökningen.  
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2.3.1 Genus 

I sin bok Genus – Om det stabilas föränderliga former (2003) beskriver genusforskaren 

Hirdman hur hon på 1980-talet lånade in ordet genus från lingvistiken eftersom det inte 

tidigare funnits något begrepp för att beteckna kön som en social konstruktion frikopplad 

från det biologiska könet. Hirdman ville komma bort från termer som kön och könsroller 

som länge dominerade diskursen, eftersom hon menar att de drar onödig uppmärksamhet 

till skillnader grundade i det fysiska könet. Genom att tala om kön och könsroller så menar 

hon att vi lätt hamnar i biologisk determinism där det biologiska könet ses som orsaken 

till könsroller. Hirdman menar att om man använder begreppet genus så hamnar fokus 

direkt på det formade och inte på det biologiska könet. Hon skriver: ”Om man t.ex. säger 

att ”könsskillnaderna ger upphov till social differentiering” så kan det innebära något helt 

annat än att säga att ”genusskillnaderna ger upphov till social differentiering”” (Hirdman, 

2013:16). 

2.3.2 Mannen som norm 

Hirdman (2003) undersökte synonymer till orden man och kvinna i Word-programmets 

ordbok och upptäckte att man innefattar många fler betydelser än kvinna. Man är 

normbärande och synonymt med mänskligheten i stort medan kvinna enbart används för 

att urskilja någon av det kvinnliga könet. Butler förtydligar: ”kvinnor definieras alltså 

utifrån sitt kön medan män upphöjs till bärare av den kroppsöverskridande universella 

egenskapen att vara människa” (2007:59). Särskilt tydligt blir det på engelska där man 

betyder både en person av manligt kön men också människa. Hirdman skriver: ”Mest 

opererar normprimatet där det inte syns: i den enorma bias, skevhet, det skapar, att världen 

uppfattas, diskuteras berättas om, utifrån denna självklarhet att det är man som är 

människa” (2013:63). Hon menar alltså att vi hela tiden tolkar det manliga som synonymt 

med mänskligt utan att vara medvetna om det. Hirdman menar att man kan se detta i allt 

från läkemedelsforskning och TV-utbudet till vad som betraktas som viktigt och inte 

viktigt. Och det som inte är viktigt blir då saker som är feminint kodade såsom bebisar, 

rosa saker och omsorg om gamla människor. Det är enligt Hirdman (2003) inte någon 

enkel förtrycksmekanism som upprätthåller den här ordningen, utan en mer subtil relation 

där de som sitter på makten värderar det manliga som viktigare. 

2.3.3 Kvinnans tre formler  

Hirdman menar att det historiska tänkandet kring könen och kvinnans roll i relation till 

mannen förenklat kan beskrivas genom tre formler. Den första är A–icke A, och detta 
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kallar Hirdman för grundformen som kan beskrivas som man – icke man. Det kvinnan är 

är att inte vara man och hennes form är formlöshet. Hirdman skriver: ”Just vagheten, icke-

konturerna, icke-existensen, gör denna melodi svår att återge, ja, man kan rent av fråga 

sig om det är en poäng att namnge och kalla denna form som inte finns för en stereotyp 

form för kvinna” (2013:28). Hirdman menar alltså att det är svårt att definiera kvinnans 

roll i denna formel eftersom det är en icke-roll, alltså det som mannen inte är. Därefter 

beskriver Hirdman en jämförande formel: A–a, alltså mannen och den lilla mannen. 

Kvinnan är då en sämre variant av mannen, en ofullgången man som inte är riktigt 

färdigutvecklad. Kvinnan har mindre förstånd, kontroll, själv och mer av kropp. Kvinnan 

ses som en variation på en skala, det vill säga en sämre sort. Den tredje formeln är den 

normativa formeln A–B. Den här formeln bygger enligt Hirdman på ”motsatser, 

kontraster eller dikotomier” (2013:35). Om mannen är liv, ljus, kraft, ande och ren så är 

kvinnan död, mörker, svaghet, materia och oren. Hirdman menar att kvinnan på 2000-

talet är en blandning av B och a. ”Alltjämt felas oss något: syreupptagnings- eller spatial 

förmåga och testosteron, samtidigt som vi som typiska B, dvs. den fundamentala andra, 

moderssorten, sexualdjuret, som tämjs av ett överflöd av vårt specifikt kvinnliga hormon 

östrogenet till passivitet och invändhet” (2013:44). 

3 Metod 
I det här kapitlet presenteras det läromedel som analysen baseras på och därefter redogör 

jag för analysmetod och genomförande. 

3.1 Urval 

I den här studien analyseras läroboken Svenska rum 1, skriven av Leif Eriksson, Helena 

Heijdenberg och Christer Lundfall och är utgiven av Liber 2012. Boken täcker kursen 

Svenska 1 och riktar sig till elever som läser på gymnasieskolans högskoleförberedande 

program. Alla elever i gymnasiet läser dock kursen svenska 1 på gymnasiet. Svenska rum 

1 är ett allt-i-ett läromedel, vilket betyder att det täcker in såväl övningsuppgifter, teori 

och utdrag ur sakprosa och skönlitteratur. Textboken ska täcka svenska 1 och har därmed 

inga krav på att återge en komplett litteraturhistorisk genomgång, vilket istället kommer 

in i kursen svenska 2. På Libers hemsida står det att ämnesplanen i Gy11 har varit en 

guide och utgångspunkt i arbetet med Svenska rum. Liber beskriver boken så här: 

”Svenska rum 1 tar avstamp i det spännande mötet mellan språk och litteratur” 

(www.liber.se 2018-04-26). 

http://www.liber.se/
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Boken omfattar totalt 256 sidor som är indelade i åtta temakapitel som heter Sagor 

och myter, Besök i författarverkstaden, Ondskans fyra ansikten (och godhetens?), Det 

sociala språket, Framtidsbilder – drömmar och mardrömmar, Att argumentera – om 

konsten att få som man vill, Språket är våra ”glasögon” – om språkets makt över tanken 

och Verktyg för skrivande. 

3.2 Analysmetod 

I analysen av läroboken delas texterna i bokens in i tre olika typer av texter: primärtexter, 

sekundärtexter och pedagogiska primärtexter (jfr Englund 1997). Primärtexterna är 

litteratururvalet som är texter som är skrivna för andra syften än pedagogiska. 

Sekundärtexter är en typ av metatexter som behandlar innehållet i primärtexterna, och 

kan handla om förklaringar och analyser av primärtexterna. De pedagogiska 

primärtexterna ger information om hur läromedlet ska användas, men här ingår också 

arbetsuppgifter och lärarhandledning (Englund 1997). I den här studien analyseras 

primärtexterna, sekundärtexterna och de pedagogiska sekundärtexterna kvantitativt. 

Sekundärtexterna analyseras även kvalitativt. I den kvantitativa delen av studien 

undersöks följande i sekundärtexterna och i de pedagogiska sekundärtexterna: 

1. Andelen män och kvinnor som är namngivna upphovspersoner i sekundärtexterna 

och de pedagogiska sekundärtexterna i läroboken. 

2. Andelen namngivna manliga och kvinnliga upphovspersoner som omtalas av 

läroboksförfattarna i sekundärtexterna. 

3. Andelen namngivna manliga och kvinnliga upphovspersoner som refereras i 

sekundärtexterna. I den här delanalysen har jag räknat de gånger som 

läroboksförfattarna ger plats åt upphovspersonerna. Jag har då räknat de verbala 

processerna (jfr Holmberg, Karlsson 2006) det vill säga de verb som markerar att 

upphovspersonen kommer till tals t.ex. ”X säger att” eller ”Y berättar att”. 

I följande delanalyser berörs endast primärtexterna: 

4. Andelen namngivna manliga och kvinnliga upphovspersoner vars textutdrag eller 

citat finns med i läroboken.  

5. Antal sidor i läroboken som tilldelas manliga respektive kvinnliga 

upphovspersoners texter i litteraturutdragen. Här räknar jag hur många hel- och 

halvsidor som primärtexterna tar upp i läroboken. En sida består av ca 50 rader 

och jag har då valt att räkna de texter som är 1–25 rader som halvsidor och 26–50 
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som helsidor. Jag har inte tagit hänsyn till texternas bredd. I de fall där texterna 

på grund av layouten är placerade på flera rader, t ex för att ge plats åt en bild så 

räknar jag dem ändå som en hel eller halvsida utifrån radantalet även om det i de 

fallen består av färre antal ord.  

I den kvalitativa delstudien fördjupas den kvantitativa analysen genom att jag undersöker 

hur de kvinnliga upphovspersoner som finns representerade i boken behandlas i 

sekundärtexterna och i de pedagogiska sekundärtexterna (övningsuppgifterna). En 

kvantitativ undersökning kan säga mycket om representationen i lärobok, men det är inte 

självklart att resultatet blir jämställt bara för att representationen är jämt fördelad. 

Williams (1997) menar att det finns en risk med att fokusera för mycket på kvantitativa 

undersökningar och skriver att: ”Om man nöjer sig med att uppnå statistisk jämlikhet 

finns risken att det isärhållande och den diskriminering som fungerar på andra sätt än 

genom antal och andelar kommer i skymundan” (1997:190). Williams menar alltså att en 

text kan var allt annat än genusmedveten även om representationen är jämnt fördelad 

mellan könen.  

3.2.1 Kategorier 

I den kvalitativa undersökningen använde jag mig av metoden närläsning, ett vanligt sätt 

att analysera text inom textforskningen (jfr Brookman & Horn, 2016). Metoden går eut 

på att forskaren målinriktat analyserar de strukturella, stilistiska och språkliga 

egenskaperna i en litterär text. När jag analyserade texterna använde jag mig av ett 

bottom-up-perspektiv. Det betyder att jag inte hade förutbestämda analysenheter utan att 

jag lät materialet generera kategorierna. Följande kategorier utkristalliserades: 

1. Mannen ges makt över tanken. I den här kategorin visar jag hur 

läromedelsförfattarna i ett kapitel själva poängterar vikten av att ge olika personer 

röst i olika sammanhang, men att de själva de facto bara låter manliga 

upphovspersoner att uttala sig. 

2. Kvinnan som exempel. I den här kategorin visar jag hur läromedelsförfattarna har 

med verk av kvinnliga upphovspersoner som exempel i de pedagogiska 

sekundärtexterna samtidigt som de inte omnämns i sekundärtexterna. 

3. Kvinnors gärningar osynliggörs eller förminskas. Här visar jag på vilka sätt 

läromedelsförfattarna gör en skillnad i hur de lyfter fram och behandlar de 

manliga och kvinnliga upphovspersonernas verk och gärning.  
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3.3 Avgränsningar 

I min undersökning har jag valt att undersöka representationen av män respektive 

kvinnor. Jag har valt att inte lägga något fokus på hur män och kvinnor beskrivs 

utseendemässigt eller karaktärsmässigt, utan fokuserar på hur många gånger de respektive 

könen nämns, vilkas verk som finns representerade, vilka det är som får komma till tals i 

boken och på vilket sätt deras verk och gärning lyfts. Min analys tar heller inte hänsyn till 

bokens pedagogiska aspekter som övningar eller instruktioner för praktiskt arbete i 

klassrummet. När jag har analyserat de pedagogiska sekundärtexterna har jag bara 

undersökt hur författarna beskriver upphovspersoner som förekommer i dem. Analysen 

tar bara hänsyn till representationen av manliga och kvinnliga upphovspersoner i 

läromedlet och vilken plats de tillåts ta. Jag har inte heller undersökt de fiktiva personer 

som förekommer i läromedlets litteraturutdrag, och inte undersöks illustrationer och 

layout.  

4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat. I avsnitt 4.1 redovisas den kvantitativa 

undersökningen och i avsnitt 4.2 den kvalitativa undersökningen.  

4.1 Kvantitativ del: manlig dominans i siffror 

Nedan redovisas den kvantitativa undersökningen i tabell 1.  

Tabell 1 

 Män Kvinnor Totalt 

Antal namngivna 
upphovspersoner i läroboken. 

77,9 % (N 88) 22,1 % (N 25) 100 % (N 113) 

Antal namngivna 
upphovspersoner som omtalas i 
läroboken. 

82,5 % (N 52) 17,5 % (N 11) 100 % (N 63) 

Andelen namngivna manliga och 
kvinnliga upphovspersoner som 
refereras i sekundärtexterna. 

78,6 % (N 11)  21,4 % (N 3) 100 % (N 14) 

Antal namngivna författare vars 
textutdrag finns med i läroboken. 

80,9 % (N 38) 19,1 % (N 9) 100 % (N 47) 

Antal namngivna personer vars 
fristående citat finns med i 
läroboken. 

73,3 % (N 11) 26,7 % (N 4) 100 % (N 15) 
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Antal sidor av litteraturutdrag i 
läroboken. 

89 % (N 36,5) 11 % (N 4,5) 100 % (N 41) 

 

Av tabell 1 framgår att läroboken domineras av män i alla de undersökta kategorierna. 

Av de totalt 63 namngivna upphovspersonerna i sekundärtexterna och de pedagogiska 

sekundärtexterna är endast 22,1 % kvinnor. Undersökningen visar vidare att när 

läromedelsförfattarna väljer vilka personer som ska omnämnas i sekundärtexterna, det 

vill säga de texter där verken och författarna beskrivs och diskuteras, så är andelen 

kvinnor ännu lägre och endast 17,5 % kvinnor är representerade. Av de 14 personer som 

refereras i sekundärtexterna är 21,4 % kvinnor och 19,1 % av författarna vars textutdrag 

finns representerade i läroboken är kvinnor. Sammantaget visar den här första delstudien 

utan tvekan en överväldigande manlig dominans. I den sista kategorin i tabell 1 redovisas 

antalet sidor som är vigda åt manliga respektive kvinnliga författares verk. Där visar sig 

snedvridningen vara ännu större till männens fördel. Av de 41 sidor i boken som är 

litteraturutdrag är 89 % skrivna av manliga författare. Detta visar tydligt att 

läromedelsförfattarna tillskriver de manliga författarnas texter en större relevans och vikt 

med tanke på att det bara borde vara 81 % om de vore jämt fördelade enligt beräkningarna 

ovan som visar att 81 % av litteraturutdragen har manliga författare. De verk som är 

skrivna av kvinnliga författare ges alltså ännu mindre utrymme räknat i textmassa i boken 

än om man bara räknar författarna av texterna. Kvinnor representeras färre gånger än män 

och när de väl bereds plats är deras texter kortare än männens. 

4.2 Kvalitativ del: Manlig dominans under ytan 

I den kvantitativa delen av undersökningen visar det sig att de manliga 

upphovspersonerna dominerar i läromedlet. I den kvalitativa delstudien undersöker jag 

hur läromedelsförfattarna behandlar de kvinnliga upphovspersoner som förekommer och 

vissa fall inte förekommer i läroboken. I närläsningen har tre kategorier utkristalliserats: 

Mannens röst ges makt över tanken, Kvinnan som exempel och Kvinnors gärningar 

osynliggörs eller förminskas.  

4.2.1 Mannen ges makt över tanken 

Det finns åtskilliga passager där kvinnor inte får röst alls i läroboken. Ett tydligt exempel 

på det är i kapitel 7 Språket är våra ”glasögon” – om språkets makt över tanken. Kapitlet 

inleds med citatet ”DEN SOM HÄRSKAR ÖVER SPRÅKET HAR OCKSÅ MAKTEN 

I SAMHÄLLET” (s. 203). I kapitlet skriver författarna att språket och litteraturen kan ses 
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som världens farligaste vapen. De menar att de ord och begrepp som vi använder styr 

”vårt tänkande, avgör vad vi lägger märke till – och inte lägger märke till”. Vidare skriver 

de att ”den som har makt över språket och har makt över människors tankar” (s. 204). 

Författarna menar alltså att det språk vi använder och som finns runt oss inte bara påverkar 

hur vi talar, utan även hur vi tänker och vad vi uppmärksammar. Detta är utgångspunkten 

i detta kapitel som handlar om hur man kan använda språket för att påverka andra och 

vad vi ska vara uppmärksamma på när vi läser till exempel annonser. Vad som är 

anmärkningsvärt är dock att det inte finns ett enda textutdrag av en kvinnlig författare, 

inte heller nämns eller refereras någon kvinnlig upphovsperson. Under underrubriken Ett 

”språkligt förtryck?” skriver författarna att Göran Palm vill påvisa att ”det ”Språkliga 

förtrycket” av kvinnan” kan förstärka uppfattningen att män och kvinnor har olika 

beteenden (s. 208). På två ställen här sätter författarna citattecken runt orden språklig och 

förtryck. Detta markerar att författarna inte själva står bakom orden utan att det är dels en 

frågeställning, dels Göran Palms ord. Man kan även tolka att det som att de, genom att 

sätta citattecken runt orden, tar avstånd från formuleringen.  

För att förtydliga hur detta språkliga förtryck kan se ut har läromedelsförfattarna 

valt ut ett textutdrag med som heter Mannen har ordet, skriven av Göran Palm. Texten 

diskuteras därefter, och författarna skriver att om man (som i textutdraget) säger att 

”kvinnan grälar, mannen argumenterar, kvinnan är hispig, mannen stressad, kvinnan är 

slarvig, mannen bohemisk, kvinnan hamnar i klimakteriet, mannen genomgår en livskris” 

(s. 209) så har man inte bara har avslöjat sin egen åsikt utan också gett sin åhörare 

”ordglasögon” som kan göra det svårt att upptäcka stereotypa föreställningar om män och 

kvinnor. Därefter slår de återigen fast att orden är avgörande för vad vi ser och inte ser. 

Författarna är alltså medvetna om att språket och val av litteratur påverkar hur vi ser på 

och tolkar vår omvärld, och att genom att visa en specifik sak väljer så väljer man bort att 

visa andra saker. Trots detta låter de den manliga författaren Palm stå som exempel i den 

här passagen, även om det inte råder brist på liknande texter av kvinnliga författare som 

lyfter samma frågor ur ett kvinnligt perspektiv (Sonja Åkesson, Husfrid, Märta Tikkanen 

Århundradets kärlekssaga etc.). Sammantaget nämns, citeras och refereras 15 män i 

kapitlet och inte en enda kvinna. Frågan blir vilka glasögon författarna då sätter på 

eleverna när de läser kapitlet. Detta är ett tydligt exempel på att det är männens ord och 

åsikter som anses vara viktiga och relevanta. Om man återknyter till det inledande citatet 

i kapitlet där det står att de som härskar över språket har makten i samhället så kan man 

säga att detta förhållningssätt realiseras och reproduceras i det här kapitlet, som kanske 
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är bokens viktigaste ur ett genusperspektiv. Även om författarna är medvetna om hur 

viktigt det är att belysa olika aspekter och ge olika personer röst, väljer de ändå att bara 

återge mäns texter och mäns åsikter.  

4.2.2 Kvinnan som exempel  

Den kvantitativa analysen visade att 22,1 % av den totala mängden av upphovspersonerna 

är kvinnor, men den visar också att andelen kvinnliga namn minskar när man undersöker 

vilka som omtalas, refereras, citeras och finns med genom textutdrag. Frågan är då varför 

siffran blir högre i den totala mängden. Svaret på det är att kvinnliga upphovspersoner 

finns med som exempel i övningar i de pedagogiska sekundärtexterna men de nämns, 

citeras eller refereras inte till i lika stor grad i sekundärtexterna. På så vis kan kvinnan 

snarare sägas utgöra ett exempel än som en författare i sin egen rätt. 

Ett exempel på detta finns i kapitlet 5, Framtidsbilder – drömmar och mardrömmar. 

I övningsuppgifterna (s. 172) uppmanas eleverna att skriva en recension på en bok som 

har ett dystopi-tema och får då ett antal exempel på sådan litteratur. Här finns Karin Boyes 

Kallocain och Suzanne Collins Hungerspelen med som två av sju exempel. De andra 

titlarna är skrivna av de manliga författarna Pierre Boulle, William Gibson, George 

Orwell, Ray Bradbury och P C Jersild. I lärobokstexten där ämnet dystopier tas upp 

nämns dock inga kvinnliga upphovspersoner, även om exemplet ovan visar att 

läromedelsförfattarna har tillgång till och kunskap om goda sådana exempel. I texten 

används bara manliga författare (George Orwell, Ray Bradbury, Aldous Huxley och 

Kazuo Ishiguro) som exempel på författare till olika typer av dystopier. Vidare har 

författarna har valt ut tre textutdrag till kapitlet. Där återfinns en text av en kvinnlig 

författare, Carolina Fredriksson, och två texter av de manliga författarna Ishiguro och 

Bradbury. Värt att nämna är att inte heller Fredrikssons namn nämns i det inledande 

kapitlet till skillnad från Ishiguro och Bradbury som får finnas med både i 

inledningstexten, som textutdrag och i övningsuppgiften. Textlängden hos de tre 

textutdragen är också anmärkningsvärd: Fredrikssons text tar upp två sidor i läroboken, 

Ishiguros text två och en halv och Bradburys text upptar 11,5 sidor.  

 Ett annat talande exempel på att kvinnliga upphovspersoner finns nämnda utan att 

deras gärning står i fokus finns i en passage (s. 81) där eleverna får instruktioner om hur 

man använder parenteser. Det står: ”PARENTES skrivs runt om ett inskjutet 

komplement: […] Greta Garbo slog igenom i Gösta Berlings saga (Selma Lagerlöfs 

debutroman).” Detta är anmärkningsvärt nog det enda stället där Lagerlöf nämns i hela 

läroboken. Detta gäller även för Garbo som inte heller nämns något annat ställe i boken. 
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Namnen har då räknats som upphovspersoner i den kvantitativa analysen, men i själva 

verket ansåg läromedelsförfattarna att deras namn bara var värt att nämnas i förbifarten 

inom parentes, och dessutom, ironiskt nog, i ett avsnitt som just handlar om bruk av 

parenteser. 

4.2.3 Kvinnors gärningar osynliggörs eller förminskas 

I kapitlet 2 Besök i författarverkstan utgår läroboksförfattarna från ett antal primärtexter 

när de presenterar olika berättartekniker. I ett stycke beskriver författarna hur man 

använder sig av så kallade planteringar när man skriver skönlitterära texter, det vill säga 

hur man lägger in ledtrådar i texten för att bygga upp intrigen. Tekniken exemplifieras 

genom ett textutdrag ut en roman som heter Dö som en man, sa jag, skriven av Bengt 

Ohlsson och ett referat ur en Harry Potterbok. Om man granskar på vilket sätt dessa texter 

lyfts fram och hur författarnas gärningar beskrivs framkommer ett mönster av manlig 

dominans. Författarna berättar att Ohlsson skrev denna sin debutroman som ett 

specialarbete under sista året i gymnasiet och att boken handlar om en drunkningsolycka 

när fyra klasskamrater tågluffar i Europa och badar på en sandstrand i Portugal. Innan 

läsaren möter utdraget ur texten får vi veta att “För att göra olyckan begriplig gör 

författaren ett tiotal planteringar, till exempel att det är hård blåst och att det finns en svart 

varningsflagga på stranden” (s. 55), vilket syftar till att eleverna ska fokusera på vilket 

sätt författaren har använt sig av planteringar och för att göra läsaren uppmärksam på vad 

de ska leta efter i texten. Eleverna uppmanas även själva fundera över vilka olika 

planteringar man skulle kunna använda som skulle vara rimliga inför den kommande 

olyckan för att sedan jämföra sina planteringar med Ohlssons. Efter läsningen av texten 

uppmanas eleverna en gång till att hitta Ohlssons planteringar och man får här hjälp med 

att det är upplysningar om vädret, miljödetaljer, repliker och annat som senare visar sig 

betydelsefulla för drunkningsolyckan. I det ovan nämnda exemplet är det tydligt att texten 

har en författare som avsiktligt arbetat med planteringar för att bygga upp intrigen i sin 

bok.  

Exemplet från Harry Potter inleds med rubriken Plantering à la Harry Potter. Här 

återges handlingen i bokserien om Harry Potter som ett referat med fokus på hans två 

vänner, Hermione Granger och Ron Weasley, som följer honom genom hela serien. Vi 

får veta att Ron har en råtta med namnet Scabbers som husdjur. Därefter står det ”I den 

tredje boken visar det sig att Scabbers egentligen är en av de onda, Peter Pettigrew. […] 

Efter avslöjandet skär Peter Pettigrew av sig sitt eget finger för att fingret ska visa att han 

har dött, förvandlar sig till en råtta (han är nämligen en animagus = en trollkarl som kan 
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förvandla sig till ett djur) och flyr via kloakerna” (s. 57). Vad som är anmärkningsvärt här 

är dels att författaren J. K. Rowlings namn inte nämns och att hennes författargärning 

därför osynliggörs. När händelseförloppet refereras är det lätt att få känslan av att det är 

en verklig händelse som återges och att karaktärerna agerar självständigt i stället för att 

vara framskrivna av en författare. Det står att Peter Pettigrew skär av sig fingret, inte att 

Rowling låter Pettigrew skära av sig fingret. Detta kan ställas i kontrast till hur Ohlssons 

skrivargärning beskrivs i boken där han är en författare som skriver medvetet och 

genomtänkt. Då låter det så här: “Om Bengt Ohlsson inte själv visste att Jocke skulle 

drunkna hade han heller inte kunnat göra några planteringar som kunde förklara varför 

olyckan skedde, ge upplysningar om den hårda blåsten, de höga vågorna, badvaktens 

varningar, den svarta varningsflaggan och Jockes ”James Dean-blickar” (s. 58). I ett 

senare avsnitt som handlar om dialogskrivning beskrivs hans skrivande så här: ”Kanske 

tänkte du på hur Bengt Ohlsson lät den portugisiske badvakten tala engelska med 

brytning: ”– The sea is dangeruzzz.”” (s. 59). Här lyfts Ohlssons författarskap fram som 

medvetet och avsiktligt, medan Rowlings karaktärers agerande bara händer av sig själva. 

Som avslutning på det korta avsnittet om planteringar i romanen om Harry Potter drar 

författarna följande slutsats: ”Två planteringar med andra ord: Scabbers i det stora och 

klon i det lilla”. Även här skrivs det på ett sätt som förminskar och osynliggör Rowlings 

författarhantverk och kan tolkas som att planteringarna bara råkade ske och inte är 

medvetna val av författaren i fråga. Värt att nämna är även att Harry Potter som bokserie 

eller karaktär nämns vid tre tillfällen i boken utan att författaren J. K. Rowlings nämns en 

enda gång. Bengt Ohlssons verk finns med som ett textutdrag till ovan nämnda text och i 

en diskussion om hans roman Gregorius, och hans namn nämns tio gånger, både med för- 

och efternamn. 

I kapitel 3 Ondskans fyra “ansikten” och godhetens? diskuterar författarna det 

faktum att flera författare har skrivit romaner med Hjalmar Söderbergs Doktor Glas som 

utgångspunkt. Läroboksförfattarna beskriver att flera författare har fascinerats av den 

moraliska frågeställningen i Doktor Glas. När de två författare som gjort detta beskrivs, 

så återges deras ingångar på lite olika sätt. Bengt Ohlsson ”lever sig in i Pastor Gregorius 

situation och ger en helt annan bild” (s. 98) medan Kerstin Ekman verk istället presenteras 

så här: “I romanen Mordets praktik (2009) försöker Kerstin Ekman istället leva sin in i 

[…]” (s. 98). Ett ord skiljer presentationerna åt. Författarna beskriver alltså att Ohlsson 

lever sig in i men att Ekman försöker leva sig i in. Ordet försöker bidrar med en dimension 

av inkompetens, att Ekman vill leva sig in men inte riktigt lyckas. Frågan är om författarna 
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tycker att Ohlsson gjort ett bättre arbete eller om de omedvetet skrivit in det ordet i 

beskrivningen av Ekmans gärning. Men, det sänder en signal om att Ohlsson lyckats 

bättre med uppdraget. 

Det finns passager i läroboken där texter är skrivna av kvinnliga författare som är 

tydligt anknutna till det ämne som diskuteras men där texten inte återges i sin helhet. 

Istället träder en manlig röst in och beskriver, kommenterar och värderar texten. Ett 

exempel på detta är i kapitlet Framtidsbilder drömmar och mardrömmar där den 

kvinnliga författaren Susan Mausharts bok om hur hon och hennes familj levde utan att 

vara uppkopplade i ett halvår diskuteras. I stället för att använda ett textutdrag ur den 

texten har författarna i stället valt att ha med en tre sidor lång text där kulturjournalisten 

Anders Mildner för ett resonemang med utgångspunkt i Mausharts tankar. Den största 

delen av Mildners text utgår dock från författaren David Thoreaus äventyr när han levde 

isolerad på den amerikanska landsbygden i slutet av 1800-talet. Mausharts namn och 

återkoppling till hennes bok kommer dock in först på slutet av Mildners text där hennes 

bok kort refereras och recenseras. Efter Mildners text finns det en kort faktaruta med 

information om Thoreaus verk och gärning samt om hur hans verk påverkat frihetskämpar 

såsom Mahatma Gandhi och Martin Luther King (s. 166). Därefter är det avsnittet slut. 

Avsnittet som alltså från början såg ut att handla om Mausharts bok Nedkopplad kom i 

stället att handla om tre män framskrivna av ytterligare en man.  

5 Diskussion  

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat. 

5.1 Fördelning av utrymmet (texter, röster och relevans) mellan 
manliga och kvinnliga upphovspersoner i läroboken. 

I tidigare forskning som gjorts på fördelning mellan män och kvinnors utrymme i 

litteraturhistorien (Williams 1997, Witt-Brattström 1993, Holm 1988) har samtliga 

resultat visat på en snedfördelning där män dominerar utrymmet och kvinnor får en 

marginaliserad plats. Även läromedelsforskning som har undersökt fördelningen mellan 

män och kvinnors utrymme i texterna har visat samma sak, nämligen att män dominerar 

utrymmet i läroböckerna (Ohlander 2010a, Ohlander 2010b, SOU 2010:10, SOU 

2010:33, von Wright, 2006). Forskningen har också slagit fast att det är viktigt att lärare 

använder sig av läromedel som har ett genomtänkt genusperspektiv och ett jämställt 
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synsätt där både män och kvinnor får utrymme i litteraturen (Ohlander 2010b:10). Men 

trots detta så visar också min undersökning att det finns en stor snedfördelning av 

utrymmet i den undersökta läroboken. I den kvantitativa delen av min undersökning har 

jag visat att ca 80 % av de namngivna upphovspersonerna i läroboken är manliga. Detta 

är en siffra som går igen även när jag undersökte vilka personer som refereras, citeras och 

vars litterära textutdrag finns representerade. Siffran visar sig dock vara ännu högre (90 

%) när jag undersökte hur stor plats författarnas textutdrag tar upp i läroboken. 

Läromedelsförfattarna ger alltså de manliga författarna fler tillfällen att visa upp 

exempeltexter och när de gör det är deras textutdrag längre än de kvinnliga författarnas.  

Williams beskriver i sin forskning att ”män har fått bilda grunden för allmänna uttalanden 

om den svenska litteraturens utveckling och karaktär” (1997:183), vilket stämmer även 

för den bild som författarna till Svenska rum 1 ger genom vilka personer som ges röst i 

denna bok. Läromedelsförfattarna visar genom sitt urval att det är de manliga 

upphovspersonernas åsikter och verk väger tyngst och som är viktigast att lyfta fram. 

Detta stämmer överens med Butlers beskrivning om att det är män som får stå som ”bärare 

av den kroppsöverskridande universella egenskapen att vara människa” (2007:59). 

Analysen visar också att Hirdmans formler för kvinnans relation till mannen är 

relevanta här för att beskriva hur läromedelsförfattarna hanterar kvinnliga författare i 

läroboken. Eftersom endast 20 % av upphovspersonernas röster tillhör kvinnor visar sig 

formeln A – icke A stämma in här. Mannen är alltså norm och kvinnans roll är en icke-

roll, vars röst är oviktig. I den mån kvinnor ändå finns med förpassas de ofta till formeln 

A – a kvinnan som den lilla mannen. Kvinnans röst får då finnas med men den räknas 

inte som lika viktig som mannens, vilket visar sig genom att de textutdrag som finns med 

av kvinnliga författare är relativt sett kortare än de manliga författarnas texter, och att det 

då inte går att tolka det på annat sätt än att läromedelsförfattarna värderar de kvinnliga 

författarnas texter som mindre viktiga och relevanta. Jag hittade inga exempel på 

Hirdmans tredje formel A – B i läroboken. 

5.2 Läromedelsförfattarna sätt att lyfta fram manliga och 
kvinnliga upphovspersoners verk och gärning 

Hirdmans formel A–icke A, där kvinnans relation till mannen är en icke-roll, kan även 

användas i jämförelsen mellan läromedelsförfattarnas sätt att hantera Bengt Ohlssons och 

J.K. Rowlings författargärningar. Författarnas sätt att beskriva Ohlssons skrivarteknik 

och hur många gånger hans fullständiga namn nämns ter sig närmast parodisk i jämförelse 
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med hur författarna helt förbigår Rowlings insats. Författarna gör inte bara en 

omskrivning så att det verkar som att Harry Potter-böckernas handling bara sker av sig 

självt snarare än att vara framskriven av en författare, utan de väljer också att inte ens 

nämna hennes namn som författare till verket. Formeln går även att applicera på kapitlet 

Språket är våra ”glasögon” – om språkets makt över tanken där författarna inte ger en 

enda kvinnlig upphovsperson röst och inte nämner en enda kvinna vid namn – samtidigt 

som 15 män namnges. Själva kapitlet handlar ironiskt nog om att det är genom de olika 

röster vi hör som vi lär oss tolka vår omvärld. Läromedelsförfattarna lyckas alltså här 

med konstycket att förminska kvinnors röster genom att beskriva hur kvinnors röster 

förminskas.  

Det finns även exempel i boken på när Hirdmans formel A–a, där kvinnan är en 

sämre variant av mannen, kan beskriva författarnas förhållningssätt till de kvinnliga 

författarnas gärningar. Ett exempel på det är när läromedelsförfattarna beskriver att Bengt 

Ohlsson lever sig in i sin karaktär medan Kerstin Ekman försöker leva sig in i sin karaktär. 

Genom att skriva att Ekman försöker leva sig in i karaktären fastslår författarna att 

Ekmans författande är trevande och en sämre variant än Ohlssons. Ett annat exempel är i 

passagen om Susan Mausharts bok där hennes text inte är som med ett textutdrag utan 

läromedelsförfattarna i stället har valt att ha med en text skriven av en manlig författare 

som får återge Mausharts bok. Mönstret går alltså igen. Den manliga författarens röst 

framhålls som viktigare och mer relevant än den kvinnliga författarens.  

5.3  Svenska rum 1 och läroplanen  

I skolans styrdokument (Gy11) står det i värdegrunden bland annat att eleverna ska 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt, och i läroplanen för Svenska 1 står det att utbildningen ska utmana elevernas 

tankesätt och öppna för nya perspektiv. Min undersökning visar att läroboken Svenska 

rum 1 inte uppfyller dessa krav, eftersom det speglar en förlegad bild där manliga 

författares verk och åsikter väger tyngre än kvinnliga. Läromedelsförfattarna skiljer på 

hur de lyfter fram manliga och kvinnliga författares gärningar, där de i vissa fall inte ens 

nämner den kvinnliga författarens namn i samband med hennes verk. Läromedlet öppnar 

alltså inte för nya perspektiv utan reproducerar snarare en förlegad bild som funnits med 

i århundraden där manliga författares verk lyfts fram som viktigare än kvinnornas 

(Williams 1997, Witt-Brattström 1993, Holm 1988). Mina resultat går även i linje med 

Dahls resultat (2015) som visade att läromedlen i svenska sällan uppfyller kraven i Gy11 
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genom att ge flerstämmighet utrymme i böckerna. Oftast är det röster som stöder 

läromedelsförfattarnas tolkning av texten eller författarskapen som presenteras, och att 

ett prövande förhållningssätt i det undersökta läromedlet är svårt att utskilja. 

5.4 Didaktiska konsekvenser 

Resultatet av studien visar hur svårt det kan vara att skapa ett läromedel som uppfyller 

läroplanens mål på jämställdhet, trots att läromedelsförfattarna är medvetna om de 

mekanismer som kan ligga bakom ett språkligt förtryck. Omedvetet faller de ändå in i 

invanda mönster där de manliga upphovspersonernas åsikter och texter väger tyngre än 

deras kvinnliga motsvarigheter. De didaktiska konsekvenserna av att ett läromedel är 

snedfördelat och inte genusmedvetet blir att svensklärarna själva måste bredda 

repertoaren för att kunna uppfylla kursplanens krav på jämställdhet. Lärarna kan inte lita 

på att en lärobok som utger sig för att följa Gy11 faktiskt har en genomtänkt 

genusmedvetenhet i sitt urval. Det ställer höga krav på lärarnas genusmedvetenhet och att 

de själva ska kunna se vilka mönster de tenderar att falla in i. Elever på yrkesförberedande 

program läser oftast enbart Svenska 1 på gymnasiet och om de då möter den här boken 

så blir de inte utmanade i sin världsbild och kan inte ifrågasätta rådande genusmönster.  

5.5 Vidare forskning 

Studien har gett upphov till nya frågor som kan undersökas vidare. En sådan är andra 

aspekter av vilka röster det är som får komma till tals i läromedlet. Exempelvis kan man 

undersöka hur stor plats andra perspektiv än det dominerande västerländska får ta i 

läromedel. Det skulle också vara intressant att gå in på djupet i hur läromedelsförfattarna 

refererar till de olika författarna. När jag gjorde min undersökning upptäckte jag bland 

annat att Bengt Ohlsson alltid refererades till med både för- och efternamn medan Kerstin 

Ekman till exempel ibland refereras till med bara efternamn. Det skulle också vara 

intressant att undersöka bilderna i läroboken, eftersom jag efter att ha studerat boken en 

längre tid har en uppfattning om att bilderna har en genomarbetad genusmedvetenhet. 
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