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Förord 
Vi som har skrivit denna uppsats är, Josefin Eklund och Sofie Lindberg. Vi är 29 

respektive 30 år gamla. Vi läser nu vårt femte år på ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot gymnasieskolan, och ämnar ta vår examen våren 2019 vid Högskolan i 

Gävle. Vår ämneskombination är religionsvetenskap samt svenska. Föreliggande 

uppsats är skriven inom ämnet svenska och utgör vårt examensarbete. Med förhoppning 

om att vi nu är redo för arbetslivet inom skolväsendet, ser vi fram emot att få förvalta 

den kunskap vi tillgodogjort oss under fem års högskolestudier.   

 

Gemensamt tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Britt Johanne Farstad, för dina kloka råd 

och givande synpunkter i skrivprocessen. Vi vill även tacka våra kurskamrater för era 

genomläsningar och goda kommentarer.  

 

Tack också till förläggaren på Sanoma Utbildning, Lilian Andersson Tjäder, för att du 

var så hjälpsam samt tillmötesgående och skickade ett exemplar av läroboken Svenska 

impulser 2 (2012). 
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Sammanfattning 

Detta är en diskursanalytisk undersökning, där vi har antagit genusteoretiska perspektiv. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnliga respektive manliga författare och 

författarskap framställs i fem läroböcker, som används i undervisningen på gymnasiet i 

ämnet Svenska 2. Samtliga läroböcker är anpassade för Gy11. Uppsatsen granskar vilka 

egenskaper de kvinnliga respektive manliga författarna samt författarskapen tillskrivs 

och hur detta kan förstås utifrån genusteoretiska perspektiv. Undersökningen 

uppmärksammar även vilka effekter framställningarna av kvinnliga respektive manliga 

författare och författarskap kan tänkas ha på elevers uppfattning om kön, förstått genom 

genusteoretisk diskursanalys. Resultatet visar att de undersökta läroböckerna framställer 

de kvinnliga respektive manliga författarna och författarskapen genom en dikotomi och 

stereotypa föreställningar angående vad som är kvinnligt respektive manligt. De 

könsstereotypa framställningarna är förenliga med såväl genussystemet som den 

heterosexuella matrisen och genuskontraktet. Detta kan både förstås och reproduceras 

vidare via de tre processerna som skapar genus, den symboliska, strukturella, och 

individuella eller socialisationsprocessen.  

 

Nyckelord: genusteori, genus, kvinnliga författare, manliga författare, diskursanalys, 

läroboksanalys
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Inledning 

Carlson och Brömssen har skrivit kapitlet ”Kritisk läsning av pedagogiska texter – en 

introduktion” i antologin Kritisk läsning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och 

andra kategoriseringar (2011). Där påtalar författarna att läromedel inte längre 

granskas på statligt bevåg, vilket har bidragit till att det är upp till lärare själva att 

granska läromedlen som de avser att använda i undervisningen (Karlson & Brömssen 

2011, s. 21). Sara Stridsman som är redaktör på tidningen Skolvärlden menar att: 

 

Utbudet av läromedel har ökat lavinartat de senaste åren. De som ansvarar för att välja och 

kvalitetsgranska alla läromedel är lärarna. Men en ny undersökning som Skolvärlden har 

gjort visar att deras tid inte räcker till för att hinna göra det. Och skolmyndigheterna gör 

bara sporadiska granskningar av läromedel – den senaste kom 2006 (Stridsman 2014). 

 

Anna Johnsson Harrie, läromedelsforskare vid Linköpings universitet, menar att hon 

inte förvånas över detta. Johnsson Harrie menar att detta förtydligar att läraryrket 

innebär många uppgifter, såväl pedagogiska som administrativa. De många 

arbetsuppgifterna och tidsbristen kan indirekt leda till att läromedelsgranskningarna inte 

utförs med den kvalitet som lärarna själva egentligen vill (Stridsman 2014).  

 

I föreliggande examensarbete undersöker vi framställningar av kvinnliga respektive 

manliga författare och författarskap i läroböcker som används i undervisningen på 

gymnasiet i kursen Svenska 2. Materialet för undersökningen har avgränsats genom 

nedslag i de kapitel som berör litteraturen i epokerna och naturalismen, modernismen 

samt det moderna genombrottet. Samtliga läroböcker i undersökningen är anpassade för 

Gy111. Vår undersökning är didaktiskt relevant eftersom den syftar till att undersöka 

läroböcker som förekommer på gymnasieskolor och som på så vis är verksamma lärares 

arbetsmaterial. I och med detta är de undersökta läroböckerna med och styr vilken 

undervisning som sker i klassrummen.  

 

Det är av vikt att lärare blir medvetna om hur kvinnliga och manliga författare samt 

författarskap framställs i läroböcker. Medvetenheten om detta kan ge ökade möjligheter 

till att arbeta på ett sätt, där genusperspektivet genomsyrar undervisningen, vilket lärare 

förväntas göra enligt Gy11 och skolans värdegrund: 

  

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2018, s. 1) 

  

                                                 
1 Gy11 är en läroplan och förordning som utfärdats av regeringen. De verksamheter som inkluderas av 

förordningen förväntas följa denna. Läroplanen beskriver de riktlinjer, uppdrag och arbetets mål, samt 

den värdegrund som verksamheten ska förhålla sig till. 
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Av citatet att döma ska undervisningen vila på demokratiska värden och där är 

jämställdhet mellan kvinnor och män inkluderat. Detta ska då speglas i läroböckerna. 

 

Litteraturvetarna Mattsson och Petersson menar att man ur ett jämställdhetsperspektiv 

bör ställa frågor om vem som har skrivit litteraturhistorien och hur den ser ut. Andra 

frågor som bör ställas är vilka människor litteraturen handlar om och hur de skildras 

(Matsson & Petersson 2017, s. 367). Vidare skriver Mattsson och Petersson: 

 

Om 1960-talet lyfte fram vardagens språk och synliggjorde skillnader relaterade till klass 

och kön, kom diskussionen med tiden att handla allt mer om hur språket rangordnar, men 

också om hur det skapar samhällsordningar och identiteter av olika slag (Matsson & 

Petersson 2017, s. 368).  

 

Språket i läroböckerna kan i enlighet med citatet bidra till skapandet av 

samhällsordningar och olika identiteter. På så vis har lärobokstexter en del i elevers 

identitetsskapande på grund av att eleverna påverkas av det lästa, vilket får effekter om 

de samhällsordningar som skapas har brister gällande jämställdhetsaspekten. Vi menar 

att lärare kan påverka elevers tolkande av lärobokstexter. Ett kritiskt förhållningssätt 

kan såväl uppmärksamma icke jämställda förhållanden och framställningar av och om 

kvinnor respektive män, som bidra till att identitetsskapandet sker mer på elevernas 

premisser än lärobokstexternas. 

 

Vi vill poängtera att det inte är vår avsikt att hänga ut enskilda läroboksförfattare, då vi 

har förtroende för att de avser att göra ett bra arbete gällande att producera läroböcker.  

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnliga respektive manliga författare och 

författarskap framställs i läroböcker som används i undervisningen på gymnasiet i 

kursen Svenska 2. Samtliga läroböcker är anpassade för Gy11. Vi vill också utifrån 

genusteoretiska perspektiv undersöka hur framställningarna av kvinnliga respektive 

manliga författare kan tänkas påverka elevers uppfattning om kön. Resonemanget 

bygger på den diskursanalytiska tanken att diskurser formar subjekt och identiteter.  

Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för att uppfylla undersökningens syfte. 

  

● Vilka egenskaper tillskrivs de kvinnliga respektive manliga författarna samt 

författarskapen i de undersökta kapitlen och hur kan dessa förstås utifrån 

genusteoretiska perspektiv? 

● Vilka effekter kan framställningarna av kvinnliga respektive manliga författare 

och författarskap tänkas ha på elevers uppfattning om kön, förstått genom 

genusteoretisk diskursanalys?  
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Bakgrund 

Kapitlet syftar till att ge en relevant bakgrund, för att öka förståelsen inför 

undersökningens syfte. Graeske (2008, 2010, 2013) och Williams (1997, 2010) har i 

sina undersökningar visat att kvinnliga författare samt författarskap har marginaliserats 

och tillskrivits stereotypiskt kvinnliga egenskaper i såväl läromedel som i 

litteraturhistoriska översiktsverk. Manliga författare har istället beskrivits genom 

stereotypiskt manliga egenskaper, samtidigt som de har framställts som norm inom 

litteraturhistorien. Kapitlet Tidigare forskning syftar till att presentera detta mer 

ingående.  

  

Vi har läst och tagit del av Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1993-1998), Världens 

litteraturer (2011), och Nordens litteratur (2017). Syftet var att få en överblick vad 

gäller om nyare litteraturhistoriska översiktsverk visar på samma tendenser som de äldre 

litteraturhistoriska verk som Williams (1997, 2010) har undersökt.  

 

Elisabeth Møller Jensen som är huvudredaktör på Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

menar att Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1993-1998) behandlar Norden och vad 

kvinnor har skrivit. Møller Jensen menar att det bör ges en överblick av litterära verk 

oavsett kön i var lands litteraturhistoria. Litteraturhistorien bör vara en plats där verk av 

såväl kvinnor som män kan mötas, samtidigt som de kan gå i dialog med varandra 

(Møller Jensen 2012).  Vidare skriver Møller Jensen att: 

 

Med få undantag, vars funktion varit att bekräfta regeln att stora författare är lika med stora 

manliga författare, har de kvinnliga författarna antingen lyst med sin frånvaro i 

litteraturhistorien eller blivit feltolkade och undervärderade. Vi har därför nödsakats att 

presentera Nordens kvinnliga författare från medeltiden till i dag som en uteslutande 

kvinnolitterär tradition. Vi läser dem på texternas och därmed på könets egna premisser 

(Møller Jensen 2012). 

 

Som framkommer av citatet är Nordisk kvinnolitteraturhistoria ett tillskott vad gäller 

litteraturhistorieskrivningen, vilket vi har märkt genom att ta del av verken. 

 

Vi har noterat att det i likhet med de äldre översiktsverken, nämns färre kvinnliga än 

manliga författare i Världens litteraturer (2011) och Nordens litteratur (2017). Vi 

märkte dock av skillnad i hur kvinnliga författare framställs i de nyare översiktsverken i 

jämförelse med vad Williams (1997, 2010) redogjort för. Några kvinnliga författare som 

lyfts fram i Världens litteraturer (2011) är Simone de Beauvoir (Alvstad 2011, s. 65), 

Emily Brontë (Bergsten 2011, s. 218) och Krishna Sobti (Bergsten 2011, s. 279). Vidare 

tas kvinnors villkor upp i verket och de kvinnliga författarna inkluderas till stor del i 

genomgångarna av den litteratur som anses ha varit av vikt för kontexten. Författarna 

till översiktsverket Världens litteraturer (2011) lyfter fram exempel på kritik som 

kvinnliga författare fått och försvarar den med argument som att de kvinnliga 

författarnas verk inte alls varit illa komponerade, utan att de istället innehåller en 
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komplicerad och genomarbetad struktur. De kvinnliga författarna blir framställda som 

att de haft en betydande och aktiv roll i litteraturhistorien.  

 

I Nordens litteratur (2017) framstår de kvinnliga författarna som mer aktiva i 

litteraturhistorien. Översiktsverket visar bilder på flera av de kvinnliga författarna, 

samtidigt som de oftast inte benämns som just “kvinnliga” författare. Exempelvis 

beskrivs Hedvig Charlotta Nordenflycht som nyskapande inom svensk litteratur 

(Schönström & Stenström 2017, s. 144), och Benedictsson sägs skriva uppriktig och 

levande litteratur (Schönström 2017, s. 265). Sammanfattningsvis beskriver författarna 

kvinnans villkor i samhället rent allmänt men också inom det litterära skapandet, 

samtidigt som de kvinnliga författarna inte blir bedömda utifrån en manlig norm. 

  

De verk som granskats inför undersökningen och nämns ovan visar på såväl möjligheter 

som behov av att lyfta fram kvinnliga författare och författarskap, samtidigt som de 

manliga författarna ges plats. Vidare behöver de kvinnliga författarna inte presenteras 

som passiva, utan kan framställas som mer aktiva beroende på hur de presenteras men 

även genom att de faktiskt blir omnämnda. Det finns således möjligheter till ett 

jämställdhetsperspektiv inom litteraturhistorieskrivning genom att kvinnors villkor 

problematiseras och genom att de kvinnliga författarna får ta en aktiv plats, utan att 

tillskrivas stereotypiskt kvinnliga egenskaper. 

  

Begreppsförklaringar 

Avsnittet syftar till att presentera och definiera de begrepp som är aktuella i 

undersökningen. Begreppen genus och kön kräver visst förtydligande, för att bidra till 

förståelse inför hur begreppen används i undersökningen samt för att bringa insikt i 

vilka konsekvenser som kan bli resultatet av skapandet av kön. Vidare konkretiserar och 

förklarar vi begreppet läromedel/lärobok och dess relevans för undervisningen 

diskuteras. Avslutningsvis redogör vi för genusperspektivets plats inom ämnet Svenska 

2 och Gy11, där syftet också är att förtydliga undersökningens angelägenhet.   

Genus och kön 

Nationalencyklopedin definierar genus som ett: 

 

Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som 

används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön (Nationalencyklopedin u.å). 

  

Definitionen ovan tydliggör hur genusbegreppet används i undersökningen och det visar 

på skillnaden mellan begreppen genus och biologiskt kön. Vi skiljer alltså på biologiskt 

kön och genus, där genus utgör det sociala kön som individer formas till. Vi är väl 

medvetna om att det existerar fler könstillhörigheter än man och kvinna. Anledningen 

till valet att undersöka de kvinnliga respektive manliga författarna och författarskapen är 

för att det är “kvinnliga” samt “manliga” författare och författarskap som elever enligt 
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läroplanen ska få läsa texter om och av. Detta blir förtydligat nedan under avsnittet som 

berör Svenska 2. 

Läromedel och läroböcker 

Det finns ingen fastställd definition av vad exakt som innefattas i begreppet läromedel 

enligt Skolverket. Skolförordningen från 1971 beskriver läromedel som alla typer av 

pedagogiska texter samt resurser som nyttjas i undervisningen. Enligt Skolverket kallas 

ibland skrivna läromedel för pedagogiska texter, vilka anses innefatta pedagogiska 

texter för såväl formell som informell undervisning och formellt samt informellt 

lärande. Skillnaden mellan dessa pedagogiska texter är att de texter som används för 

informellt lärande inte i första hand är anpassade till läroplaner, vilket läroböckerna är 

(SLFF, 2019).  

  

Läroböcker och läromedel är kulturella verktyg, vilka har utvecklats i generationer.  

Läroböcker och läromedel innefattar även psykologiska redskap, såsom gester, språk 

och symboler (Svensson 2011, s. 296). Ofta används läroboken i samband med lärares 

undervisning eftersom den är anpassad efter kursomfånget och därmed utgör en 

planering av undervisningen. Vidare ses läroboken som en resurs till elevers möjlighet 

att lära (Svensson 2011, s.312). Synen på läromedel har att göra med vilken kunskap 

som anses vara legitim och viktig att känna till. En allmän sanning är att läroböcker ska 

föra vidare vunnen kunskap, som sedan elever ska reproducera. Kunskapen som elever 

då tillgodogör sig består av ett urval av andra individers erfarenheter. Genom detta 

perspektiv kan läroböcker påstås vara en plats där elever möter andras erfarenheter, tar 

till sig dessa, beblandar dem med sina egna och genom detta uppnår meningsskapande 

(Englund 2011, ss. 279-280).  Synen på läromedel varierar hos elever, vilket har sin 

grund i den undervisande lärarens sätt att arbeta med den. Vidare saknas studier som 

berör hur lärare arbetar med läroboken, samt hur elever tolkar innehållet i läroboken 

genom den undervisning som bedrivs utifrån den (Englund 2011, s. 283).  Läroboken 

har en mycket stark ställning inom undervisningen som bedrivs eftersom de flesta lärare 

använder läroböcker i sin undervisning (Englund 2011, s. 280). 

  

Läroböcker innehåller såväl fakta som förklaringar och exempel, vilka anses vara 

giltiga, grundläggande, objektiva och nödvändiga för individers “gemensamma sociala 

och kulturella orientering” (SOU 2003:15, s. 184). Läroböcker är texter som avser att 

förmedla information och kunskap samtidigt som de påverkar och övertygar de läsande. 

På detta sätt skapas en normerande kunskapssyn som förmedlar vad det är värt att ha 

kunskap och vetskap om. De förmedlar också en specifik ämnessyn och i svenskämnet 

även en viss litteratursyn, då läroböcker i svenskämnet innehåller sakprosa och 

skönlitterära texter. Urvalet grundas i den existerande kunskaps- och ämnessynen, som 

samverkar med den rådande litteratursynen (Lilja Waltå 2011, s. 20). 

Läroboksförfattares sätt att skriva och formulera sig synliggör ett antagande om vad de 

anser vara relevant kunskap för eleverna, vilket leder till konsekvenser i de fall där 

läroboksförfattare inte varit värderingsfria i urval och formuleringar (Nordlund 2011, s. 

155). 
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Svenska 2 

I Gy11 formuleras att svenskämnet ska ge eleverna “förmåga att läsa, arbeta med och 

reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författad av såväl kvinnor som 

män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Läroplan, examensmål 

och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2018, s. 2).  I det centrala 

innehållet för Svenska 2 förmedlas också att svenskundervisningen ska behandla 

“(s)venska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk” (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2018, s. 6). Det framgår även att “(u)ndervisningen ska stimulera 

elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga 

utveckling” (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2018, s. 1).  

 

Med stöd i detta motiverar vi denna undersökning och dess relevans, då de undersökta 

läroböckerna publiceras och utger sig för att vara anpassade för Gy11.  

Tidigare forskning 

Kapitlet behandlar tidigare forskning som skett inom ämnet som undersökningen berör. 

Vi har gjort vissa avgränsningar eftersom undersökningens omfång annars skulle bli för 

stort. Fyra sökbaser står till grund för var den tidigare forskning som blir presenterad är 

funnen. Dessa sökbaser är Diva, Libris, Discovery och Google Scholar. Forskningen 

som blir presenterad är vald utifrån när den gjordes samt vilket språk den är skriven på. 

Vidare är den presenterade forskningen skriven år 2000 eller senare, med ett undantag 

för Anna Williams Stjärnor utan stjärnbilder - kvinnor och kanon i litteraturhistoriska 

översiktsverk under 1900-talet (1997). Avgränsningen bottnar i viljan att diskutera 

undersökningens resultat med så ny och relevant kunskap som möjligt. Urvalet som 

berör språk innebär att vi endast sökt på svenska resultat eftersom undersökningen 

syftar till att undersöka svenska läromedel. Vi har alltså gjort ett noggrant urval i 

presentationen av tidigare forskning, för att redogörelsen ska vara så relevant som 

möjligt. 

  

Forskningen som blir presenterad berör läromedelsanalyser gjorda på läroböcker och 

läromedel inom svenskämnet för gymnasiet. Vi presenterar även forskning som 

bedrivits på litteraturhistoriska verk och annan forskning som är relevant för 

undersökningen. Att vi ger en presentation av tidigare forskning med flera ingångar 

beror på viljan att skapa såväl förståelse som diskussion om den undersökta diskursen. 

De sökord som vi har nyttjat i samband med sökningen är: svenskläromedel, genus 

läromedel, läromedelsanalys, kvinnliga författare, svenskdidaktik, skönlitteratur genus. 

Sökorden har använts vid samtliga sökbaser. Den tidigare forskning som presenteras är 

indelad och placerad under rubriker utifrån teman som sammanför dem. 
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Det androcentriska perspektivet på den vetenskapliga forskningen 

Socialantropologen Gemzøe (2014) visar hur androcentrism kan komma till uttryck 

genom att ge exempel från en lärobok i antropologi. Läroboken är skriven 1981 och 

heter The Africans. Författaren till läroboken presenterar afrikanernas kultur i 

inledningen av läroboken. De som nämns inom beskrivningen av den afrikanska 

kulturen och de flesta afrikaners liv är män, såsom svågrar, farfader, sonson, morbror 

och systerson. Detta bidrar underförstått till en uppfattning om att de allra flesta 

afrikaner är män, då kvinnor inte omnämns. Genom att forskningen och framställningen 

av resultatet präglas av ett androcentriskt perspektiv jämställs människan med mannen. 

Kvinnorna har osynliggjorts genom det androcentriska perspektivet samtidigt som 

männen framställts som den mänskliga normen (Gemzøe 2014, s. 119). 

  

Feminismen har kritiserat denna traditionella vetenskap där forskning skrivs av män, för 

män, och om män. Genom dess kritik har det framkommit att sådan kunskap som anses 

allmänmänsklig är djupt präglad av androcentrism. Det androcentriska perspektivet 

inom vetenskap och forskning har kretsat kring män och deras verksamhetsområden. I 

historien, samt kultur- och litteraturhistorien, har människan representerats av männen 

medan kvinnorna osynliggjorts. Den feministiska forskningen har bidragit till 

synliggörandet av kvinnor genom bland annat kvinnocentrerade frågeställningar 

(Gemzøe 2014, ss. 125-126). Den feministiska forskningen och feminismen vill 

framhäva en mer verklig bild av det mänskliga och vidga dess innebörd. 

Kunskapsspridandet om kvinnor och deras erfarenheter är därför högst relevant, för att 

bidra till förståelse beträffande sambandet mellan makten att beskriva världen och 

annan makt (Gemzøe 2014, s. 128). En konsekvens av ett androcentriskt perspektiv på 

vetenskapen är att: 

  

Den kunskap som vetenskapen frambringat har tagit som sin utgångspunkt endast en liten 

del av mänskligheten och utgett den för att vara hela mänskligheten. Denna kunskap har 

använts för att spegla världen så att de som sitter i centrum av makten och utmålar sig 

själva som normen också är de som framstår som de mest verkliga. De andra lever i en 

skuggig periferi (Gemzøe 2014, s. 129). 

  

Kvinnor och andra marginaliserade grupper tillerkänns ingen auktoritet, vilket medför 

att deras erfarenheter och kunskap förminskas och osynliggörs. Detta beror på den 

dikotomi och hierarki som existerar mellan könen, där det manliga och den manliga 

kunskapen värderas högre än det kvinnliga och den kvinnliga kunskapen (Gemzøe 

2014, s. 129). 

  

Larsson (2013) förklarar att genusforskningen växte fram på slutet av 70-talet genom att 

unga kvinnliga forskare började intressera sig för hur kvinnors skapande och deras 

villkor i samhället hade sett ut genom ett historiskt perspektiv. Denna ingång medförde 

ett nytt perspektiv, då genusforskningen la fokus på sådana områden som var relativt 

outforskade. Intresset för området växte snabbt och teoribildningen konstruerades om, 

från att ha utgått från det kvinnliga könet till att fokusera på könets betydelse gällande 
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människors sätt att vara och människors syn och tänkande om det mänskliga. 

Genusperspektivet har sedan spridit sig till att inkluderas i andra vetenskapliga domäner 

än samhällsvetenskap och humaniora och det har bildat en vetenskaplig inriktning, 

genusvetenskap (Larsson 2013, ss. 32-33). Williams (1997, s. 189) menar att ett antaget 

genusperspektiv inom forskningen ifrågasätter den maktstruktur som präglar den 

rådande vetenskapssynen. Vidare menar Williams att: 

  

Den djupt etablerade vetenskapliga tradition som fortlever i litteraturhistoriebeskrivningen 

är kopplad till den akademiska institutionella traditionen och universitetsvärldens 

patriarkaliska ordning, där en ganska ensartad syn på vårt kulturella och litterära arv mer 

eller mindre förmedlas och övertas (Williams 1997, s. 189). 

  

De litteraturhistoriska översiktsverkens innehåll baseras på ett litet forskarsamhälles 

värderingar och syn på litteraturhistorien. Detta forskarsamhälle består av en liten skara 

människor såsom litteraturhistoriker, litteraturvetare, bibliotekarier, förläggare och 

läroplansförfattare. Dessa har sedan makt att påverka vilken kunskap andra ska delges 

från den litterära historien (Williams 1997, s. 189). 

 

Marginaliseringen av kvinnliga författare i litteraturhistoriska handböcker 

I Stjärnor utan stjärnbilder presenterar Williams sin forskning, som berör 

könsperspektivet i litteraturhistorien. Huvudfokus i undersökningen är fiktionsprosan 

under tre perioder i den svenska litteraturhistorien: 1880-talet, 1930-talet och 1960-

1980-talen, samt ett nedslag bland tiotalisterna under 1910-talet (Williams 1997, s. 12). 

Williams har undersökt litteraturhistoriska översiktsverk som används vid universitet 

eller högskolor men några av dem används också inom gymnasieutbildningar. De 

undersökta översiktsverken är utgivna inom ett spann på åttio år, 1916 till 1996 och 

utgör tillsammans 15 litteraturhistoriska verk. För att få ytterligare bredd på översikten 

har Williams även undersökt verk som haft en specifik infallsvinkel. Dessa är 

Författarnas litteraturhistoria (1978), som är ett översiktsverk som verksamma 

författare skrivit, Kvinnornas litteraturhistoria (1981, 1983), som är skriven med ett 

uttalat kvinnoperspektiv av kvinnor, samt Nordisk kvinnolitteraturhistoria, som vid 

Williams undersökning hade kommit ut i tre delar (1993-1996) (Williams 1997, ss. 13-

14). Vidare menar Williams att det är med stöd i Nordisk kvinnolitteraturhistoria “som 

det är möjligt att frilägga könsrelaterade tolkningsmönster i litteraturhistorieskrivningen 

under det senaste seklet” (Williams 1997, s. 14).  

  

Det visar sig att de presenterade författarskapen tolkas och uppfattas olika beroende på 

den aktuella författarens kön i de litteraturhistoriska verk som Williams undersökt 

(Williams 1997, s. 14). Det framkommer att kvinnliga författare vissa gånger ges lika 

mycket eller ibland mer utrymme än manliga författare i översiktsverken. 

Framställningen är dock könssegregerad och de manliga författarskapen framställs som 

norm (Williams 1997, s. 20). 
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En förändrad syn på litterär utveckling och litterära genrer kan bidra till större kunskap 

om kvinnligt litterärt skapande. Detta kan i sin tur möjligtvis leda till att synen på det 

traditionella kvinnliga litteraturskapandet som något enhetligt förändras eftersom 

skillnader, avvikelser och likheter mellan författarskapen då synliggörs. De kvinnliga 

författarskapen före 1800-talet skulle då kunna sättas in i ett litterärt och offentligt 

sammanhang, vilket skulle bidra till minskad marginalisering (Williams 1997, s. 45). 

  

I de allmänna översiktsverken framställs männens författarskap som norm, vilken 

kvinnorna jämförs med. Isärhållandet mellan de kvinnliga och manliga författarskapen 

sker genom att kvinnornas författarskap placeras under egna rubriker, samtidigt som de 

påstås skriva ”kvinnolitteratur”, ”damromaner”, eller ”kvinnlig problemlitteratur”. De 

manliga författarnas verk beskrivs istället som mer allmänmänskliga och ur ett 

könsneutralt perspektiv (Williams 1997, s. 95) och det används mer känslouttryck när 

kvinnornas författarskap beskrivs (Williams 1997, s. 96). Williams resultat visar även 

att Den svenska litteraturen (1988) beskriver Agnes von Krusenstjerna som traditionell 

och ointresserad av såväl politik som samhällsfrågor (Williams 1997, ss. 147-148). Moa 

Martinsson framställs istället som den “tekniskt omedvetna, stilistiskt otuktade och 

käcka berätterskan som framställer och beskriver kvinnovärldar” (Williams 1997, s. 

148). Författarporträtten, av både von Krusenstjerna och Martinsson knyts till 

författarnas personliga liv. Den förstnämnda beskrivs då i samband med sin psykiska 

instabilitet och den senare nämnda i samband med sin socialt svåra bakgrund (Williams 

1997, s. 148).  

 

Även samtidens litteratur presenteras genom en dikotomi i litteraturhistorien, då de 

manliga författarna framställs som att de skriver litteratur, medan de kvinnliga 

författarna framställs som att de skriver ”kvinnolitteratur” (Williams 1997, s. 177). 

Kvinnorna tolkas och framställs som ett kollektiv, vilket beror på de könssegregerade 

presentationerna av kvinnorna i specifika kvinnoavsnitt (Williams 1997, s. 181). Vidare 

framkommer att kvinnor inkluderas i kanon men att de skrivs in på patriarkala villkor 

(Williams 1997, s. 150). 

 

Williams generella intryck av de handböcker som hon undersökt är att de är starkt 

mansdominerade. En bidragande faktor till detta är översiktsavsnitten i verken, vilka 

inte sällan framställer de manliga författarna som debattörer och idépionjärer (Williams 

1997, s. 156). 

  

Williams (2010) har även presenterat differensen mellan framställningen av kvinnliga 

och manliga författare inom litteraturhistorieskrivningen i kapitlet “Den kluvna 

litteraturhistorien”. I kapitlet menar Williams att de manliga författarna framställs som 

norm, medan de kvinnliga författarna marginaliseras när det gäller 1900-talets svenska 

litteraturhistorieskrivning. De kvinnliga författarna har blivit placerade i specifika 

“kvinnofack” utifrån sitt biologiska kön och deras litterära uttryck har från start blivit 

särbehandlat på grund av att de kvinnliga författarna tillhör ”det andra” könet.  Detta har 

skett samtidigt som de manliga författarnas litteratur har fått utgöra grunden för rent 
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allmänna uttalanden gällande den svenska litteraturens karaktär och utveckling. De 

manliga författarna har även utforskats i avsevärt större mängd än de kvinnliga 

författarna under 1900-talet. Den manliga traditionen ses som norm inom författarskap 

och litteratur, vilket har medfört att kvinnornas författarskap blir bedömda utifrån detta. 

Det litterära kapital som kvinnor har värderas alltså inte lika högt som män har 

(Williams 2010, ss. 29-32). 

 

Kvinnorna har marginaliserats i litteraturhistorien och trots att andelen omnämnda 

kvinnliga författare har ökat sedan 1880-talet, är kvinnliga författare fortfarande 

marginaliserade. Detta beror på att de har fått ökat utrymme men samtidigt blivit 

undanskuffade till särskilda rubriker där de blivit hopbuntade till ett kvinnokollektiv. De 

särbehandlas och därmed förmedlas det att deras verk inte anses representativa. Det är 

således möjligt att inkludera de kvinnliga författarskapen i litteraturhistorien men 

samtidigt exkludera dem från de positioner som är mest vinstgivande och centrala 

(Williams 2010, s. 36). 

  

Hedlin (2010) menar att jämställdhet handlar om att värderas i samhället och om att ha 

möjlighet till inflytande, vilket är förenligt med demokrati (Hedlin 2010, s. 9). Vidare 

hävdar Hedlin att brist på jämställdhet kan exemplifieras genom att litteratur av män 

endast benämns som litteratur, medan litteratur som är skriven av kvinnor benämns som 

kvinnolitteratur. Dessa skillnader som berör presentationer av kvinnliga och manliga 

författarskap bidrar till att de böcker som är skrivna av män anses spegla 

allmänmänskliga erfarenheter, som förväntas vara intressanta för såväl kvinnor som 

män. Den så kallade kvinnliga litteraturen förväntas istället intressera främst kvinnor, då 

den antas innehålla specifikt kvinnliga erfarenheter. Genom att de kvinnliga författarna 

blir benämnda som just kvinnliga författare könas de och de framställs som avvikande, 

medan de manliga författarna framstår som könlösa och norm. Att inkluderas i normen 

bidrar till en självklar position, vilken vare sig ifrågasätts eller behöver förklaras. 

Jämställdhet har uppnåtts när inflytandet över normen är jämnt mellan kvinnor och män. 

Det är således inte jämställt när det ena könet utgör det normala och det andra betraktas 

som avvikande, vilket läromedelsförfattare har blivit mer uppmärksamma på (Hedlin 

2010, s. 11). 

 

Den implicita manliga dominansen över det kvinnliga författarskapet 

Det existerar skillnader i hur språket nyttjas när någon skriver eller talar om kvinnor och 

män. Det används exempelvis olika adjektiv beroende på om en kvinna eller man blir 

beskriven. Cecil Bødkers lyrik är exemplet som användes när Dahlerup (2010) 

undersökte hur språket förstärker genus. I exemplet blir Cecil Bødkers diktsamlingar 

kommenterade av samma recensent i samma tidning. Skillnaden mellan de båda 

tillfällena ligger i att recensenten vid det första tillfället misstog Cecil Bødker för att 

vara en man, medan hen vid det andra tillfället visste att diktaren i fråga var en kvinna 

(Dahlerup 2010, s. 21).  
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De båda recensionerna är positiva och på så vis likvärdiga men trots detta existerar viss 

könsdiskriminering. Diskrimineringen står att finna i användandet av adjektiv, där det 

används adjektiv som “liten”, “små”, “behaglig” och “lilla” när det blir tal om den 

diktande skaldinnan. När det fanns vetskap om att diktaren var en kvinna användes 

adjektivet “behaglig” i beskrivande syfte, och hon beskrevs vara “sund”, “vacker” och 

“jordnära”. Angående den manlige poetens diktande existerar ordet “liten” endast vid ett 

tillfälle men då syftade inte ordet tillbaka på honom själv. När diktaren antogs vara man 

utlöstes adjektiv som “begeistrad”, “lysande” samt “gladast”, samtidigt som dennes 

naturkänsla ansågs vara “rik” (Dahlerup 2010, s. 26).  

 

Den recension som berörde den “manlige” diktaren innehöll 46 verb och 14 adjektiv, 

medan den recension som berörde den “kvinnliga” diktaren innehöll 45 verb och 36 

adjektiv (Dahlerup 2010, ss. 21, 26). Ordet diktare används endast i “mansrecensionen”, 

medan “kvinnorecensionen” vare sig innehåller benämningar som diktare eller ens 

författarinna. Den manlige poetens verk blir benämnda som “dikter” medan den 

kvinnliga poetens verk blir omnämnda som exempelvis “samling” (Dahlerup 2010, s. 

27). Slutsatsen av detta är att recensenten inte explicit har förmedlat att det existerar en 

manlig överlägsenhet över det kvinnliga, men implicit blir detta tydligt framhävt. Detta 

beror på språkliga traditioner, där det existerar olika språkliga mönster i språkbruket om 

och för kvinnor respektive män (Dahlerup 2010, s. 28). 

 

Kvinnliga och manliga författare i läromedel 

Läromedelsförfattaren, Hans Almgren har skrivit kapitlet ”I huvudet på en 

läromedelsförfattare” i antologin Att spegla världen (2011). Almgren skriver läroböcker 

till ämnet historia och fick ofta frågan av gymnasieelever och lärarstudenter om varför 

det var så få kvinnor inkluderade i de läromedel som han skrev. I början av karriären 

uppmärksammade han inte att kvinnor blev marginaliserade i läromedlen. Istället utgick 

Almgren endast från historien och där fanns främst männens historia att tillgå. Almgren 

var under ett tillfälle på konferens i Stockholm, där en av hans kollegor menade att han 

aldrig någonsin skulle låta sina elever läsa läroboken Alla tiders historia, som Almgren 

skrivit. Först då förstod Almgren att något måste göras åt marginaliseringen av 

kvinnorna i sina läroböcker. Almgren tillbringade en tid vid kvinnohistoriska centra i 

Göteborg, Uppsala och Örebro. Detta har lett till att kvinnor har blivit mer synliga och 

att de fått mer aktiva roller i läromedlen som Almgren har skrivit. Almgren försöker 

visa hur kvinnor har blivit förtryckta men även “ (l)yfta fram positiva exempel där 

kvinnor trots allt lyckats hävda sig“ (Almgren 2011, s. 350). Almgren hävdar att han 

inte är nöjd med hur kvinnorna framställs i läroböckerna men att han arbetar för att 

kvinnor ska få en mer självklar roll i dem (Almgren 2011, s. 350). 

  

Graeske (2008) undersöker i artikeln “Genusforskningens avtryck i skolan: om 

genusmönster i läromedel för gymnasiet i ämnet svenska” hur kvinnliga författare 

framställs och beskrivs i läromedlet Den levande litteraturen (1995). Det framkommer 

av undersökningens resultat att de manliga författarna med sina författarskap ses som 
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norm och att språkbruket kring dessa författare är annorlunda i jämförelse med det 

språkbruk som berör de kvinnliga författarna. Det förekommer många superlativ kring 

männens författarskap och de beskrivs alltid som “nytänkande”, “banbrytande” och “i 

centrum”. Kvinnliga författare porträtteras inte alls med samma superlativ som de 

manliga författarna. Istället beskrivs deras litterära verk som “rena”, “precisa” och 

“detaljrika” (Graeske 2008, ss. 284-285).   

 

Läromedlet framställer de kvinnliga författarna med positiva ord men de bilder som 

valts ut på dem är från när de har varit sjuka och i en svagare position. Edith Södergran 

är en av de kvinnliga författarna som får ett större utrymme i läromedlet. Hon beskrivs 

som en fri kvinna och att hon hade en positiv inverkan på kvinnor, medan den bild som 

presenteras på henne är från sjuksängen (Graeske 2008, s. 285). Resultatet av 

undersökningen visar även att läromedlets författare inte har tagit del av den forskning 

som finns om genus (Graeske 2008, s. 287). Graeske hävdar att det undersökta 

läromedlet definitivt bidrar till att upprätthålla ett genussystem, vilket “bygger på 

principerna dikotomi och hierarki, där kvinnorna segregeras och marginaliseras medan 

de västerländska männen framstår som norm” (Graeske 2008, s. 287). 

  

I artikeln “Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i Svenska” 

undersöker Graeske (2010) tre läromedel ur ett genusperspektiv med ett intersektionellt 

förhållningssätt. Fokus ligger på de skärningspunkter som finns i samhället med genus, 

klass, sexualitet och etnicitet (Graeske 2010, s. 120). Graeske finner redan vid 

översiktsläsningen av rubrikerna att “vita västerländska män är överrepresenterade” 

(Graeske 2010, s. 121). Detta gäller samtliga av de tre läromedlen, Den levande 

litteraturen (1995), Texter och tankar: 1900-talets litteratur (1998) och Ekengrens 

svenska: litteraturbok 2 (2003). I det förstnämnda läromedlet görs 75 författarporträtt på 

1900-talets författare, varav 61 är gjorda på manliga författare och endast 14 på 

kvinnliga författare. De manliga författarna står således för 81 % och de kvinnliga 

författarna för 19 % av namnen. Det andra nämnda läromedlet visar totalt 49 

författarporträtt som valts ut från 1900-talets författare, varav 35 porträtt är av män och 

14 är porträtt av kvinnor. Det är alltså 71 % manliga författarskap och 29 % kvinnliga 

författarskap som uppvisas (Graeske 2010, s.121). Kvinnorna har dock fått mer plats i 

det tredje nämnda läromedlet. Av totalt 34 författarporträtt, är 20 av dem manliga 

författare och 14 kvinnliga författare. Männen har således 59 % och kvinnorna har 41 % 

av utrymmet (Graeske 2010, s. 122). 

  

Graeske finner även skillnader gällande hur manliga och kvinnliga författare framställs. 

Männen framställs som “genier”, “rebeller”, “debattörer” samt “äventyrare” och de 

tillskrivs egenskaper vilka är stereotypt “manliga”, såsom att de har “intellekt”, “mod”, 

“styrka”, “handlingskraft”, “virilitet” och “upprorskraft”. De kvinnliga författarna 

beskrivs istället främst som “kvinnliga författare”. Vidare framställs kvinnorna i 

läromedlen utifrån stereotyperna “den sjuka kvinnan och den medvetna 

»kvinnosakskvinnan«” (Graeske 2010, ss. 124- 125)”. Graeske motsätter sig inte att de 

manliga författarna har spelat stor roll men hon ifrågasätter varför det inte är en enda 
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kvinnlig författare som får samma status som de manliga författarna (Graeske 2010, s. 

124). 

  

Graeske (2013) har också skrivit “Verktyg i en redskapsbod? Fiktion i läroböcker efter 

gymnasiereformen 2011”, där avsikten var att undersöka huruvida läromedel skrivna 

inom svenskämnet är förenliga med Gy11 och dess riktlinjer (Graeske 2013, s. 51). 

Främst har Graeske riktat intresset till de textstycken eller kapitel som berör fiktioner 

inom såväl litteratur och film, som teater och andra medier. Graeske menar att det finns 

vissa forskningsresultat som berör skönlitteratur i läromedel att tillgå. Antalet är dock 

inte stort och det saknas studier utförda på läromedel efter uppkomsten av Gy11. De 

läromedel som Graeske undersökt är sex olika läroböcker för svenskundervisningen på 

gymnasiet, vilka är: Svenska för livet. Basbok för Svenska 1 (2011) Svenska för 

gymnasiet (2011), Insikter i svenska (2011), Svenska timmar. Litteraturen (2012), 

Svenska rum 1 (2012), samt Fixa genren (2011) (Graeske 2013, s. 51). 

  

En viktig aspekt i Graeskes undersökning från 2013 är genusperspektivets samverkande 

med intersektionalitet. Resultatet visar att män och deras författarskap är 

överrepresenterade i jämförelse med kvinnor och deras författarskap i läromedlen. 

Exempelvis nämns fyra fiktionstexter skrivna av kvinnor och 18 fiktionstexter skrivna 

av män i läroboken Svenska rum 1. Kvinnor marginaliseras inte bara kvantitativt utan 

även kvalitativt, då kvinnliga författarskap särskiljs från männens skrivande genom att 

de exempelvis beskrivs som “kvinnliga röster” i Svenska timmar. Litteraturen (2012). 

Genom denna definition presenteras de kvinnliga författarskapen som något avvikande 

som faller utanför normen. Vidare placeras de kvinnliga författarskapen på detta sätt i 

specifika “kvinnofack” vad gäller litteraturen (Graeske 2013, ss. 52-53). 

  

Lilja Waltå (2017) har skrivit “Litteraturläsning i demokratisk anda?”, där syftet var att 

undersöka vilka förväntningar och litteratursyner som ett läromedel inom svenskämnet 

förmedlar. De läromedel som undersökts är Blickpunkt och Bra Svenska 1, vilka är 

anpassade till yrkesförberedande program. Förhållandet mellan manliga och kvinnliga 

författare som presenteras i läroböckerna i Blickpunktsserien varierar beroende på vilket 

yrkesförberedande program en specifik lärobok riktar sig till. Den lärobok som 

förekommer på fordonsprogrammet, vilket är ett mansdominerat program, innehåller 81 

% manliga författarskap. Den lärobok som används inom omvårdnadsprogrammet, som 

är ett kvinnodominerat program, presenterar istället 31 % manliga författarskap. Således 

förväntas modelläsarna, eleverna i detta fall, föredra läsning om författare och 

författarskap som har samma kön som eleverna själva (Lilja Waltå 2017, ss. 120-121). 

  

I läroboken Bra Svenska 1, som har reviderats efter uppkomsten av GY11, är de 

kvinnliga författarskapen marginaliserade samt nedtonade (Lilja Waltå 2017, s. 124). 

Efter revideringen av läromedlet marginaliseras kvinnorna kvantitativt och många 

kvinnliga författare, såsom Edith Södergran, Sara Lidman, Sapfo, Maria Wine, Mary 

Shelley och Sonja Åkesson har försvunnit. Istället har de manliga författarna fått ett 

ökat utrymme, närmare bestämt 63 % i jämförelse med kvinnornas 27 % (Lilja Waltå 



 

16 

 

2016, s. 201). Resultatet visar även att Bra Svenska 1 presenterar kvinnliga och manliga 

författarskap på skilda sätt. Exempelvis presenteras den kvinnliga författaren Oates 

genom namn och födelseår, samt i samband med vilka genrer hon skriver inom. Den 

manlige författaren Palm presenteras istället i samband med sin samhälleliga kontext, 

sin litterära stil och sina personliga åsikter. På detta sätt osynliggörs Oates genom att 

hon inte beskrivs i den samhällskontext hon verkar och genom att hennes person inte 

blir urskiljbar. I kontrast till detta framkommer däremot Palms person tydligt (Lilja 

Waltå 2016, ss. 204-205). 

 

Det allra tydligaste exemplet på hur kvinnor marginaliseras i läromedlet Bra Svenska 1 

är en text angående Karin Boyes dikt “I rörelse”, vilken hamnar i skymundan för att 

presentationen av dikten inte behandlar vare sig dikten i sig eller författaren. Istället 

läggs fokus på Jan Scherman och svenska fotbollsspelare. Dikten presenteras alltså inte 

för diktens skull utan som en dikt som förekommer i fotbollssammanhang. Karin Boye 

ges ingen vidare presentation och det nämns inte heller under vilken tid och i vilken 

samhällskontext hon var verksam (Lilja Waltå 2016, ss. 204-205). Kvinnorna 

marginaliseras såväl kvantitativt som kvalitativt (Lilja Waltå 2016, s. 268). Bra Svenska 

1 har lanserats som en heltäckande lärobok, vilket Lilja Waltå anser vara 

anmärkningsvärt med utgångspunkt i att läroplanens riktlinjer inte följs. Riktlinjerna 

anses inte följas eftersom det läggs så stor vikt vid att presentera de manliga 

författarskapen (Lilja Waltå 2017, s. 125). 

 

Behovet av genus i läromedel 

Flertalet forskare hävdar att läroböcker är avgörande för vilken undervisning som 

bedrivs, vilket beror på att de utgör en styrande faktor i undervisningen, även om de inte 

följs från pärm till pärm (Lilja Waltå 2011, s. 36). Skolinspektionen har genomfört en 

kvalitetsgranskning som berör innehåll och användning av läromedel, där det fokuserats 

specifikt på genus som värdegrundsperspektiv. Granskningen har berört 14 grundskolor 

och 12 läromedel. Rapporten visar att rektorerna på skolorna främst involveras i det 

ekonomiska som berör inköp av läromedel, medan verksamma lärare på skolorna 

hanterar valet av de inköp som sker. Rapporten visar även att det sällan sker 

utvärderingar av de läromedel som använts i undervisningen. Två tredjedelar av 

skolorna utför heller inga utvärderingar huruvida det existerar ett genusperspektiv i 

läromedlen eller inte (Skolinspektionen 2011, s. 7). 

  

I den statliga utredningen “Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet 

för kunskap och utveckling i skolan”, utreds flera jämställdhetsaspekter. Resultatet visar 

bland annat att det existerar “stora brister gällande jämställdhet i tryckta läromedel” 

(SOU 2010:99, s. 86). En framställning av exempelvis samhällskunskap, historia eller 

litteraturhistoria som bygger på endast manliga erfarenheter bidrar till problematik för 

främjandet av jämställdhet (SOU 2010:99, s. 42). Skolverket bör få i uppdrag, att med 

hjälp av ämneskunniga forskare granska läromedel och annat undervisningsmaterial 

som finns i grundskolan och gymnasieskolan. Granskningar kan bidra till att läromedlen 
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och annat undervisningsmaterial uppfyller förväntningarna på jämställdhet, samt att 

kraven på kvalité uppfylls (SOU 2010:99, s. 86). 

  

Berge (2011) har skrivit “Jämställdhet och kön” i antologin Att spegla världen (2011). I 

kapitlet framgår att kvalitativ jämställdhet uppnås genom att lärare bemöter elever olika 

beroende på deras biologiska kön, samtidigt som lärarna ska visa hänsyn till den 

könstillhörighet elever relaterar sig till. Kvantitativ jämställdhet kan istället förklaras 

genom att exempelvis lika många kvinnliga som manliga författare omnämns i en 

lärobok. Lärare och läroboksförfattare ska ta hänsyn till sådant som skiljer de manliga 

och kvinnliga könen åt men de ska inte särbehandla dem (Berge 2011, s. 161). Vidare 

menar Berge att det kan vara problematiskt att producera jämställda läroböcker då 

begreppen kvantitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet inte är helt tydliga. 

Begreppen kan medföra tolkningar som egentligen går emot innebörden av jämställdhet 

mellan könen. Detta kan förtydligas genom att nämna två riktningar, där den ena polen 

ser tjejer och killar som kvalitativt olika men likvärdiga. Det kan leda till att 

läroboksförfattare lutar sig mot biologiska eller psykologiska skillnader mellan könen 

och förlitar sig på att dessa skillnader är medfödda, samt att de inte är önskvärda att 

förändra. Det kan i sin tur bidra till att de utformar specifika övningar som är förenliga 

med de biologiska könen. Dessa tendenser grundar sig i en heteronormativitet och i 

förgivet-taganden. När heteronormativitet är i fokus och styr undervisningen kommer 

heller inte diskursen i sig att ifrågasättas eller diskuteras. En effekt av det blir att ett 

beteende som skiljer sig från heteronormen uppfattas som avvikande. Den andra polen 

yrkar på likheter hos individer oavsett kön. Denna riktning kan istället lyfta helt 

könsneutrala texter, vilka då kan ses marginalisera problemet angående 

diskrimineringen som berör kön, där kvinnor och män inte är jämställda (Berge 2011, s. 

160). 

  

Berge ställer frågan om läromedelsförfattare kan lösa ovanstående problematik gällande 

att producera jämställda läroböcker. Vidare menar Berge att det kan finnas möjligheter 

till förändring om läromedelsförfattare fokuserar på de aspekter som är möjliga att 

påverka. Exempelvis kan läromedelsförfattare presentera och på ett likvärdigt sätt 

beskriva olika könspräglade yrken och formulera sig lika respektfullt om dessa. 

Läromedelsförfattare kan i samband med detta redogöra för könsmaktsordningen, där 

kvinnodominerande yrken värderas lägre. De kan även förklara att hierarkin mellan 

manliga och kvinnliga yrken inte är en ordning som är given av naturen eller behöver 

vara bestående (Berge 2011, ss. 161-162). 

  

Det är vanligt att kvinnor och män blir skildrade ur ett traditionellt könsperspektiv i 

läromedel. Detta gör att elever får en förstärkt uppfattning om hur kvinnor och män bör 

vara (Josefson 2005, s. 42). Hedlin påtalar att det alltid kommer att finnas normer och 

normaliserande praktiker men att deras existens inte behöver vara något negativt. De 

behöver dock granskas för att diskriminerande, exkluderande och begränsande normer 

inte ska föras vidare utan att man reflekterar över det. Etablerade normer är sådana som 

vi människor tenderar att okritiskt reproducera om vi inte har ett kritiskt 
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förhållningssätt, vilket inkluderar utforskande, prövande och reflekterande (Hedlin 

2010, s. 28). 

 

Projicerandet av den normativa femininiteten – en begränsande faktor 

Det framkommer av Ambjörnssons undersökning att det existerar en normativ 

femininitet hos tjejer som går på gymnasiet (Ambjörnsson 2003, s. 57). Ambjörnsson 

utförde en medföljande och deltagande observation under läsåret 1999/2000 

(Ambjörnsson 2003, ss. 38-39). Syftet var att undersöka hur genus, klass och sexualitet 

har inverkan på gymnasietjejers vardag och villkor. Resultatet visar att de tjejer som då 

läste vid samhällsvetenskapliga programmet strävade efter att leva upp till den 

normativa femininiteten genom att visa egenskaper som kontroll, tolerans, 

inlevelseförmåga och måttfullhet (Ambjörnsson 2003, s. 57). Tjejerna var mer 

utåtriktade, pratsamma och högljudda när de befann sig för sig själva och i sin 

tjejgemenskap. När de befann sig på offentliga platser, såsom i skolans korridorer och i 

de könsblandade klassrummen, utfördes dock inga stora eller utsvävande rörelser och de 

visade ett behärskat minspel. De uppvisade även en nästintill sensuell och kroppslig 

närhet, när de ofta stod lutade mot varandra eller masserade varandras axlar i 

korridorerna (Ambjörnsson 2003, s. 58). 

  

Undersökningens resultat visade också att såväl tjejerna själva, som killarna och lärarna 

förväntade sig att tjejerna skulle visa mer empatiska, toleranta och känsloinriktade 

förmågor beträffande livsfrågor. Killarna antogs tänka mer på sig själva, medan tjejerna 

förväntades tänka mer på andra (Ambjörnsson 2003, s. 61). Tjejerna beskrev sig själva 

som ödmjuka och glädje var en känsla som de ofta uttryckte men de menade också att 

de kunde bli väldigt arga. Ilskan beskrevs dock som svår att visa, vilket ofta grundades i 

att de ville passa in i gruppen och bli omtyckta. En förklaring till detta är att tjejerna 

själva gjort en koppling till en normativ femininitet (Ambjörnsson 2003, s. 65). 

Ambjörnssons undersökning visar inte bara hur de tjejer som då läste 

samhällsvetenskapliga programmet anpassade sig till den normativa femininiteten. Den 

visade även hur de tjejer som läste på barn och fritidsprogrammet föll utanför normen 

för att de uppvisade ett annat känsloregister (Ambjörnsson 2003, s. 98). I resultatet 

framkommer också att tjejerna önskar gå fria från de strukturella begränsningar som 

styrs av en normativ femininitet, vilket kan bidra med ökade handlingsmöjligheter 

(Ambjörnsson 2003, s. 283). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den traditionella forskningen i litteraturvetenskap har präglats av ett androcentriskt 

perspektiv, vilket innebär att män har framställts som den mänskliga normen medan 

kvinnor har marginaliserats. Detta kritiserar feminismen och genom det feministiska 

perspektivet vill man vidga synen på mänskligheten. Det är ett litet forskarsamhälle som 

består av en liten grupp människor bestående av exempelvis litteraturhistoriker och 

litteraturvetare, som är med och bestämmer innehållet litteraturhistoriska översiktsverk. 
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Kunskapen i dessa verk för sedan exempelvis bibliotekarier, lärare och 

läromedelsförfattare vidare. 

  

Det har visat sig att kvinnor blir marginaliserade såväl kvantitativt som kvalitativt i 

litteraturhistoriska översiktsverk. Kvinnliga och manliga författare blir beskrivna på 

olika sätt. Trots att det med tiden har getts mer plats kvantitativt till kvinnliga författare, 

marginaliseras de genom att de beskrivs som just “kvinnliga författare” och inte som 

författare. När det finns vetskap om vilket biologiskt kön författare har, recenseras de på 

olika sätt och genom olika ordval. I enlighet med detta framställer läromedel männen 

och deras författarskap som norm och språkbruket som används i samband med 

beskrivningarna av de kvinnliga och manliga författarna skiljer sig åt. Vidare nyttjas fler 

superlativ när det skrivs om manliga författare. Undersökningar visar att vissa 

läromedel bygger på ett genussystem som präglas av en dikotomi och hierarki mellan 

könen. Manliga författare framställs som “genier”, “debattörer” och “äventyrare” och de 

beskrivs ha stereotypiskt manliga egenskaper såsom “mod”, “styrka” och 

“handlingskraft”. De kvinnliga författarna osynliggörs och framställs istället utifrån 

stereotyperna “den sjuka kvinnan” och den “den medvetna kvinnosakskvinnan”. 

  

Det är inget ovanligt att läromedel skildrar kvinnor och män genom ett traditionellt 

könsperspektiv, vilket bidrar till att elever får en förstärkt uppfattning om hur kvinnor 

och män bör vara. Det framkommer att tjejer på gymnasiet önskar gå fria från 

strukturella begränsningar som styrs av en normativ femininitet, något som kan bidra till 

ökade handlingsmöjligheter. Läromedel utgör en styrande faktor i undervisningen. Det 

finns vissa forskningsresultat som berör skönlitteratur i läromedel att tillgå men antalet 

är inte stort och det saknas studier utförda på läromedel som gjorts efter Gy11. 

Granskningar av läromedel kan bidra till att jämställdhetsaspekterna och kvalitetskraven 

blir uppfyllda. 

Teoretiska perspektiv och metod 

I kapitlet nedan presenterar vi teoretiska perspektiv samt centrala begrepp och metoden 

för uppsatsen. Vidare antar vi genusteoretiska perspektiv och utför undersökningen 

genom diskursanalys. 

Teoretiska perspektiv 

I undersökningen utgår vi från de genusteoretiska perspektiven, där genus ses som en 

social konstruktion. Vidare analyserar vi resultatet av undersökningen genom dessa. Det 

har skett en förändring beträffande feministisk forskning. Hjälmeskog (1999) menar att 

det under 1960-talet visade sig att flickors och pojkars villkor i skolan inte endast 

baserades på deras sociokulturella bakgrund, även könet inverkade. Det fördes då en 

diskussion om att flickor och pojkar socialiserades in i olika könsroller. Därefter 

infördes begreppet genus från engelskans begrepp gender, vilket medförde att det 
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uppstod en skillnad mellan innebörden av begreppen kön och genus. Kön representerar 

det biologiska könet, medan genus är det kön som en individ socialiseras in i. Idag har 

fokus flyttats ännu ett steg inom den feministiska forskningen, där det skett en 

förskjutning från att fokusera på genus och det sociala skapandet av genus till att 

fokusera på språket gällande genus (Hjälmeskog 1999, s. 105). Intresset faller således 

på att studera språket, där könet ses som en diskurs (Hjälmeskog 1999, s. 306). 

Sammanfattningsvis har den feministiska forskningen alltså “förskjutits från att på 

1960-talet uttrycka sig i termer av könsroller till att idag förstå kön som diskurs” 

(Hjälmeskog 1999, s. 106). Harding (1986) hävdar att feminister förespråkar kvinnors 

och mäns befriande från det genussystem som faktiskt opererar på ett förtryckande sätt. 

I föreliggande undersökning ligger fokus, likt i den feministiska teoribildningen, på att 

synliggöra och ifrågasätta de konsekvenser som kommer av aktuella genussystem inom 

diskursen kön (Harding 1986, s. 130). 

Dikotomi och hierarki mellan könen 

Redan i juni 1949 publicerades Det andra könet, av Simone de Beauvoir. Enligt 

Beauvoir betraktas kvinnan som det andra könet eller den andra och den som inte är 

man. Kvinnan betraktas alltså i ständig jämförelse med mannen, medan mannen inte 

jämförs med kvinnan (Beauvoir 1995, ss. 12-13). Hjälmeskog menar att det maskulina 

framställs som norm och att det feminina i och med det blir dess motpol. Detta bidrar 

till att könen definieras genom olika dikotoma egenskaper. Om mannen exempelvis 

beskrivs som aktiv, beskrivs kvinnan som passiv. I de fall där mannen beskrivs vara 

rationell blir kvinnan emotionell och så vidare (Hjälmeskog 1999, s. 308). 

  

Hirdman (2003) beskriver hur en individ genom att vara man är normbärare. Hirdman 

förklarar att samtliga idealtyper av manlighet har denna norm gestaltande inom sig. Den 

könade kvinnan jämförs med denna norm och existerar hierarkiskt sett under denna 

(Hirdman 2003, ss. 62-63). Hirdman menar att normprimatet innebär att mannen 

definierar människan. Vidare verkar normprimatet inom områden där det inte syns och 

det bidrar till att världen berättas om, diskuteras och uppfattas som att mannen utgör och 

definierar det allmänmänskliga. Detta kan ses inom såväl forskning och framtagande av 

mediciner som inom mer “självklara” överenskommelser gällande vad som är av vikt 

och inte. Det som anses mindre viktigt eller inte viktigt alls är sådant som den 

stereotypiska maskuliniteten inte visar intresse för eller sådant som möjligtvis kan hota 

den uppbyggda manlighetsnormen (Hirdman 2003, s. 63-64). Vidare hävdar Hirdman: 

  

Att vara man är att inte vara kvinna. Att vara man är att vara normbärare. Dessa två 

maskulinitetens “lagar” skapar sammantagna ett slags motiv för det vi ständigt kan avläsa, 

på olika nivåer: att göra genus är att göra skillnad, där skillnad inte finns. Konkret och 

abstrakt: att hålla isär (Hirdman 2003, s. 65). 

  

Det handlar inte endast om en dikotomi och ett isärhållande. Det existerar även en 

tillhörande hierarki där det manliga värderas högre än det kvinnliga (Hirdman 2003, ss. 

66-67). Det som anses vara eller ha kvinnligt eller manligt genus är dock inte bestående, 

utan föränderligt, vilket understryker teorin om att genus konstrueras snarare än är. 
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Genus är inte begränsat till att råda över människor, utan saker, ting och företeelser kan 

definieras genom genus (Hirdman 2003, s. 72). Detta kan i denna undersökning komma 

att ses i hur kvinnliga respektive manliga författarskap beskrivs och framställs i de 

undersökta läroböckerna. 

  

Hirdman (2003, s. 77) beskriver den situation som föder och förstärker de stereotypa 

föreställningar som förknippas med det kvinnliga och manliga. Hirdman exemplifierar 

flera citat angående det som ligger till grund för situationen, varav ett från Bibeln: 

  

Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver 

havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå varda, och han 

skall råda över dig (Hirdman 2003, s. 77). 

  

Hirdman menar att kvinnans plats formats till att vara hemma, underordnad, underbetald 

och underrepresenterad. Kvinnor skiljer sig i grunden från män för att de föder barn och 

denna handling har kommit att ha inverkan på kvinnans roll (Hirdman 2003, s. 81). 

Hirdman påtalar dock att fortplantningen inte är den egentliga orsaken till att kvinnor 

betraktas som det andra könet och att den i sig inte producerar den manliga normen. 

Med detta menas att ett hävdande kring att något är naturligt, inte behöver betyda att 

själva innebörden av hävdandet ska accepteras som en allmän sanning och något 

naturligt. Exempelvis genom att kvinnors liv ska bli bundet till hem och hus eller det 

lilla livet (Hirdman 2003, s. 83). 

Genussystemet 

Sandra Harding (1986) beskriver genussystemet som ett mönster, vilket producerar 

feminina respektive maskulina identiteter som individer sedan anammar. Studier av 

olika kulturer har dock förmedlat att det inte existerar någon universell uppfattning om 

vad som faktiskt är feminint eller maskulint. Detta är alltså föränderligt, medan 

dikotomin och hierarkin, samt skillnaden vad gäller hur det feminina och maskulina 

värderas är bestående (Harding 1986, s. 129). Butler (2006) menar att producerandet av 

feminina och maskulina subjekt styr en individs förutsättningar, samt att det har ett pris, 

då det kan leda till att individen begränsas. En genusdiskurs som konstruerar kvinnliga 

och manliga genus och håller dem för sanna utan att ifrågasätta dessa bidrar till att den 

hegemoniska instansen2 kan fortsätta existera (Butler 2006, s. 6). Butler påtalar att de 

normer som berör genus inte är en mall, vilken individer försöker passa in i. Istället är 

det diskurser som producerar subjekt, vilka blir begripliga genom att individer anammar 

maskulina och feminina genus (Butler 2006, s. 65). Normer kan ses som något som 

producerar en gemensam standard och de individer som anpassar sig efter normerna 

underkastar sig för att inte betraktas som avvikande (Butler 2006, s. 67). Genusnormer 

skapas via sociala praktiker. Praktikerna har chans att förändra genusnormerna om de 

inte fortsätter att reproducera dem. Individer rättar sig efter genusnormer eftersom 

utanförskap är en konsekvens av att inte anpassa sig (Butler 2006, s. 69). 

  

                                                 
2 Hegemoniska instansen- för vidare förklaring läs om hegemoni i metodavsnittet (s. 28) 
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Rosenberg (2005) tolkar, beskriver och sammanfattar Butlers resonemang, vilka främst 

kännetecknas av begreppen genealogi3 och performativitet (Rosenberg 2005, s. 9). Ett 

genealogiskt angreppssätt innebär enligt Butlers tolkning och förklarat av Rosenberg, att 

“kategorierna kön/genus och sexualitet inte förs tillbaka till påstådda >>naturliga>> 

skillnader mellan kvinnor och män, inte heller till något annat mystiskt ursprung eller 

urtillstånd” (Rosenberg 2005, s. 9). Performativitet betyder att “kön/genus inte är vara 

utan göra. Ingen är kvinna eller man per någon automatik utan görs till kvinna eller 

man” (Rosenberg 2005, s. 9). Performativitet kännetecknas genom betoningen på att 

aktivt verksamma processer och sociala praktiker konstruerar kön/genus, sexualiteter 

och etniciteter (Rosenberg 2005, s. 14). Könsidentiteter konstrueras och förstärks alltså 

genom att specifika beteendemönster såsom handlingar och språk följs och upprepas 

(Rosenberg 2005, ss. 15-16). Butler menar att ett subjekt som blir reglerat av 

maktstrukturer blir underkastat strukturen. Vidare konstrueras, definieras och återskapas 

subjektet efter strukturens tillgodohavanden (Butler 2005, s. 38). 

Den heterosexuella matrisen 

Butler (2005) hävdar att genusnormer upprätthålls och opererar genom performativitet 

och de krav som innefattar förkroppsligandet av såväl femininitets-, som 

maskulinitetsideal, vilka oftast är förenliga med den heterosexuella alliansen (Butler 

2005, s. 110). Effekterna av performativa handlingar fortsätter att verka inom den 

aktuella diskursen trots att själva handlingen avslutats. De som har talat, skrivit eller på 

annat sätt agerat kan inte styra räckvidden av det som konstrueras (Butler 2005, s. 126). 

  

Rosenberg (2005, s. 10) redogör för Butlers begrepp, den heterosexuella matrisen, som 

beskrivs vara en modell som förtydligar två urskiljbara genus. Inom denna förutsätts: 

  

att kulturellt begripliga kroppar måste utgå från stabila kön: kroppar är inte begripliga i sig 

utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en 

genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett 

manligt/maskulint. Dessa två kön definieras som varandras motsatser och är hierarkiskt 

definierade genom en obligatorisk heterosexualitet. Detta avgör vad som är godkänt och 

inte (Rosenberg 2005, s. 10). 

  

Enligt citatet är könskategorierna och heterosexualiteten inte något valbart. Socialt sett 

är det obligatoriskt att rätta sig efter normerna eftersom en konsekvens annars blir att 

man definieras som avvikande. Heteronormativitet yttrar sig framförallt hos tydligt 

definierbara genus och det görs antaganden att alla är heterosexuella. Begreppet 

heteronormativitet syftar till att belysa de institutioner, relationer, handlingar och 

strukturer, vilka tenderar att upprätthålla uppfattningen om att heterosexualiteteten är 

det naturliga. Vidare ska heteronormativitet förstås som en performativitet, vilken 

förstärker och projicerar normer som har sitt fäste i uppfattningen att det existerar ett 

kvinnligt och ett manligt kön/genus med allt vad det innebär. De som faller utanför 

                                                 
3 Genealogi är ett metodologiskt begrepp som ofta används för att ifrågasätta och historisera det som vi 

uppfattar som självklart. I denna undersökning tillämpas begreppet såsom Rosenberg förklarar att Butler 

använder det.  
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dessa normer riskerar att bli stämplade som avvikande, där bestraffningarna sker genom 

kulturell dominans, osynliggörande, marginalisering, stereotypisering eller homofobi 

(Rosenberg 2005, s. 11). 

Genuskontraktet 

Beskrivet ur ett androcentriskt perspektiv existerar en grunduppfattning av kvinnliga 

och manliga roller, där mannens förpliktelse är att ta hand om och försörja kvinnan, 

medan kvinnans plats är i hemmet med dess tillhörande sysslor. Detta idealtypiska 

kontrakt mellan kvinnor och män går att känna igen från urtypiska och mytologiska 

berättelser, såsom exempelvis Bibeln (Hirdman 2003, s. 85). Denna ”naturliga” ordning 

mellan könen framställs ofta som en jämlik ojämlikhet. Detta ska enligt Hirdman inte 

missförstås då det manliga könet alltid har mer rörelsefrihet och det kvinnliga könet 

begränsas till såväl ett ting som till hjälpreda åt mannen (Hirdman 2003, s. 86). 

  

Grunden till skapandet av begreppet genuskontrakt ligger i viljan att ha möjlighet att 

teoretisera genus, de egenskaper som tillskrivs kvinnligt och manligt genus, samt 

könens villkor utifrån ett icke-rörligt fundament. Poängen är att begreppsbinda de som 

faktiskt präglat könens villkor historiskt, samt att synliggöra de konsekvenser som växer 

fram genom såväl de biologiska som de performativa skillnaderna hos de båda könen. 

De egenskaper som genom dikotomin tillskrivs könen, där hon är barnafödande och han 

är omhändertagande, markerar såväl könens skilda positioner som deras olika 

förutsättningar (Hirdman 2003, s. 88). Genuskontraktet förstärker genusstereotypiska 

beteenden och det bidrar till upprepning av de traditionella könsmönstren (Hirdman 

2003, s. 94). Hjälmeskog beskriver genuskontraktet som ett kontrakt mellan det 

kvinnliga och det manliga könet. Detta kontrakt upprätthålls av båda könen genom att 

de anammar och reproducerar föreställningarna om vad som är feminint respektive 

maskulint. En konsekvens av detta är att variationer inom könen går förlorade samt att 

kvinnor och män uppenbarar sig som två heterogena grupper (Hjälmeskog 1999, s. 

309). 

Den symboliska, den strukturella och den individuella eller 

socialisationsprocessen 

Hjälmeskog menar att det existerar likheter i Hirdmans och Hardings resonemang. En 

likhet ligger i genussystemet, där det kvinnliga och manliga hålls isär genom en 

dikotomi och att det inom detta isärhållande existerar en hierarki, där det manliga 

värderas högre än det kvinnliga. Detta innebär att mannen betraktas som det normala 

och kvinnan blir ”den andra”. Den andra likheten är att de båda hävdar att genus skapas 

via tre interrelaterade processer (Hjälmeskog 1999, s. 310). Dessa beskrivs nedan: 

  

1.  Symbolisk process, som avser “före-ställningar”, förgivettaganden i termer av 

dikotomier. 

2.  Strukturell process, som avser den följd den symboliska processen får i termer av t.ex. 

könsarbetsdelning. Kvinnor återfinns inom vissa yrken och män inom andra, kvinnor 

gör vissa arbetsuppgifter inom hushållets ram, männen andra etc. 
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3.  Individuell- eller socialisationsprocess som avser hur enskilda individer socialiseras in i 

t.ex. de dikotoma “före-ställningarna” om vad som räknas som “feminint” respektive 

“maskulint” (Hjälmeskog 1999, s. 310). 

  

I undersökningen utgår vi från dessa processer genom att tolka det som att den 

symboliska processen innebär föreställningar och förgivet-taganden om en existerande 

dikotomi inom det feminina och maskulina. Detta kan i så fall medföra att det existerar 

antaganden hos läromedelsförfattare gällande att kvinnliga författare och författarskap 

inte spelat lika stor roll som manliga författare och författarskap inom litteraturhistorien. 

Vidare tolkar vi den strukturella processen som en följd av den symboliska processen 

och att detta medför ett eventuellt marginaliserande av kvinnliga författare och 

författarskap i läroböcker som används i kursen Svenska 2. Marginaliseringen grundas 

då i läromedelsförfattares föreställningar och förgivet-taganden om att kvinnliga 

författare och författarskap inte varit aktiva i litteraturhistorien, trots att fallet är så. Sist 

utgår vi från den individuella eller socialisationsprocessen, där kvinnliga och manliga 

elever eventuellt själva kan komma att leva upp till de föreställda feminina och 

maskulina roller som läroböckerna formulerar och framställer. 

Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

I denna undersökning utgår vi från genusteoretiska perspektiv, där genus ses som en 

social konstruktion. Vidare analyserar vi resultatet av undersökningen genom dessa.  

 

Den feministiska forskningen har förändrats genom tiden, från att uttrycka sig i termer 

av könsroller till att nu förstå kön som diskurs. Feministisk forskning förespråkar att 

män och kvinnor befrias från det genussystem som bidrar till ett förtryckande genom att 

det skapar feminina och maskulina identiteter som individer anammar. Vidare finns 

ingen universell uppfattning om vad som är maskulint respektive feminint. Det är dock 

en ständig dikotomi och hierarki mellan könen, där det manliga värderas högre. Fokus i 

denna undersökning ligger, precis som den feministiska teoribildningen, på att 

synliggöra och ifrågasätta de konsekvenser som kan tänkas komma genom existerande 

genussystem. 

  

Vi utgår från ett genealogiskt angreppssätt i undersökningen, vilket innebär att 

kön/genus och sexualitet inte kan föras tillbaka på ”naturliga” skillnader mellan kvinnor 

och män eller en ”naturlig” heterosexualitet. Vi använder performativitetsbegreppet i 

den mån att kön/genus inte anses vara något som är, utan något som görs. Sociala 

praktiker bidrar till att konstruera kön/genus, sexualiteter och etniciteter. Vi utgår från 

genussystemet och den heterosexuella matrisen, som innefattar en genusordning där det 

framhålls två tydligt identifierbara kön/genus, det kvinnliga och det manliga. Vidare 

använder vi begreppet genuskontrakt med innebörden att det existerar ett kontrakt 

mellan det kvinnliga och det manliga könet. Kontraktet upprätthålls genom att de båda 

könen anammar och reproducerar de existerande föreställningarna beträffande vad som 

är feminint och maskulint. Detta innebär att variationer inom könen går förlorade. 

Avslutningsvis utgår vi från att genus skapas via tre processer som relaterar till 
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varandra, vilka är symbolisk process, strukturell process, och individuell eller 

socialisationsprocess. 

 

Metod 

I föreliggande undersökning nyttjar vi diskursanalysen med utgångspunkt i att språket 

inte bara återger verkligheten, utan faktiskt bidrar till att konstruera den. På så vis bär 

ordet makt, vilket medför reflektioner över vilken inverkan lärobokstexter har 

beträffande hur elever förstår den sociala världen. Adolphus (2019) menar att 

diskursanalysen och diskursanalytiker just utgår från att läsaren blir påverkad av det hen 

läser med stöd i att skriven text opererar likt en tvåvägs-spegel. Den skrivna texten 

reflekterar således verkligheten samtidigt som den konstruerar den sociala världen och 

de sociala relationer som existerar inom den (Adolphus 2019). 

  

En fördel med diskursanalysen är att den kan användas för att “(k)artlägga 

identitetskonstruktioner genom att exempelvis analysera subjektspositioner” (Bergström 

& Ekström 2018, s. 296). Undersökningar av identitetskonstruktioner kan sammanföras 

med frågor som berör makt. Exempelvis kan diskursanalysen uppmärksamma hur vissa 

specifika grupper missgynnas medan andra gynnas, vilket bidrar med ett synliggörande 

angående vad en viss subjektsposition faktiskt har för handlingsutrymme. 

Diskursanalysen kan även lyfta maktfrågor genom studiet av olika typer av 

maktordningar, såsom könsmakt eller hegemoni4 (Bergström & Ekström 2018, ss. 296-

297). 

  

Diskursteorin syftar till att skapa förståelse av hur det sociala bidrar till en diskursiv 

struktur, där samtliga sociala företeelser kan analyseras med hjälp av diskursanalytiska 

verktyg. Det existerar en huvudtanke inom diskursteorin, vilken är att sociala strukturer 

alltid är under förändring och konstruktion. Detta bidrar till en bestående konflikt om 

hur identitet och samhälle ska definieras. De som utför en diskursanalys ser som sin 

uppgift att undersöka den strävan som finns gällande att skapa en entydighet som tar 

fäste inom det sociala på samtliga nivåer (Winther Jørgensen & Philips 2000, ss. 31-32). 

Diskursanalys är följaktligen en granskning av ett samhällsfenomen, där det fokuseras 

på språkbruket (Bergström & Boréus 2005, s. 305). Det finns ett flertal inriktningar 

inom diskursanalysen men i denna undersökning utgår vi inte från någon specifik med 

stöd i att: 

  

Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt att se på ett språk och 

språkanvändning. Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar 

snarare till att forma den (Bergström & Boréus 2005, s. 305). 

  

Såsom diskursanalysen används i föreliggande undersökning kan könsidentitet vare sig 

förstås genom psykologi eller biologi. Istället fokuserar de som utför en diskursanalys 

på att undersöka historiskt specifika diskursiva praktiker, vilka konstituerar kön och 

                                                 
4 Hegemoni- se avsnitt om hegemoni (s. 28) 



 

26 

 

bidrar till en spridning av specifika föreställningar som berör könen (Hjälmeskog 1999, 

s. 312). 

Språkets inverkan på verkligheten 

Språket har en stor inverkan på hur människor ser på världen men också på hur det som 

människor kallar verklighet byggs upp. Språket och människors tal om verkligheten 

bidrar alltså till hur den konstitueras (Säljö 2011, s. 68). Bergström och Ekström (2018) 

menar att diskursanalysen bidrar med en syn på språket som innebär att det har en 

konstituerande roll. Språket är således inte ett neutralt verktyg inom kommunikationen, 

utan bidrar till att skapa perspektiv på världen. Inom diskursanalysen ligger intresset i 

att granska vilka effekter som kan komma av diskurser men även att granska hur olika 

grupper gynnas eller missgynnas utifrån dessa (Bergström & Ekström 2018, ss. 255-

256). Detta beskriver Hjälmeskog genom att förklara hur individer måste anpassa sig 

och sitt språk efter de specifika sammanhang som de befinner sig inom. Anpassning 

leder i detta fall till delaktighet och inkludering (Hjälmeskog 1999, s. 311).  

 

Samhällets olika institutioner, såsom skolan med dess undervisning, får först chansen att 

tolka den så kallade verkligheten, medan elever sedan förväntas anpassa sig efter den 

specifika tolkningen. Institutionerna skapar positioner, vilka människor antas träda in i, 

exempelvis kvinna, man, lärare, elev. Positionerna bidrar i sin tur till förväntningar på 

önskvärt beteende hos de berörda individerna (Hjälmeskog 1999, s. 311).  

 

Säfström (1994) menar att begreppet språkspel kan definieras genom att det nyttjas för 

att urskilja ett samtalsämne, vilket det talas om inom ett specifikt språk och genom att 

det igenkänns av en grupp individer, vilka innehar makten att tala. Språket är en diskurs 

som sker mellan människor i samhället och detta kan uppfattas som ett språkspel. 

Språkspelet innehåller alltså maktinstanser som har makten att bestämma vad som sägs 

och vilka det är som lyssnar (Säfström 1994, s. 77). 

Diskurs 

En diskurs kan beskrivas vara ett slags regelsystem som gör vissa kunskaper legitima 

medan andra förkastas. Detta bidrar till en syn på vilka som har rätt att uttala sig med 

viss makt. Diskurser bidrar alltså med övertygelser om vad som är sant och inte i 

världen, vilket slutligen leder till att människor såväl organiseras som kontrolleras 

genom detta. Detta skeende uppträder genom utestängningsmekanismer, såsom förbud 

eller normer beträffande vad som är rätt beteende och inte (Bergström & Ekström 2018, 

s.258). 

  

Diskursiva praktiker är viktiga för en tid och plats eftersom de gestaltas i tekniska 

processer, institutioner, former för överföring samt spridning och så vidare. Det går ut 

på att de inte kan avskiljas från sin historiska situation och därför kan de påstås ha 

materiell förankring. Det finns inte någon väsentlig skillnad mellan diskurs och praktik 

på grund av att diskurs är en specifik typ av praktik och denna är i sin tur diskursiv. Den 

existerande regelbundenheten i en praktik är vad som bidrar till att göra praktiken till en 
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diskurs, vilket betyder att den bygger på historiska och socialt grundade sociala regler. 

Det är dock svårt att göra skillnad på diskursiva och icke diskursiva praktiker utifrån 

detta, vilket beror på att människor är under ständig påverkan av vad som skrivs och 

sägs även inom den icke diskursiva värld som existerar runt om. Detta innebär att 

diskurser inte bara är ett utbyte av idéer. Istället är diskurser olika materiella praktiker, 

vilket betyder att skrivna texter kan bidra till diskursiva praktiker men även ge uttryck 

för dessa. Skriven text fungerar således som en tvåvägsspegel, där språket såväl återger 

den diskursiva praktiken som bidrar till att den upprätthålls (Säfström 1994, s. 74).  

  

Klargörandet av diskurser kan bidra till andra förståelser av exempelvis kvinnlighet och 

manlighet, vilket i sin tur kan leda till att alternativa förståelser kan lyftas fram och 

medverka till att en mer varierad bild av verkligheten framställs. Framlyftandet av 

diskurser kan även leda till ökade möjligheter att föra såväl kritiska som öppna samtal 

om utbildning (Hjälmeskog 1999, s. 323). 

Antagonism 

Inom diskursteorin används begreppet antagonism som betyder konflikt. Begreppet är 

användbart när olika identiteter begränsar varandra. En individ är sällan eller aldrig 

endast en identitet. Istället kan någon exempelvis vara kvinna, mor, lärare, vän och 

fotbollsspelare. Dessa identiteter existerar inom individen samtidigt men om en av dessa 

identiteter hindrar en annan av de inneboende identiteterna att komma till uttryck, 

uppstår ett antagonistiskt förhållande mellan dem. Med detta menas att identiteterna 

existerar samtidigt men att de kan ställa motstridiga krav på individens handlingar. 

Vidare kan den ena diskursen tendera att blockera den andra. Det kan således uppstå 

antagonism när olika diskurser möts, exempelvis när identiteten mor eller kvinna möter 

identiteten lärare eller fotbollsspelare (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 55). 

Hegemoni 

Bergström och Ekström beskriver hur Gramsci förklarat hegemonibegreppet, där 

hegemoni beskriver en maktordning som förblir outmanad, trots att en samhällsgrupp är 

tydligt underordnad en annan. De rådande uppfattningar som styr samhället kan i och 

med det fortsätta existera utan motsättningar. Hegemoni bidrar till att visa de områden 

där ojämlikhet, makt och diskurs möts (Bergström & Ekström 2018, s. 262), samtidigt 

som det betecknar en process där den kulturella auktoriteten såväl omförhandlas som 

utmanas (Fraser 1992, s. 51). Hegemonisk maskulinitet innebär ett kulturellt 

normaliserat manlighetsideal, vilket är placerat högst upp i en genushierarki där 

kvinnlighet och icke-hegemoniska former av manlighet är underordnade. I det 

patriarkala samhället är kvinnan motpolen mot den hegemoniska maskuliniteten 

(Ambjörnsson 2011, s. 45). Den hegemoni som existerar mellan exempelvis kvinnor 

och män i samhället kan bestå om en enda diskurs tar över en individs handlande och 

begränsar denna till att endast identifiera sig som exempelvis mor eller kvinna (Winther 

Jørgensen & Philips 2000, s. 55). 

Sammanfattning av metod 
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Genom diskursanalysen utgår vi från att läsaren blir påverkad av det hen läser på grund 

av att språket och skriven text fungerar som en tvåvägs-spegel. Diskursanalysen bidrar 

med möjligheter att kartlägga identitetskonstruktioner som bland annat sker genom 

språk och skriven text. Diskursanalysen kan uppmärksamma hur vissa individer gynnas 

respektive missgynnas inom specifika diskurser. Vidare kan diskursanalysen lyfta 

maktfrågor genom studiet av olika maktordningar, såsom hegemoni eller könsmakt. 

Hegemoni beskriver en maktordning som består, trots att det är tydligt att vissa 

individer i samhället är underordnade andra. En diskurs kan förklaras som ett 

regelsystem, vilket gör vissa kunskaper legitima, medan andra ses som oviktiga eller 

förkastas. En praktik blir en diskurs genom en existerande regelbundenhet inom 

praktiken, vilket innebär att diskursen bygger på historiska och sociala regler. Det kan 

uppstå antagonism när olika diskurser möts, exempelvis när identiteten kvinna möter 

identiteten lärare. En huvudtanke inom diskursteorin är att sociala strukturer är under 

ständig process. Studiet av diskurser kan bidra till ökade möjligheter att föra såväl 

kritiska som öppna samtal om utbildning. 

  

Diskursanalysen är en metod som fokuserar på språket i granskningar av 

samhällsfenomen. Det finns olika inriktningar inom diskursanalysen men i denna 

undersökning utgår vi inte från någon specifik med stöd i att samtliga inriktningar har 

ett specifikt sätt att se på språkanvändning och språk. Språket återger inte bara 

verkligheten, snarare bidrar det till att forma den. Individer anpassar sig och sitt språk 

efter de sammanhang som de befinner sig inom. Språket är i sig en diskurs som 

existerar mellan individer i samhället. Detta kan benämnas som språkspel, vilket har 

makten att avgöra vad som blir sagt, vilka som talar och vilka som lyssnar. 

 

Analytiska begrepp 

Winter Jørgensen och Philips menar att det kan vara fördelaktigt att använda sig av 

analytiska begrepp från olika teoretiska inriktningar och nyttja dessa i diskursanalysen 

(Winter Jørgensen & Philips 2000, s. 131). Med stöd i detta utgår vi från de 

genusteoretiska perspektiven tillsammans med diskursanalysen, när det kommer till 

analysen av resultatet för undersökningen. Bergström och Ekström menar att det är 

nödvändigt att skapa struktur via exempelvis teman i det undersökta materialet, för att 

det inte ska bli övermäktigt. Därefter bör specifika analysverktyg användas. Dessa ska 

vara anpassade till såväl forskningsfråga som det undersökta materialet (Bergström & 

Ekström 2018, ss. 289-290). De analytiska begrepp som vi använder i analysen av 

undersökningens resultat har sin utgångspunkt i såväl de genusteoretiska perspektiven 

som diskursanalysen. De analytiska begreppen är: Hegemoni, antagonism, 

genussystemet, den heterosexuella matrisen, dikotomi, hierarki, kvinnan som den andra, 

genuskontraktet, och symbolisk, strukturell, samt individuell eller socialisationsprocess. 
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Svårigheter 

Det finns vissa svårigheter med att veta om läromedelsförfattare formulerat sig baserat 

på sina egna värderingar, eller om de förmedlar den information och kunskap som finns 

att tillgå i källorna som de använt i samband med producerandet av läroböckerna. Detta 

förklarar Bergström och Boréus (2009) genom begreppet modalitet: 

  

Med modalitet brukar menas i vilken utsträckning som en, t.ex. en politisk ledare, kan 

tänkas knytas till ett specifikt innehåll. I vilken utsträckning är det troligt att en person som 

uttrycker något står bakom vad som uttrycks? det är en viss skillnad om statsministern 

säger att “sjukfrånvaron kan behöva utredas” eller “jag anser att sjukfrånvaron behöver 

utredas” (Bergström & Boréus 2009, s. 323). 

  

Detta kan relateras till läroböcker och läromedelsförfattare. Det är i enlighet med citatet 

ovan, skillnad att skriva om och benämna författare som definieras av det biologiskt 

kvinnliga könet som “kvinnlig” författare. Med stöd i detta redogör vi för de tillfällen då 

kvinnliga författare och författarskap marginaliseras, samt för hur de kvinnliga 

respektive manliga författarna och författarskapen framställs i läroböckerna i Resultat 1 

- beskrivning av det empiriska materialet. I Resultat 2 – analys av det empiriska 

materialet, analyserar vi de textsammanhang där vi tolkat det som att 

läroboksförfattarna har gjort aktiva val angående hur de kvinnliga respektive manliga 

författarna och författarskapen framställs. 

Material 

Kapitlet syftar till att redogöra hur marknadsföring, nyutveckling samt konkurrensen 

mellan olika förlag som producerar läroböcker kan se ut, då dessa aspekter har inverkan 

på innehållet i läroböckerna. Vidare presenteras urvalet och avgränsningarna som berör 

läroböckerna som vi har undersökt. 

 

Marknadsföring, nyutveckling och konkurrens som berör läroböcker 

Whitling och Kågerman Hansén har skrivit kapitlet “Sedan är det väl bara att trycka?” i 

antologin Att spegla världen (2011). De menar att marknadsföringen av läroböcker är en 

viktig del för att det ska ske en nyutveckling. Vidare menar de att det krävs 

verksamheter och kunskaper inom flera områden, såsom om kunderna och deras 

köpmönster, kanaler, kostnader och konkurrenter. Kunskaper om dessa faktorer bidrar 

med svaret på frågorna gällande vem som behöver det aktuella läromedlet och varför de 

behöver det. Marknadsföringen av läromedlet styrs sedan av svaren på dessa frågor och 

därmed utformas läromedlet utifrån svaren. På så vis utgör marknadsarbetet en del av 

utvecklingsarbetet av läromedel (Whitling & Kågerman Hansén 2011, ss. 109-110).  

 

Whitling och Kågerman Hansén hävdar att bland annat webbsidor är en viktig aspekt i 

marknadsföringen av läromedlet. Dessa syftar till att förmedla läromedlets resonemang, 



 

30 

 

samt de fördelar som lärare och elever kan ta del av genom användandet av läromedlet. 

Vidare beskrivs ofta läromedlets innehåll och beställningsinformation. Detta förmedlas 

genom marknadsavdelningen men även genom läromedelsförfattaren vissa gånger 

(Whitling & Kågerman Hansén 2011, s. 111). Läromedels pris styrs av skolornas 

ekonomi och av konkurrensen från andra förlag som producerar läromedel (Whitling & 

Kågerman Hansén 2011, s. 112).  

 

Whitling och Kågerman Hansén påtalar att det inte finns någon statlig myndighet som 

avgör vad ett läromedel ska innehålla, vilket innebär att lärarkåren får välja att anamma 

eller välja bort det aktuella läromedlet. Vidare existerar det fungerande läromedel i alla 

de viktigaste ämnen som det sker undervisning inom i skolan. Om det ska bli möjligt att 

producera ett nytt läromedel som ses som ett tillskott i undervisningen måste läromedlet 

utmärka sig och skilja sig från konkurrenternas redan producerade produkter. Då kan 

frågan om hur nyskapande ett läromedel ska vara ställas. Många läsare önskar att 

läromedel ska spegla nytänkande men samtidigt finns det gränser för exakt hur 

nytänkande ett läromedel får och bör vara (Whitling & Kågerman Hansén 2011, ss. 112-

113). Avslutningsvis skriver Whitling och Kågerman Hansén: “När nya läro- eller 

ämnesplaner introduceras ska förändringarna speglas i läromedlen” (Whitling & 

Kågerman Hansén 2011, s. 113). Samtliga av de undersökta och analyserade 

läroböckerna utger sig för att vara just anpassade efter den nya läroplanen, Gy11.  

 

Urval läroböcker 

Urvalet baseras på syftet med föreliggande uppsats. Uppsatsens syfte är att undersöka 

hur kvinnliga respektive manliga författare och författarskap framställs i läroböcker som 

används i undervisningen på gymnasiet i kursen Svenska 2. Samtliga undersökta 

läroböcker är anpassade efter Gy11. Vi vill också utifrån genusteoretiska perspektiv 

undersöka hur framställningarna av kvinnliga respektive manliga författare kan tänkas 

påverka elevers uppfattning om kön. I undersökningen undersöker vi således hur kön 

som diskurs kommer till uttryck i läroböckerna. Bergström och Ekström menar att det är 

av vikt att de undersökande faktiskt motiverar sitt urval inom vilken diskurs den 

aktuella undersökningen ämnas utföras (Bergström & Ekström 2018, s. 288). 

Anledningen till detta är att urvalet ska kunna säga något om den diskurs som de 

undersökande anser vara intressant att undersöka. Det är av vikt att de undersökta 

texterna valts ut med omsorg för att den undersökta diskursen ska visa en så reell bild 

som möjligt (Bergström & Ekström 2018, ss. 288-289). Vi motiverar detta nedan samt i 

bakgrunds- och teori och metodkapitlet. De undersökta läroböckerna är: Svenska 

impulser 2 (2012), Insikter i Svenska 2-3 (2013), Språket och berättelsen 2 (2016), 

Svenska 2 - Helt enkelt (2016) och Metafor 2 (2018).  

 

På Sanoma Utbildnings hemsida skrivs följande om läroboken Svenska impulser 2 

(2012): “Hösten 2011 började den nya ämnesplanen att gälla. Svenska impulser 2 ligger 

helt i linje med det centrala innehållet i Svenska 2” (Sanoma Utbildning, 2019). Vidare 

står det i en fördjupad beskrivning av läroboken att “Svenska impulser 2 är en lärobok 
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som tar genusperspektivet på allvar och att eleverna får ta del ett stort antal såväl 

kvinnliga som manliga svenska och internationella författarskap” (“Fördjupad 

information” Sanoma Utbildning 2019). 

  

Läroboken Insikter i Svenska 2-3 (2013) är anpassad efter Gy 2011, vilket framkommer 

av den text som finns på lärobokens baksida. I förordet till läroboken sägs det att 

“Insikter i svenska är en “allt-i-ett” bok för den som läser svenska 2-3 på gymnasiet. 

Vidare skriver man att “(e)nligt ämnesplanen ska du läsa flera skönlitterära verk. 

Författarna ska vara både kvinnor och män och representera olika tider, kulturer och 

länder” (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013, s. 185).  

 

I förordet till läroboken Språket och berättelsen (2016) framkommer det att “Språket 

och berättelsen 2 är ett läromedel för dig som läser kursen Svenska 2 på gymnasiet, och 

det svarar väl mot de kriterier som framställs i den nya kursplanen (2011)” (Gustafsson 

& Wivast 2016). 

  

På NA Förlags hemsida finns information om läroboken Svenska 2 - Helt enkelt (2016), 

där det framgår att “Svenska 2 – Helt enkelt, rymmer hela kursen Svenska 2” (Na förlag, 

2019).  

 

Även läroboken Metafor 2 (2018) är anpassad för att följa de riktlinjer som blir 

förmedlade i Gy11, vilket framkommer på Gleerups hemsida, där det står att “Metafor 2 

täcker kursen Svenska 2” (Gleerups, 2019).  

Avgränsningar som berör de undersökta läroböckerna 

I föreliggande undersökning undersöker och analyserar vi de kapitel som berör 

realismen och naturalismen, modernismen och det moderna genombrottet i fem 

läroböcker inom svenskämnet, vilka är anpassade för Gy11. Vi baserar antalet 

undersökta kapitel och läroböcker på den avsedda tiden och omfånget för 

undersökningen, medan vi avgränsar oss gällande att välja ut läroböcker anpassade för 

Gy11 på grund av dess riktlinjer. Det är riktlinjerna i den uppdaterade läroplanen som 

skola och undervisning förväntas att följa och de läroböcker som förekommer i 

undervisningen ska utformas i enlighet med läroplanen.  

Resultat 1 – beskrivning av det empiriska 

materialet 

Nedan redovisas resultatet av undersökningen av de fem läroböckerna: Metafor av 

Jenny Edvardsson (2018), Svenska 2 helt enkelt av Annika Nilsson och Lena Winqvist 

(2016), Språket och berättelsen av Linda Gustafsson och Uno Wivast (2016), Insikter i 

Svenska 2-3 av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard Skoglund (2013) och Svenska 
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impulser 2 av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson (2012). Resultatet som 

presenteras har bearbetats samt sammanställts och består av ett urval från det totala 

resultatet av undersökningen. Vi har samlat resultatet av de undersökta läroböckernas 

innehåll och framställningarna av kvinnliga och manliga författare redovisas under 

specifika rubriker med teman som sammanför dem. 

 

De könade kvinnliga författarna 

I samtliga undersökta läroböcker marginaliseras de kvinnliga författarna kvantitativt. 

Färre kvinnliga författare än manliga nämns i texterna. De kvinnliga författarna 

marginaliseras även kvalitativt genom att tre av de undersökta läroböckerna benämner 

kvinnor som är författare, som just “kvinnliga” författare och inte författare. Detta sker 

inte konsekvent genom läroböckerna men det förekommer i de kapitel som vi undersökt 

och några exempel följer nedan.  

 

I avsnittet som berör realismen förmedlar Edvardsson att det “i England framträdde 

många kvinnliga författare, bland andra Jane Austen” (Edvardsson 2018, s. 166). Här 

gör läroboksförfattaren ett aktivt val att benämna de kvinnliga författarna som just 

“kvinnliga”. Det exemplifieras endast en författare, trots att det i samma mening 

framkommer att det var flera som framträdde. På så vis marginaliseras kvinnliga 

författare, trots att de till viss del omnämns.  

 

Gustafsson och Wivast skriver att det fortfarande var svårt “(f)ör kvinnliga författare att 

få läsas förutsättningslöst, alltså utan att läsaren fokuserade på att texten skrivits av en 

kvinna, och därför skrev många under en manlig pseudonym” (Gustafsson & Wivast 

2016, s. 177). Här lyfter läroboksförfattarna de svårigheter som berörde författare med 

det biologiskt kvinnliga könet, men samtidigt marginaliseras de när de könas och 

benämns som “kvinnliga” författare, medan manliga författare aldrig könas. 

  

Markstedt och Eriksson gör en presentation av Fredrika Bremer, där de skriver: 

  

En kvinnlig författare som trots allt nådde stora framgångar var Fredrika Bremer (1801-

1865). [...]. Fredrika Bremer förverkligade [...] sin plan att bli författare. Hon drog 

slutsatsen att kvinnans ofria ställning bara kunde ändras om hon fick samma möjlighet till 

utbildning och utveckling som männen (Markstedt & Eriksson 2012, 223). 

  

Här könas Bremers författarskap genom att Bremer benämns som en “kvinnlig” 

författare och inte endast författare. 

 

Manliga författare som nytänkande idépionjärer 

Samtliga av de undersökta läroböckerna framställer de manliga författarna som 

nytänkande idépionjärer, vilka har varit viktiga inspirationskällor som haft inflytande på 

andra författare. Några exempel följer nedan. 
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Edvardsson skriver att Fjodor Michajlovitj Dostojeviskis romaner “(a)nses vara viktiga 

för utvecklandet av den moderna romanen” (Edvardsson 2018, s.172), och Harstad och 

Tanggaard Skoglund skriver att Stig Dagerman 

 

(v)ar en av fyrtiotalisterna, en grupp svenska författare som inspirerades av modernismen. 

Flera av deras texter publicerades i den litterära tidskriften 40-tal. Trots att Dagerman dog 

ung hann han skriva fyra romaner och flera noveller, teaterpjäser, dikter dagsverser och 

reportage. Novellen “Att döda ett barn” har blivit en svensk klassiker (Harstad & 

Tanggaard Skoglund 2013, s. 193).  

  

Gustafsson och Wivast benämner Honoré de Balzac som en inspirationskälla för de 

naturalistiska författarna. De skriver att han 

  

“(v)ar en av de första att skriva realistiska romaner med detaljrika beskrivningar. Samtidigt 

som hans romaner beskriver mänskliga relationer behandlar de också vikten av pengar. [...] 

Hans många berättelser målade upp en bild av det franska samhället. [...] Balzacs 

naturvetenskapliga arbetssätt, som innebär fältstudier, och det faktum att han inte väjde för 

att beskriva de värsta miljöerna har gjort honom till en inspirationskälla för de efterföljande 

naturalistiska författarna” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 179). 

  

Den manlige författaren Émile Zola beskrivs av Gustafssons och Wivast som väldigt 

viktig. De skriver: “Den viktigaste författaren för naturalismens grundande är Émile 

Zola” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 185). I kapitlet som behandlar modernismen 

skriver Gustafsson och Wivast att futurismen växte fram kring 1910 och att en av dess 

viktigaste företrädare var Vladimir Majakovskij (1993-1930). Därefter exemplifierar 

läroboksförfattarna Majakovskijs “(m)oderna språkliga kreativitet” (Gustafsson & 

Wivast 2016, s. 210) med dikten “Ett moln i byxor” (1915). Vidare formulerar de att 

“(s)pråket i dikten är nyskapande och följer inte några etablerade normer, och i hela 

dikten finns en kaxig upproriskhet som utmanar det språk som var normgivande i 

samhället” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 210). Läroboksförfattarna beskriver T S Eliot 

genom att han är mest känd för dikten ”Det öde landet”. Vidare beskrivs dikten som 

“nyskapande” inom den moderna poesin (Gustafsson & Wivast 2016, s. 214). Även 

James Joyce beskrivs som att han var “(e)n av författarna som förnyade den 

skönlitterära genren” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 216). 

  

Franz Kafka presenteras i Gustafsons och Wivast kapitel om modernismen. Därefter 

beskriver läroboksförfattarna Kafkas författarskap genom att han i sina böcker 

återkommer till “[…] människans ensamhet och hur absurd tillvaron kan te sig, och 

detta blev en viktig inspirationskälla framförallt för existentialisterna efter andra 

världskriget (Gustafsson & Wivast 2016, ss. 217-218). Vidare skriver de att Strindberg 

slog igenom som författare 1879 “(m)ed romanen Röda rummet, som också innebar det 

moderna genombrottet i svensk litteratur. [...] Språket i romanen är rappt och 

bildspråket är rikt och nyskapande” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 252). Strindbergs 

verk, Ett drömspel (1901), beskrivs vara “(v)ågat och nyskapande och visar på den 

mångsidighet som fanns i Strindbergs författarskap” (Gustafsson Wivast 2016, s. 255). 

Därefter skrivs att “August Strindberg var en oerhört mångsidig och produktiv författare 

som hela tiden bröt ny mark med sina verk. [...] Strindberg var en rikspersonlighet, och 
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de som hyllade honom kom från alla samhällsklasser. Han var en folkets författare” 

(Gustafsson Wivast 2016, s. 256). 

 

Nilsson och Winqvist skriver att Thomas Stearns Eliot fick Nobels Litteraturpris 1948 

och “han blev dessutom en stor inspirationskälla för andra poeter under 1900-talet” 

(Nilsson & Winqvist 2016 s. 394). Markstedt och Eriksson beskriver i sin lärobok Emile 

Zola som den författare, vilken blev en gestalt för den del av den realistiska litteraturen 

som kallas naturalism (Markstedt & Eriksson 2012, s.234). Markstedt och Eriksson 

beskriver Fjodor Dostojevskij som en storstadens berättare och därefter skriver de att 

Dostojevskij: 

  

fångar upp flera av sin tids stora problem, som alkoholism, prostitution och kriminalitet, 

och i sina detaljrika beskrivningar av storstadens baksidor är han en föregångare till den 

fördjupade realismen, som skulle komma att kallas naturalism. Lika utförligt skildrar han 

människornas själstillstånd, och denna psykologiska realism gjorde honom till en stor 

inspirationskälla för de 1900-talsförfattare som också ville utforska det mänskliga psykets 

alla underliggande drifter (Markstedt & Eriksson 2012, s.230) 

  

Markstedt och Eriksson skriver sedan att Gustaf Fröding, precis som Strindberg 

förnyade “lyriken genom att skriva dikter med enkelhet som stilmedel (Markstedt & 

Eriksson 2012, s.251). Marcel Prousts verk På spaning efter den tid som flytt skrivs vara 

“ett nyskapande litterärt mastodontverk på flera tusen sidor som på många sätt bröt mot 

den traditionella formen för hur en roman skulle skrivas” (Markstedt & Eriksson 2012, 

s. 283). Efter detta skriver Markstedt och Eriksson om Jean-Paul Sartre (1905-1980) 

och de förklarar att: 

 

Sartres tankevärld växte fram ur filosofistudier och han blev något av en frontfigur för de 

idéer som samlades under begreppet existentialismen. [...]. Sartre utvecklade sin filosofi 

både i romaner och i pjäser. [...]. Sartre tilldelades Nobelpriset i litteratur 1964, men 

vägrade ta emot det (Markstedt & Eriksson 2012, s. 292). 

  

Gustafsson och Wivast beskriver Verner von Heidenstam som den diktare som fick nog 

av realistiska skildringar. ”Han ansåg att det fick vara slut på eländet och menade att 

litteraturen istället borde präglas av glädje, individualism och skönhet, vilket betydde att 

diktaren fick möjlighet att skriva efter eget huvud istället för att engagera sig i 

samhället” (Gustafsson Wivast 2016, s. 257). Läroboksförfattarna skriver även att 

“Heidenstams ord kom att inspirera den nya generationen diktare” (Gustafsson Wivast 

2016, s. 257). 

 

Citaten i avsnittet visar hur läroboksförfattarna presenterar manliga författare som 

föregångare. Fokus läggs på att poängtera att de manliga författarnas författarskap, på 

ett eller annat sätt, har varit av stor betydelse.  
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Kvinnliga författare som föregångare 

Tre av de undersökta läroböckerna framställer kvinnliga författare som föregångare vid 

något tillfälle och nedan följer några exempel. 

  

I avsnittet som berör realismen beskriver Edvardsson Jane Austen “som en föregångare 

till realismen och naturalismen” (Edvardsson 2018, s. 170). Därefter beskrivs Austen 

som författare vara “kritisk till samtidens seder och bruk” (Edvardsson 2018, s. 170) 

och att “(h)on ville att kvinnan skulle få gifta sig med vem hon ville” (Edvardsson 2018, 

s. 170). Gustafsson och Wivast skriver i sin lärobok i avsnittet som behandlar realismen 

att det “(u)nder Realismen framträdde allt fler kvinnliga författare. Jane Austen var en 

av föregångarna” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 177). Här blir Austen presenterad som 

en föregångare för “kvinnliga” författare, inte som en föregångare till författare eller 

realismen i allmänhet. 

  

I avsnittet som behandlar modernismen skriver Edvardsson att “Lagerlöf är en av de 

svenska författare som fått nobelpriset i litteratur och den första kvinnan som fått 

nobelpriset i litteratur. [...] Hon blev också den första kvinna som valdes in i Svenska 

Akademien” (Edvardsson 2018, s. 236). Trots detta nämns inget mer om Selma 

Lagerlöfs författarskap i läroboken. Nilsson och Winqvist nämner Selma Lagerlöf i sitt 

kapitel om realismen och naturalismen. De skriver att Lagerlöf var den första kvinnan 

och den första svensk att få Nobels Litteraturpris. Sedan skriver de att “Lagerlöf var en 

stor berättare som fångat generationer av läsare med sina böcker” (Nilsson & Winqvist 

2016, s. 353). Lagerlöf benämns inte som författare, endast berättare och därefter skrivs 

inget mer om Lagerlöfs författarskap. 

 

Machomannen som författare 

Tre av de undersökta läroböckerna förmedlar en bild av Ernst Hemingway som en 

författande machoman. Hemingway med sitt författarskap beskrivs som “en symbol för 

machomannen”. Han förklaras ha haft en “hårdkokt” stil, och som att han hade en 

“kraftfull” och “stilbildande” berättarkonst.  Några exempel följer nedan. 

  

I kapitlet som berör modernismen skriver Edvardsson att Hemingway är känd för sitt 

sätt att skriva och att hans berättarteknik kallas för isbergstekniken (Edvardsson 2018, s. 

207). Edvardsson skriver att Hemingway blev en symbol för machomannen under 1900-

talet. Vidare skriver Edvardsson: 

 

Han valde frivilligt att gå in som militär i det första världskriget där han hamnade i Italien. 

Han arbetade där som ambulansförare. Hemingway gillade att fiska och jaga ibland åkte 

han på storviltsjakt i Afrika. Han var tystlåten och hård både mot sig själv och andra. Han 

litade inte på någon annan sig själv och sitt vapen. Att jaga, fiska och vara i krig ökade hans 

rykte om att vara en riktig tuffing. Likaså hans ställning om att man aldrig fick ge upp. I 

många av hans böcker finns det en machoman som ska klara sig på egen hand. Även i sitt 

sätt att skriva knöt Hemingway an till machomannen. Inga känslor eller inre tankar fick 



 

36 

 

finnas med. Istället var det händelser, dialoger och beteenden som skulle beskrivas. Läsaren 

själv fick läsa mellan raderna och tolka det inte står uttalat (Edvardsson 2018, s.214). 

  

Gustafsson och Wivast skriver om Hemingway i sitt kapitel om modernismen. 

Hemingways berättarstil beskrivs som “hårdkokt” och att hans sätt att skriva kallas för 

isbergsteknik (Gustafsson & Wivast 2016, s. 219). Även Nilsson och Winqvist skriver 

om Hemingway. De skriver att han: 

  

har fått Nobels litteraturpris för hans kraftfulla och stilbildande berättarkonst. Hemingway 

är kanske den moderna författare som mer än någon symboliserar den stereotypa bilden av 

manlighet. Han ägnade sig åt storviltsjakt djuphavsfiske och boxning. Han deltog som 

frivillig på den italienska fronten och var under många år krigsreporter.  Han sökte ständigt 

efter kärleken och gifte sig fyra gånger. Döden var troget sällskap i hans liv och krafterna 

tröt och kroppen inte längre var tillräckligt stark sköt han sig med sitt jaktgevär. Som 

författare utforskade han sitt eget och andra mäns sätt att leva. Svårigheter med att vara 

man var ett återkommande tema. Hemingways författarskap återkom till männen i den 

förlorade generationen. Döden är oundviklig i hans författarskap (Nilsson & Winqvist 

2016, s. 386). 

 

Som framgår av citaten och beskrivningarna ovan, lägger läroboksförfattarna tydligt 

fokus på Hemingways stereotypa manlighet i sina framställningar av honom. 

 

De hysteriska, ensamma, sjuka och självmordsbenägna kvinnliga 

författarna 

De undersökta läroböckerna tenderar att lägga mer fokus på de kvinnliga författarnas 

personliga livssituationer än deras författarskap. I läroboken Metafor (2018) framställs 

Agnes von Krusenstjerna som hysterisk och Emily Dickinson som ensam. Samtliga av 

de undersökta läroböckerna lägger fokus på att beskriva Edith Södergran i samband med 

hennes sjukdom. Tre av de undersökta läroböckerna väljer även att fokusera på Victoria 

Benedictssons självmord mer än hennes författarskap. Nedan följer exempel på detta. 

  

I Edvardssons avsnitt som berör modernismen beskrivs Agnes von Krusenstjerna vara 

emot att hennes familj höll hårt i traditioner. Därefter skrivs: “redan som ung drabbades 

hon av hysteri i något som sågs som en kvinnosjukdom vid denna tid” (Edvardsson 

2018, s. 248). Därefter skrivs att von Krusenstjerna “ofta skrev om kvinnor som 

längtade efter att bli fria. Ibland handlade det om sex, och det var inte populärt. Förlaget 

vägrade efter ett tag att ge ut hennes böcker” (Edvardsson 2018, s. 248). 

  

I Edvardssons avsnitt som behandlar realismen beskrivs Emily Dickinson som att hon 

varit en “enstöring och valde att leva delar av sitt liv i sitt barndomshem. Hon hade svårt 

att umgås med andra människor och var helst ensam i sitt eget rum. Hon hade vänner 

men endast genom brevväxling” (Edvardsson 2018, s.174). Därefter skrivs att få av 

hennes 1800 dikter blev publicerade medan hon levde men att de blivit 

uppmärksammade efter hennes död. De ses “på många sätt som unika, inte minst för sin 

form. Hon skrev rakt på sak och utan en massa onödiga ord, ofta korta och nästintill 

utan rim” (Edvardsson 2018, s. 174). 
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Samtliga läroböcker lägger fokus på att beskriva Edith Södergrans liv och 

sjukdomshistoria. Edvardsson skriver: 

  

En del menar att hennes sjukdom speglas i hennes dikter. Hon skrev om existentiella frågor, 

frågor om människan och hennes situation i livet, om livet och varför man ska leva. Hon 

visste att hon skulle dö och det gjorde att hennes dikter, åtminstone de senare handlade om 

död och smärta men kanske också om lycka och skönhet. Hon uppskattade livet och vad det 

hade att erbjuda (Edvardsson 2018, s. 245). 

  

Nilsson och Winqvist skriver om Edith Södergran i sitt kapitel om modernismen. Vidare 

skriver läroboksförfattarna om hennes uppväxt och sjukdomshistoria (Nilsson och 

Winqvist 2016, s. 392).  Harstad och Tanggaard Skoglund gör i sitt avsnitt om 

modernismen en presentation av Edith Södergran, där också de berättar om Södergrans 

uppväxt och sjukdomstid (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013, ss. 224-225). Även 

Markstedt och Eriksson (2012, s. 271) skriver om Edith Södergrans bakgrund genom att 

lyfta familjeförhållanden och sjukdomshistoria. 

  

Gustafsson & Wivast skriver att Benedictsson tragiskt nog plågades av tvivel på sin 

egen betydelse som författare. Därefter skriver de: 

  

Victoria Benedictsson pratar återkommande om döden i sin dagbok, och 1888 tog hon sitt 

liv på ett hotell i Köpenhamn. Vad Benedictsson mer hade bidragit till litteraturhistorien 

om hon valt att fortsätta leva kan vi inte veta, men det vi vet är att hon skrev ett rikt bidrag 

till den litteratur som formades i det moderna genombrottets anda (Gustafsson & Wivast 

2016, s. 250) 

  

Nilsson och Winqvist skriver att Victoria Benedictsson aldrig själv fann lyckan i 

kärleken och att hon slutligen skar halsen av sig med rakkniv i ett hotell i Köpenhamn 

(Nilsson & Winqvist 2016, s. 353). Markstedt och Eriksson skriver att Benedictsson var 

rädd för att inte bli tagen på allvar som författare och konstnär. Till slut drev denna 

konflikt, tillsammans med ekonomiska problem och sjukdom, Benedictsson mot 

självmordet. Den 22 juli 1888 skar hon upp sin hals med rakkniv på ett hotellrum i 

Köpenhamn (Markstedt & Eriksson 2012, s. 246). 

 

Läroboksförfattarna har i enlighet med redogörelserna ovan fokuserat på de kvinnliga 

författarnas personliga liv mer än deras författarskap. Framställningarna av de kvinnliga 

författarna bidrar därför till att de kvinnliga författarna definieras genom 

personlighetsdrag, livsöden eller personliga livsval. Detta bidrar till kvalitativ 

marginalisering av de kvinnliga författarnas författarskap.  

 

Inre känslor – ett ämne för kvinnliga författare 

Samtliga av de undersökta läroböckerna förmedlar en bild av att kvinnliga författare 

ofta skrev om känslor och relationer. Edith Södergran är den författare som främst blir 
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beskriven utifrån detta, men även Selma Lagerlöf, Karin Boye och Virginia Woolf 

beskrivs författa om just dessa teman. 

  

Nilsson och Winqvist beskriver Södergrans dikter enligt följande: 

 

Hennes dikter handlar om döden och om depressioner men också om glädje och om att 

älska livet [...]. Likt lagerkvist har Södergran ett rikt bildspråk och målar upp “själens 

landskap” för att beskriva sina känslor. Nytt var att dikterna var orimmade och verserna 

fria, symbolerna djärva och oväntade, bilderna färgstarka och att tankeflödet böljar mellan 

dröm och verklighet (Nilsson och Winqvist 2016, s. 392). 

  

Edvardsson presenterar Södergran genom att skriva att det var få som tilltalades av 

hennes poesi under hennes samtid och att en del menade att hon skrev så kallade 

“dårdikter”. Vidare beskrivs Södergran ofta ha skrivit “utifrån ett jag-perspektiv och det 

var hennes inre känslor och syn på världen som uttrycktes. Ibland var hennes språk 

konkret och enkelt, ibland var det svårt och symboliskt” (Edvardsson 2018, s. 245). 

Markstedt och Eriksson menar att Edith Södergran genom sina dikter, som “liknar 

besvärjelser eller visioner, ger [...] uttryck för sina inre känslor” (Markstedt & Eriksson 

2012, s. 271). Harstad och Tanggaard Skoglund gör i deras avsnitt om modernismen en 

presentation av Edith Södergran. Där beskriver de att hennes debutsamling “Dikter” 

“från 1916 är ett av de första exemplen på svenskspråkig modernism. Här visar hon 

prov på det bildspråk, den rytm och den associativa stil som är typisk för hennes sätt att 

dikta” (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013, ss. 224-225).  Därefter följer en 

presentation av Karin Boye där det står: “Karin Boye var åtta år yngre än Edith 

Södergran. Också i hennes poesi är längtan ett viktigt tema” (Harstad & Tanggaard 

Skoglund, 2013, s. 227). Här tenderar Harstad och Tanggaard Skoglund att framställa 

de båda författarna som ett kvinnokollektiv som båda behandlar inre känslor, som 

exempelvis “längtan”.  

  

Gustafsson och Wivast skriver om Selma Lagerlöf i kapitlet som behandlar 

modernismen. Därefter förklarar läroboksförfattarna att “(h)ennes mest kända verk är 

Jerusalem del 1 och 2 (1901-1902)” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 261). 

Läroboksförfattarna skriver sedan att verken skildrar relationer mellan människor över 

generationer (Gustafsson & Wivast 2016, s. 261). Lagerlöfs verk beskrivs som att de: 

  

beskriver människor och deras känslor på ett sätt som aldrig blir intellektuellt eftersom 

människoödena som beskrivs är gripande men ändå humoristiska. Lagerlöfs budskap om 

medmänsklighet gör att hennes verk känns aktuella än idag. Hon lyckas också blanda saga 

med verklighet, på ett sätt som känns naturligt (Gustafsson & Wivast 2016, s. 261). 

  

Nilsson och Winqvist presenterar Virginia Woolf enligt följande: 

  

I likhet med Proust intresserade hon sig mindre för de yttre händelseförloppen och mer för 

människans inre [...]. Wolf uppfattas som en föregångare med sina idéer om kvinnans 

konstnärliga villkor. Hon menade att pengar och ett eget rum är en förutsättning för att 

kvinnan ska kunna vara självständig och framför allt en konstnär [...]. Woolf kämpade med 

inre konflikter precis som hennes karaktärer. Hon stred mot återkommande depressioner 
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men förlorade kampen och tog sitt liv under andra världskriget (Nilsson & Winqvist 2016, 

s. 391) 

 

Citaten ovan visar att läroboksförfattarna lägger fokus på att presentera Woolf och 

de övriga ovannämnda kvinnliga författarna genom en stereotypisk bild, som 

förmedlar att kvinnor ska vara känslosamma och relationella. De kvinnliga 

författarna buntas ihop till ett kvinnokollektiv, som sägs behandla ett gemensamt 

tema, inre känslor.  

   

Manliga författare som samhällsdebattörer 

Samtliga läroböcker förmedlar att de manliga författarna var samhällsdebattörer som tog 

ställning och var aktiva i samhällsfrågor. I avsnittet som behandlar realismen skriver 

Edvardsson att Fjodor Michajlovitj Dostojevskij var en person som ansåg att 

moralfrågor var viktiga. Därefter skriver Edvardsson att frågor om rätt och fel, synd, 

skam och skuld var centrala i samtliga av Dostojevskijs verk. Därefter förklaras att han 

”vågade kritisera de styrande i Ryssland men det gjorde också att han fängslades. Hans 

romaner anses vara viktiga för utvecklandet av den moderna romanen” (Edvardsson 

2018, s. 172). I avsnittet som behandlar modernismen menar Edvardsson att Ibsen ofta 

skrev “om samhällsfrågor och väckte starka känslor med sina dramer” (Edvardsson 

2018, s. 252). 

  

I avsnittet som behandlar modernismen skriver Edvardsson (2018, ss. 231-232) att 

Strindbergs författarskap kännetecknas av att han hade en förmåga att skriva olika 

sorters texter och att han kunde anpassa sitt språk och sin stil. Strindberg var en 

författare som utmanade. Vidare framställs Strindberg som att: 

  

Hans lust att debattera gjorde att han vid flertalet tillfällen hamnade i konflikter. Han fick 

kvinnorörelsen mot sig då han tyckte att kvinnornas jämlikhetskamp var trams.[...] Nu i 

efterhand har hans lust att debattera snarast gjort att han ses som en ännu större och bättre 

författare och också att han som person blivit extra intressant (Edvardsson 2018, ss. 231-

232). 

  

Nilsson och Winqvist skriver att Strindberg var “samhällskritisk, äktenskapskritisk och 

möjligen självkritisk” (Nilsson & Winqvist 2016, s. 353). I Gustafsson och Wivasts 

kapitel om modernismen omnämns Strindberg. De förklarar att han skrev dramat Mäster 

Olof som ansågs för modernt och rättframt för samtiden. Språket i dramat beskrivs vara 

naturligt och modernt. “Scenerna är täta och ger innehållet fart och tempo. Ämnet är 

också samhällsdebatterande” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 251). 

  

I kapitlet som berör realismen och naturalismen beskriver Gustafson och Wivast hur 

Charles Dickens riktade “kritik mot samhället i sin litteratur. Genom romaner som 

Oliver Twist (1837-1838) som satte det utsatta barnet i centrum fick Dickens sina läsare 

att gråta av medlidande för de fattiga i samhället” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 180). 

Vidare skriver Gustafsson och Wivast att författare under Liberalismen såg sin 

möjlighet att delta i samhällsdebatten som berörde exempelvis yttrandefrihet och 
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(p)å det viset kunde författarna belysa samhällsproblem och få sina verk publicerade som 

följetonger i tidningen. Flera stora författare som till exempel Charles Dickens och Honoré 

de Balzac började antingen som journalister eller som följetongsförfattare (Gustafsson & 

Wivast 2016, s.177).  

 

Som framgår av citatet exemplifieras endast två manliga författare, därmed 

marginaliseras de kvinnliga författarna genom att det i samma mening beskrivs att “flera 

stora författare” började som antingen journalister eller följetongsförfattare. Gustafsson 

och Wivast skriver också att författaren Mark Twain engagerade sig i arbetet mot 

slaveriet och att hans verk om Tom Sawyer och Huckleberry Finn framför svidande 

samhällskritik, trots det ofta humoristiska skrivsättet (Gustafsson & Wivast 2016, ss. 

177-178). 

  

Harstad och Tanggaard Skoglund skriver om Emile Zola i sitt avsnitt om modernismen: 

  

Det händer att författare kommenterar dagsaktuella, politiska frågor. Fransmannen Emile 

Zolas öppna brev “Jag anklagar” är ett sådant exempel. Brevet riktades till Frankrikes 

president och publicerades i en av Frankrikes största dagstidningar. I brevet tar Zola 

ställning i en uppmärksammad rättsskandal. Kapten Alfred Dreyfus anklagades för att ha 

överlämnat en förteckning hemligstämplade dokument till tyska diplomater i Paris. 

Bevisningen var svag. I själva verket tydde allt på att majoren Esterházy var den skyldige. 

Men att Dreyfus var jude räckte för att bli syndabock, och domstolen dömde honom till 

degradering och livstids straffarbete. Den så kallade Dreyfusaffären är ett av de värsta 

exemplen på antisemitism före andra världskriget (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013, 

ss. 241-242). 

  

Trots att det i citatet ovan framkommer att författare i allmänhet kommenterade och var 

aktiva i dagsaktuella, politiska frågor, marginaliseras de kvinnliga författarna eftersom 

endast en manlig författare exemplifieras, vilken är Zola. Vidare lyfter Harstad och 

Tanggaard Skoglund fram författaren Upton Sinclair. De förklarar hur Sinclair ägnade 

sig åt att studera arbetsförhållandena i Chicagos fabriker och att resultatet blev romanen 

Vildmarken. “Romanen slog ner som en bomb. Egentligen ville Sinclair visa hur 

arbetarna bröts ner av ett hänsynslöst kapitalistiskt system, men istället var det 

beskrivningarna från slakterierna som fick mest uppmärksamhet” (Harstad & Tanggaard 

Skoglund 2013, s. 246). Markstedt och Eriksson skriver att “Hjalmar Söderberg 

intresserade sig för hur samhällets krav och normer styr våra liv. Han avslöjade sin tids 

dubbelmoral gällande familjeliv och sexualitet, något som kritiker och läsare fasade 

över” (Markstedt & Eriksson 2012, s. 248). Som citat visar framställs Söderberg som en 

samhällskritiker, vilken avsåg att synliggöra bland annat dubbelmoralen. Detta är inte 

ett utstickande exempel, då de andra citaten i avsnittet uppmärksammar liknande 

tendenser. De manliga författarna poängteras ha varit aktiva profiler som 

uppmärksammade problem och bidrog till förändringar i samhället. I och med det 

framställs de indirekt som betydelsefulla individer som har bidragit till hur vår samtid 

ser ut. 
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Kvinnliga författare som kvinnosakskvinnor 

Fyra av de undersökta läroböckerna framställer kvinnliga författare som att de 

behandlar “kvinnofrågor” i sina författarskap. De blir beskrivna i samband med att de 

var aktiva i kvinnors rättigheter men som att de endast haft en betydande roll för just 

kvinnor och kvinnors ställning i samhället. Således framställs de som 

kvinnosakskvinnor som egentligen inte bidrog till något i samhället för människorna i 

allmänhet. De buntas ihop till ett kvinnokollektiv och deras litteratur beskrivs rikta sig 

till målgruppen kvinnor. 

  

I avsnittet som behandlar naturalismen beskriver Edvardsson att kvinnorna började 

kräva ökade rättigheter och frihet. Vidare nämns att Fredrika Bremer engagerade sig i 

“frågor som rörde samhällets fattiga men senare i livet också frågor som rörde kvinnans 

frigörelse och myndighetsförklarande” (Edvardsson 2018, s. 180). Det framgår att 

Bremer retades av att hon inte fick inkomsterna som kom av hennes verk på grund av 

att hon inte var myndig. Bremer gick dock till kungen och begärde att bli 

myndighetsförklarad (Edvardsson 2018, s. 180). Nilsson och Winqvist gör en 

presentation av Fredrika Bremer i sitt kapitel om realismen och naturalismen. 

Läroboksförfattarna skriver att Bremer blev en förgrundsgestalt för kvinnorörelsen. 

“Med sina uppseendeväckande reformförslag att kvinnan skulle bli myndig, få 

bestämma över sin egna egendom och välja sitt yrke chockerade hon sin samtid” 

(Nilsson & Winqvist 2016, s. 352). 

  

I Gustafssons och Wivasts kapitel som berör realismen och naturalismen beskrivs det 

hur Fredrika Bremer var den som introducerade den borgerliga, realistiska romanen. 

Därefter redogör läroboksförfattarna för att “(f)lera av hennes verk handlar om kvinnlig 

frigörelse och Bremer ansåg bland annat att kvinnor borde få yrkesutbildning och 

därmed en mer självständig ställning i samhället” (Gustafsson Wivast 2016, s. 183). 

Hennes roman Hertha (1856) nämns och beskrivs som att den var “kontroversiell men 

både den och Fredrika Bremer själv fick stor betydelse för den kommande 

generationens kvinnorörelse” (Gustafsson Wivast 2016, s. 183). Bremer beskrivs vara 

den författare som introducerade den borgerliga realistiska romanen men fokus läggs 

därefter nästan direkt på vilken betydelse hon haft angående kvinnors situation i 

samhället. Detta bidrar till att hon främst framstår som en kvinnosaksförfattare och att 

både hon som författare och hennes författarskap ansågs vara kontroversiellt. 

  

I avsnittet som berör modernismen skriver Edvardsson (2018, s. 191) att kampen för 

kvinnlig frigörelse fortsatte och att kvinnor fick rösta första gången år 1921. Därefter 

beskrivs Virginia Woolf som att hon var “starkt påverkad av sin samtid och en av de 

som ville att också kvinnan skulle få ta plats på den litterära arenan” (Edvardsson 2018, 

s. 207). Woolfs författarskap beskrivs som att det kännetecknas av synvinkelskiftningar 

(Edvardsson 2018, s. 207). Edvardsson skriver att Woolf “har betytt mycket för den 

moderna romanen och inte minst för kvinnorörelsen” (Edvardsson 2018, s. 212). Fokus 

läggs genom beskrivningen av Woolf, främst på hennes betydelse för kvinnorörelsen.  
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I avsnittet som behandlar realismen och naturalismen skriver Gustafsson och Wivast att 

“Systrarna Charlotte (1816-1855), Emily (1818-1848), och Anne Brontë (1820-1849) 

skrev […] under manliga pseudonymer, men deras romaner skildrar framför allt 

kvinnans situation” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 181). Sedan exemplifierar 

läroboksförfattarna detta genom att mena att mellansystern Emily Brontës roman 

Svindlande höjder (1847) “innehåller starka känslor, spöken och vild natur, vilket gör 

att den snarast bör räknas till romantikens litteratur. Trots detta är den också en 

skildring av hur maktlös kvinnan kunde vara i familjen och i samhället” (Gustafsson & 

Wivast 2016, s. 182). Ännu ett exempel är när de nämner Anne Brontë och hennes verk 

Främlingen på Wildfell Hall (1848). Gustafsson och Wivast skriver att romanen 

“publicerades på svenska först 2004. Den sägs vara en av de första feministiska 

romanerna och skildrar såväl alkoholism som lösaktighet, vilket gjorde att den var 

mycket kontroversiell” (Gustafsson & Wivist 2016, s. 182). Trots att Anne Brontës 

anses ha skrivit en av de första feministiska romanerna så beskrivs hon som författare 

vare sig som idépionjär, nyskapande eller samhällsdebatterande. Istället beskrivs hennes 

verk som “mycket kontroversiellt”. 

  

Nilsson och Winqvist bidrar med en presentation av Victoria Benedictsson i sitt kapitel 

om realismen och naturalismen. De skriver “Victoria Benedictsson skrev under 

pseudonymen Ernst Ahlgren. Hennes böcker hade stor betydelse för kvinnors ställning i 

äktenskapet. Hon fann aldrig själv lyckan i kärleken och skar slutligen halsen av sig 

med rakkniv i ett hotell i Köpenhamn” (Nilsson & Winqvist, 2016, s.353). Därefter 

skrivs inget mer om hennes författarskap. Hennes författarskap marginaliseras genom 

att läroboksförfattarna formulerar sig som att hennes böcker endast var betydelsefulla 

för just kvinnors ställning i äktenskapet. 

  

I Gustafsson och Wivasts kapitel om modernismen presenteras Victoria Benedictsson. 

Där förklarar läroboksförfattarna att Benedictsson fick sitt genombrott med romanen 

Pengar (1985). Därefter beskrivs att “Pengar sätter problem under debatt precis som 

Georg Brandes ville att den moderna litteraturen skulle göra” (Gustafsson & Wivast 

2016, s. 248). Vidare förklarar läroboksförfattarna att romanen tematiserar tidiga 

äktenskap och resonemangsäktenskap, där kvinnor ingick i äktenskap för att bli 

försörjda. Läroboksförfattarna skriver att kvinnor var i underläge i samhället under 

denna period eftersom de inte hade möjlighet att försörja sig själva. Äktenskapet blev 

således lösningen på detta (Gustafsson & Wivast 2016, s. 248). Därefter nämns 

romanen Fru Marianne (1887) och dess handling och mottagande beskrivs. Det 

förklaras att “Georg Brandes påstod att den var en typisk “damroman” och inte tillförde 

den moderna litteraturen något betydelsefullt” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 249). 

Läroboksförfattarna problematiserar detta genom att skriva att “(m)an kan säga att 

romanen pekar på att borgerliga kvinnor inte hade någon annan uppgift än att föda barn 

och däremellan var sysslolösa. De förväntades inte arbeta, och deras möjligheter att 

arbeta var ytterst begränsade” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 249). Efter det skriver 

Gustafsson och Wivast: 
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Benedictsson betraktades inte som en stor författare under sin livstid, och en anledning var 

säkert att hon var kvinna. Men idag är synen annorlunda, och jämte Strindberg ses hon som 

den viktigaste svenska författaren under 1880-talet. Tragiskt nog plågades Benedictsson av 

tvivel på sin egen betydelse som författare. [...] Victoria Benedictsson pratar återkommande 

om döden i sin dagbok, och 1888 tog hon sitt liv på ett hotell i Köpenhamn. Vad 

Benedictsson mer hade bidragit till litteraturhistorien om hon valt att fortsätta leva kan vi 

inte veta, men det vi vet är att hon skrev ett rikt bidrag till den litteratur som formades i det 

moderna genombrottets anda (Gustafsson & Wivast 2016, s. 250). 

  

Här väljer läromedelsförfattarna att problematisera såväl kvinnans ställning i samhället 

som Benedictssons författarskap. Markstedt och Eriksson skriver att Benedictsson kände 

sig begränsad som kvinna eftersom hon då inte hade samma möjligheter att vara 

författare på samma villkor som männen (Markstedt & Eriksson 2012, s. 246). “I de 

flesta av Benedictssons verk står de kvinnliga huvudpersonernas behov av att bli älskade 

och sedda mot rädslan för att helt och hållet tvingas anpassa sig efter männen” 

(Markstedt & Eriksson 2012, s. 246). 

  

Edvardsson (2018, s. 220) skriver om Jane Austen och att hennes böcker skildrar hur 

kvinnors liv begränsas till de möjligheter ett giftermål kunde ge. Vidare skriver 

läroboksförfattarna: 

  

Jane Austen publicerade aldrig något under eget namn. Kontakten med utgivarna skedde 

dessutom mest genom hennes far och bröder. Även huvudpersonerna i henne romaner lever 

i skuggan av männen, men genom sitt agerande lyckades de vinna männens hjärtan till slut. 

Utmärkande för Austens kvinnliga romankaraktärer är just deras målmedvetenhet, 

självständighet och integritet trots att de var beroende av männen (Edvardsson 2018, s. 

221). 

  

Därefter skriver Edvardsson att systrarna Brontë delade samma erfarenheter som 

Austen. Systrarna Brontë beskrivs vara prästdöttrar, “som fick använda all sin fantasi 

och uppfinningsförmåga för att överleva ensamheten i prästhemmet [...]. Systrarna 

Brontës romaner bjuder precis som Austens på starkt realistiska skildringar av kvinnans 

situation” (Edvardsson s. 221). Här framställs Austen och systrarna Brontë som ett 

kvinnokollektiv som delar såväl personliga erfarenheter som teman i sina författarskap.  

 

Det är allmänt återkommande i läroböckerna, att läroboksförfattarna framställer de 

kvinnliga författarna som kvinnosakskvinnor, vilka har haft en betydande roll för 

kvinnors situation i samhället. Kvinnorna framställs således som det andra könet, det 

som inte är norm eller man. Män framställs istället som allmänmänskliga.  

 

De stora författarna och de stereotypiskt framställda författarskapen 

Manliga författare blir beskrivna utifrån adjektiv och superlativ som “stora”, “främste”, 

“största”, och “mest betydelsefulla” i samtliga av de undersökta läroböckerna. Endast 

två läroböcker beskriver kvinnliga författare på ett liknande vis och då som 

“förgrundsgestalt”, “mest framgångsrika”, “viktigaste” och “stora”, dock aldrig “stor 
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författare”. Istället beskrivs exempelvis Selma Lagerlöf ha varit en “stor berättare”. I de 

undersökta läroböckerna beskrivs också de kvinnliga och manliga författarskapen på 

olika vis. De manliga författarskapen beskrivs exempelvis genom adjektiv som 

“mångsidig”, “skoningslös”, och detaljrik”, medan de kvinnliga författarskapen blir 

beskrivna med färre adjektiv. 

  

I kapitlet om modernismen beskriver Gustafsson och Wivast (2016, s. 220) Samuel 

Beckett, som en av de “stora” författarna. I Harstads och Tanggaard Skoglunds avsnitt 

som berör realismen beskrivs Fjodor Dostojevskij som en av: 

  

de stora realisterna. Jämfört med många andra samtida författare tränger Dostojevskij 

djupare in i människors psyke. Han har en psykologisk skärpa och hans romanfigurer kan 

inte beskrivas med enkla etiketter som “ond” eller “god. Därför räknas han som en av 

litteraturens främste människoskildrare” (Harstads & Tanggaard Skoglund 2013, s. 186). 

  

Nilsson och Winqvist beskriver Émile Zola som att “(h)an var den stora naturalisten” 

(Nilsson & Winqvist 2016, s.350). Därefter beskriver de Franz Kafka som att “(h)an 

brukar räknas till en av tidernas största författare, men hans storhet kom efter hans död” 

(Nilsson & Winqvist 2016, s. 368). 

  

Markstedt och Eriksson beskriver August Strindberg som “(f)örfattare språkförnyare 

och konstnär. [...]. I Sverige var Strindberg (1849-1912) den främste realistiske 

författaren åren efter sitt genombrott Röda rummet 1879” (Markstedt & Eriksson 2012, 

s. 239). Strindberg beskrivs av Markstedt och Eriksson (2012, s. 240) som att han 

uppfattades som den framväxande arbetarklassens författare. Markstedt och Eriksson 

skriver om Gunnar Ekelöf och de menar att hans diktsamling Färjesång innehåller ett 

enklare språk och att “stilen är mer resonerande och tankfull än i de tidiga modernistiska 

samlingarna”. Därefter skriver läroboksförfattarna att “Ekelöf räknas idag som en av de 

mest betydelsefulla svenska poeterna under 1900-talet” (Markstedt & Eriksson 2012, s. 

276). 

  

 

Nilsson och Winqvist beskriver Carl Jonas Love Almqvist som en “mångsidig, rastlös 

och gåtfull författare” (Nilsson & Winqvist 2016, s. 350). Gustave Flaubert sägs ha varit 

“opartisk och skoningslös” (Nilsson & Winqvist 2016, s. 350) och Charles Dickens 

beskrivs som “en detaljrik författare” (Nilsson & Winqvist 2016, s.348). Nilsson och 

Winqvist beskriver Pär Lagerqvists författarskap på följande sätt: “Hans starka uttryck 

förmedlar starka känslor. Lagerkvist använder starka ord och bilder och förmedlar dem 

med en enkel intensiv ton” (Nilsson & Winqvist 2016, 382).  

  

Gustafsson och Wivast skriver om Edith Södergrans författarskap och hennes poesi 

beskrivs ha haft ett nytt och djärvt bildspråk. Sedan beskrivs Södergran som “[...] 

nyskapande och djärv i språk och stil” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 222). Gustafsson 

och Wivast (2016, s. 221) beskriver också Edith Södergran som en av de “stora” 

modernisterna. Sedan beskrivs hennes poesi som att den hade ett nytt och djärvt 
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bildspråk och var fri från rytm, rim och meter. Därefter exemplifieras detta med dikten 

“Vierge Moderne”, “som ger uttryck för kvinnans rätt till ett eget och jämställt liv” 

(Gustafsson & Wivast 2016, s. 221).  Vidare beskrivs Edith Södergran som 

“nyskapande och djärv i språk och stil och en av förgrundsgestalterna när det gäller 

modernistisk poesi i Skandinavien” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 222). 

 

Markstedt och Eriksson beskriver hur Selma Lagerlöf hämtade impulser från sägner, 

myter och legender i sitt författarskap. Vidare skriver de att Lagerlöf “blandar in motiv 

från folksagor och skrönor i sina berättelser, och i den i övrigt ofta realistiskt beskrivna 

världen bryter det färgstarka och overkliga igenom” (Markstedt & Eriksson 2012, ss. 

251-252). Vidare skriver Markstedt och Eriksson att 

 

Selma Lagerlöf var den stora berättaren bland nittiotalisterna och den författare bland dem 

som är mest läst och internationellt berömd i dag. [...]. I sitt författarskap hämtade Selma 

Lagerlöf impulser från sägner, myter och legender. Hon blandar in motiv från folksagor och 

skrönor i sina berättelser, och i den i övrigt ofta realistiskt beskrivna världen bryter det 

färgstarka och overkliga igenom (Markstedt & Eriksson 2012, ss. 251-252). 

  

Här beskriver läroboksförfattarna Lagerlöf som en “stor berättare” men inte “stor 

författare”. 

 

Edvardsson skriver att Emily Dickinsons verk ses som unika på många sätt “inte minst 

för sin form. Hon skrev rakt på sak och utan en massa onödiga ord, ofta korta och 

nästintill utan rim” (Edvardsson 2018, s. 174). Markstedt och Eriksson beskriver Emelie 

Flygare-Carlén som att hon var “Sveriges mest framgångsrika författare på 1800-talet 

och den första kvinnan att publicera under eget namn” (Markstedt & Eriksson 2012, 

s.222). 

 

En författare som beskrivs ha haft en viktig roll inom den moderna feminismen är 

Simone de Beauvoir. Markstedt och Eriksson skriver att: 

  

Författaren Simone de Beauvoir (1908-1986) använde existentialismen som verktyg för att 

undersöka vad det betyder att vara kvinna i en värld som till stor del styrs av män och 

manliga värderingar. [...]de Beauvoir räknas idag som framför allt som en av den moderna 

feminismens viktigaste tänkare och författare. Hennes stora verk Det andra könet från slutet 

av 1940-talet är en grundpelare inom feministisk forskning. Med hjälp av en 

existentialistisk analys kunde de Beauvoir slå fast att “Man föds inte till kvinna, man blir 

det” (Markstedt & Eriksson 2012, s. 295). 

 

Den kvalitativa marginaliseringen av kvinnliga författarna blir synliggjord genom 

citaten ovan, då det tydligt framkommer att läroboksförfattarna formulerar sig olika 

beroende på vilket kön den omskrivna författaren har. Valet av beskrivande adjektiv och 

superlativ tenderar att vila på stereotypiska grunder för vad som anses vara kvinnliga 

respektive manliga egenskaper. 
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Sammanfattning av resultat 1 – beskrivning av det empiriska materialet 

I samtliga av de undersökta läroböckerna marginaliseras de kvinnliga författarna och 

författarskapen på grund av att de omnämns i mindre utsträckning än de manliga 

författarna och författarskapen. Flertalet av de undersökta läroböckerna benämner 

kvinnliga författare som just “kvinnliga” vid något tillfälle.  

 

De kvinnliga författarna blir omnämnda som föregångare på ett eller annat sätt i 

majoriteten av de undersökta läroböckerna. Det fokuseras dock vid flertalet tillfällen på 

de kvinnliga författarnas personliga liv istället för på deras författarskap. Exempelvis 

skrivs det i en av läroböckerna att en av de kvinnliga författarna var “hysterisk” och att 

en annan var “ensam”. Samtliga av de undersökta läroböckerna lägger fokus på att 

beskriva Edith Södergran i samband med hennes sjukdom och majoriteten av de 

undersökta läroböckerna väljer att fokusera på Victoria Benedictssons självmord mer än 

hennes författarskap. Alla de undersökta läroböckerna förmedlar en bild av att kvinnliga 

författare ofta skrev om inre känslor och relationer. Läroböckerna framställer kvinnliga 

författare som att de behandlar “kvinnofrågor” i sina författarskap. De kvinnliga 

författarna blir beskrivna utifrån adjektiv som “förgrundsgestalt”, “mest framgångsrika” 

och “stora”, dock aldrig “stor författare”. Istället beskrivs exempelvis Selma Lagerlöf ha 

varit en “stor berättare”. 

 

Läroböckerna förmedlar att de manliga författarna var samhällsdebattörer som tog 

ställning och att de var aktiva i allmänna samhällsfrågor. Majoriteten av de undersökta 

läroböckerna framställer även de manliga författarna som nytänkande idépionjärer som 

har varit viktiga inspirationskällor, vilka har haft inflytande på varandra och andra. De 

flesta av de undersökta läroböckerna förmedlar en bild av Hemingway som en 

författande machoman. Manliga författare blir beskrivna utifrån adjektiv som “stora”, 

“främste”, “största”, “mest betydelsefulla” och så vidare i de undersökta läroböckerna.  

Resultat 2 – analys av det empiriska 

materialet 

Nedan följer resultatet av den genusteoretiska analysen av Resultat 1 - beskrivning av 

det empiriska materialet.  

 

De marginaliserade kvinnliga författarna – ”de andra” 

I samtliga av de undersökta läroböckerna marginaliseras de kvinnliga författarna 

kvantitativt, då det omnämns färre kvinnliga författare och författarskap än manliga. De 

kvinnliga författarna marginaliseras även kvalitativt i majoriteten av de undersökta 

läroböckerna eftersom de könas och benämns som just “kvinnliga” författare, medan 

manliga författare aldrig könas. Ytterligare ett exempel är när Nilsson och Winqvist 
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(2016, s. 353) och Markstedt och Eriksson (2012, ss. 251-252) endast benämner Selma 

Lagerlöf som en berättare, och inte författare. Lagerlöfs författarskap blir heller inte 

beskrivet i annan bemärkelse än att hon fångat generationer av läsare med sina böcker 

och att hon är den författare som idag är mest läst internationellt. Genom denna 

framställning framstår de manliga författarna och författarskapen som norm och de 

kvinnliga författarna samt författarskapen förmedlas vara avvikande och “de andra”. 

  

Framställningarna av kvinnliga respektive manliga författare och författarskap kan 

förstås genom genuskontraktet. Genuskontraktet förmedlar feminina och maskulina 

mönster, som bygger på antaganden om att kvinnor och män har såväl olika intressen 

som roller och förväntningar på sig. De berörda individerna anammar sedan mönstren 

för att bli inkluderade. När en individ bryter mot de normer som mönstren förmedlar 

faller individen i fråga utanför normen. Detta har skett i majoriteten av de undersökta 

läroböckerna, då de kvinnor som varit författare kategoriseras som “kvinnliga” 

författare. Läroböckernas framställningar av de kvinnliga och manliga författarna och 

författarskapen bidrar således till att genuskontraktet och det rådande normprimatet kan 

fortsätta verka i tystnad genom språkets betydelse och individuella eller 

socialisationsprocessen. Den kvantitativa och kvalitativa marginaliseringen av kvinnliga 

författare och författarskap förstås genom den symboliska och strukturella- processen.  

 

Den symboliska processen kan ha bidragit till att läromedelsförfattare har antagit att 

kvinnliga författare och författarskap inte spelat lika stor roll som manliga författare och 

författarskap i litteraturhistorien. Detta leder till att de kvinnliga författarna 

marginaliseras i läroböckerna genom den strukturella processen. Effekten av detta kan 

tänkas bli att kvinnliga elever upplever sig exkluderade. De upplever sig således inte 

inkluderade på grund av att läroböckerna förmedlar stereotypa normer som berör 

kvinnors och mäns intresseområden, vilka eleverna inte kan identifiera sig med. 

 

Framställningen av kvinnliga och manliga författare samt författarskap 

verkar i enlighet med genussystemet och den heterosexuella matrisen 

Majoriteten av de undersökta läroböckerna framställer de manliga författarna som 

nytänkande idépionjärer. De manliga författarna framstår ha varit viktiga 

inspirationskällor som har haft inflytande på andra författare. Flera av de undersökta 

läroböckerna framställer kvinnliga författare som föregångare men detta sker på olika 

vis, vilket får vissa konsekvenser. Det blir skillnad på innebörden av framställningarna 

av exempelvis Austen. I Edvardsson (2018, s. 170) framställs Austen som en författare, 

vilken var en föregångare, medan hon i Gustafsson och Wivast (2016, s. 177) 

förminskas genom att hon beskrivs vara en föregångare endast för “kvinnliga” 

författare. 

  

Dessa framställningar av de manliga och kvinnliga författarna samt författarskapen 

förstås genom genussystemet och den heterosexuella matrisen, som har bidragit till hur 

författarna blir presenterade och beskrivna med utgångspunkt att det existerar påstådda 
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och ”naturliga” skillnader mellan könen. De kvinnliga och manliga författarna hålls isär 

genom en dikotomi med en tillhörande hierarki. De manliga författarna beskrivs vara 

nytänkande idépionjärer och inspirationskällor som haft inflytande på andra författare. 

Istället tillskrivs exempelvis Austen inte liknande egenskaper samtidigt som hon blir 

presenterad som en föregångare till “kvinnliga” författare. Den symboliska och den 

strukturella processen kan ha påverkat läroboksförfattarnas bild av kvinnliga och 

manliga författare och resulterat i dessa formuleringar. Eleverna som arbetar med 

läroböckerna kan upprätthålla de föreställda feminina och maskulina roller som 

läroböckerna formulerar och framställer genom performativa handlingar. Detta sker 

genom den individuella eller socialisationsprocessen. I detta fall kan de manliga 

eleverna uppleva att de bör ha egenskaper som involverar att vara nytänkande och att de 

förväntas ta plats samt ha inflytande på gruppen. De kvinnliga eleverna kan istället anta 

en passiv roll i den heterogena gruppen eftersom de inte upplever att de kan påverka och 

ha inflytande annat än i den homogena gruppen. Detta scenario kan tänkas ha negativa 

effekter för båda grupperna oavsett kön i de fall eleverna inte kan förena sig med de 

stereotypa framställningar som upprätthåller normer, vilka är förenliga med 

Genussystemet och den heterosexuella matrisen. 

  

I de undersökta läroböckerna beskrivs de kvinnliga respektive manliga författarna och 

författarskapen genom olika adjektiv. De kvinnliga författarskapen marginaliseras 

kvantitativt, då de beskrivs i mindre utsträckning än de manliga. Beskrivningarna skiljer 

sig samtidigt åt beroende på om manliga eller kvinnliga författare och författarskap 

presenteras. Kvinnorna marginaliseras således även kvalitativt. Exempelvis beskrivs 

Edith Södergran som “nyskapande och djärv i språk och stil” (Gustafsson & Wivast 

2016, s. 222). Selma Lagerlöf presenteras utan adjektiv och som att hon “hämtade 

impulser från sägner, myter och legender i sitt författarskap” (Markstedt & Eriksson 

2012, ss. 251-252). Carl Jonas Love Almqvist framställs istället ha varit en “mångsidig, 

rastlös och gåtfull författare” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 350) och Gustave Flaubert 

beskrivs ha varit “opartisk och skoningslös” (Gustafsson & Wivast 2016, s. 350).  

Nilsson och Winqvist (2016, s. 382) beskriver Pär Lagerqvist genom att nämna att hans 

“starka uttryck” förmedlade “starka” känslor. Lagerqvist beskrivs ha använt “starka” 

ord och bilder, samt att han förmedlade dem med en “enkel” och “intensiv” ton.  

Läroboksförfattarnas språk och ordval kring de kvinnliga och manliga författarna skiljer 

sig alltså tydligt åt. Språkvalet verkar vila på en stereotypisk grund för vad som anses 

vara förenligt med feminina respektive maskulina egenskaper. 

  

Ytterligare skillnader gällande presentationerna av kvinnliga respektive manliga 

författare står att finna i användandet av superlativ. Dessa används oftare när manliga 

författare beskrivs än när kvinnliga författare presenteras. Gustafsson och Wivast (2016, 

s. 185) skriver att Émile Zola var den “viktigaste” författaren för naturalismen. Nilsson 

och Winqvist (2016, s. 638) beskriver Franz Kafka som att han var tidernas “största” 

författare och Markstedt och Eriksson (2012, s. 239) skriver att August Strindberg var 

den “främste” realisten. Den enda kvinnliga författaren som omnämns genom superlativ 

är Simone de Beauvoir, som Markstedt och Eriksson (2012, s. 295) förklarar ha varit 
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den “viktigaste” tänkaren och författaren inom modern feminism. Markstedt och 

Eriksson (2012, s. 222) skriver även att Emelie Flygare-Carlén var Sveriges “mest 

framgångsrika” författare. 

  

Vi förstår marginaliseringen av kvinnliga författare, de stereotypa tillskrivna 

egenskaperna samt framställningarna av kvinnliga respektive manliga författarskap 

genom genussystemet och den heterosexuella matrisen, med den tillhörande dikotomin 

och hierarkin. Läroböckerna kan således tänkas bidra till upprätthållande av stereotypa 

köns- och genusnormer. Presentationerna av författarna och författarskapen kan bero på 

dikotoma och stereotypa föreställningar, som bidrar till en hierarki, där de adjektiv som 

beskriver manliga författarskap värderas högre. De genusteoretiska perspektiven bidrar 

här till en förståelse av ovanstående fenomen. Vidare kan genussystemet och den 

heterosexuella matrisen, genuskontraktet, samt den symboliska och den strukturella 

processen ha bidragit till konstruktionen av dessa framställningar och beskrivningar av 

kvinnliga och manliga författare. Genussystemet och den heterosexuella matrisen kan 

ligga till grund för de dikotoma och stereotypiska feminina respektive maskulina 

beskrivningarna av författarna och författarskapen. De kvinnliga författarskapen 

marginaliseras sedan och ges mindre utrymme än de manliga, vilket kan ha sin grund i 

genuskontraktet som innebär att kvinnor och män förväntas ha olika intressen och krav 

på sig. Ett exempel på detta är att män lättare får ta plats inom den litterära sfären 

medan kvinnors plats förväntas vara i hemmet. Den strukturella processen kan sedan ha 

inverkan gällande marginaliseringen av kvinnliga författare och författarskap. 

Läroboksförfattare kan alltså genom den symboliska processen ha antagit att kvinnliga 

författare spelat mindre roll i litteraturhistorien och därför blir de sällan framställda 

genom exempelvis superlativ. Eleverna som tar del av läroböckerna kan sedan själva 

performativt reproducera genussystemet och den heterosexuella matrisen, samt 

genuskontraktet genom den individuella eller socialisationsprocessen. 

Framställningarna som redovisats ovan kan bidra till att kvinnliga respektive manliga 

elever inte kan förena sig med det språkspel som läroböckerna förmedlar. Detta kan 

bidra till att det uppstår antagonistiska förhållanden mellan en elevs olika identiteter när 

hen anpassar sig för att passa in. På det sättet kan variationer av kvinnliga och manliga 

elever gå förlorade, samtidigt som hegemonin kan fortgå. 

 

Skilda fokus på kvinnliga samt manliga författare och författarskap 

Läroboksförfattarna uppmärksammar och fokuserar på skilda saker beträffande 

kvinnliga samt manliga författare och författarskap. Majoriteten av läroböckerna 

förmedlar en bild av Ernst Hemingway som en författande machoman. Vidare beskrivs 

Hemingway och hans författarskap som att han var “en symbol för machomannen” 

(Edvardsson 2018, s. 214), att han hade en “hårdkokt” stil (Gustafsson & Wivast 2016, 

s. 219), samt att han hade en “kraftfull” och “stilbildande” berättarkonst (Nilsson & 

Winqvist 2016, 386). Framställningen av Hemingway kan förstås genom genussystemet 

och den heterosexuella matrisen, vilka båda innebär en dikotomi och hierarki mellan 

könen, samt mönster som förmedlar hur kvinnor och män ska uppföra sig och vara. 
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Könen hålls isär och förväntas bete sig utifrån de tillhörande genusnormerna för att 

passa in. Effekten av detta kan tänkas vara att manliga elever som tar del av 

läroböckerna antar dessa stereotypiskt manliga egenskaper genom performativa 

handlingar och den individuella eller socialisationsprocessen. Ytterligare en effekt kan 

vara att det byggs upp en förväntan hos kvinnliga elever att män ska vara just hårda och 

kraftfulla machomän, på grund av att läroböckerna är formulerade som att det existerar 

”naturliga” skillnader mellan könen. På så vis reproduceras såväl genussystemet som 

den heterosexuella matrisen genom läroböckerna och elevernas performativitet. 

  

I läroboken Metafor (2018) framställs Agnes von Krusenstjerna som hysterisk 

(Edvardsson 2018, s. 248) och Emily Dickinson som ensam (Edvardsson 2018, s. 174). 

Samtliga av de undersökta läroböckerna lägger även fokus på Edith Södergrans 

sjukdomshistoria snarare än hennes författarskap. Majoriteten av de undersökta 

läroböckerna väljer också att fokusera mer på Victoria Benedictssons självmord än 

betydelsen av hennes författarskap. De kvinnliga författarna framstår vara viktiga nog 

att omnämnas i läroböckerna men valet av fokus bidrar till marginalisering av dem. 

Läroboksförfattarna gör aktiva val att lägga fokus på de kvinnliga författarnas 

personliga livssituationer, hellre än betydelsen av deras författarskap. Genuskontraktet 

samt den symboliska och den strukturella processen bidrar med förståelse av 

framställningarna av de kvinnliga författarna. Läroboksförfattarna kan genom förgivet-

taganden om att de kvinnliga författarskapen inte har påverkat deras samtid i lika stor 

utsträckning som de manliga författarnas författarskap, marginalisera dem i 

läroböckerna. 

 

Kvinnliga och manliga författarskap presenteras genom en dikotomi 

Samtliga av de undersökta läroböckerna framställer kvinnliga respektive manliga 

författarskap på skilda sätt, som tycks vara styrda av deras biologiska kön. De 

undersökta läroböckerna förmedlar en bild av att kvinnliga författare ofta behandlade 

inre känslor och relationer i sina författarskap. Edith Södergran är den författare som 

främst blir beskriven utifrån detta, men även Selma Lagerlöf och Virginia Woolf 

beskrivs författa om just detta tema. De manliga författarnas författarskap beskrivs 

istället med egenskaper som kan förknippas med stereotypisk manlighet. Exempelvis 

beskriver Gustafsson och Wivast (2016, s. 210) Vladimir Majakovskijs dikt “Ett moln i 

byxor”, som att den har en “kaxig upproriskhet”.  

 

De genusteoretiska perspektiven bidrar till vår förståelse av ovanstående fenomen 

genom genussystemet och den heterosexuella matrisen, som innebär mönster av 

femininitet och maskulinitet. Läroböckerna tenderar att förmedla en bild av att kvinnor 

förväntas vara känslosamma samt att de ämnas värna om relationer mellan människor, 

medan män förväntas vara kaxiga och upproriska. Genussystemet samt den 

heterosexuella matrisen kan således reproduceras genom läroböckerna och den 

individuella eller socialisationsprocessen samt elevernas performativa handlingar. 
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Majoriteten av de undersökta läroböckerna framställer kvinnliga författare som att de 

behandlar “kvinnofrågor” i sina författarskap. De blir beskrivna i samband med att de 

var aktiva i kvinnors rättigheter men som att de endast haft en betydande roll för just 

kvinnor och kvinnors ställning i samhället. Således framställs de som ett 

kvinnokollektiv och som kvinnosakskvinnor, vilka egentligen inte bidrog till något i 

samhället för människorna i allmänhet. Deras litteratur beskrivs alltså rikta sig till 

målgruppen kvinnor. Samtliga av läroböckerna förmedlar att de manliga författarna var 

samhällsdebattörer som tog ställning och var aktiva i samhällsfrågor. Här framställs de 

kvinnliga och manliga författarskapen enligt en dikotomi. De kvinnliga författarna 

beskrivs tematisera inre känslor och kvinnosaksfrågor, medan de manliga författarna 

förklaras tematisera samhällsproblem. Kvinnorna framställs som emotionella och 

männen framställs som rationella. Dikotomin grundar sig i såväl genuskontraktet som 

genussystemet och bidrar till en hierarki mellan de kvinnliga och manliga 

författarskapen. De kvinnliga författarskapen framställs problematisera sådant som 

beskrivs vara aktuellt för just kvinnor, medan de manliga författarna framställs 

problematisera sådant som beskrivs vara aktuellt för det allmänmänskliga. Återigen 

framställs männen som norm och kvinnorna som avvikande och “de andra”. 

  

Den symboliska och den strukturella processen bidrar till förståelse av hur de teman 

som de kvinnliga och manliga författarskapen behandlat framställs i läroböckerna. Den 

symboliska processen kan ha medfört att läroboksförfattarna har antagit att kvinnliga 

författarskap inte spelat lika stor roll som manliga författarskap i dåtidens samhällen. 

Detta kan i sin tur ha bidragit till att kvinnliga författarskap främst beskrivs behandla 

kvinnofrågor och att dessa endast ansågs påverka kvinnor, medan manliga författare 

antas ha varit av vikt för samhället och människor i allmänhet. Dessa framställningar 

som tenderar att presentera kvinnliga respektive manliga författare och författarskap 

som att det existerar ”naturliga” skillnader kan tänkas få effekter som att de kvinnliga 

eleverna inte ser sin inverkan som viktig. Vidare kan de bli performativt passiva i 

allmänna samhällsfrågor, vilka inte antas beröra andra än kvinnor. Manliga elever kan 

istället uppleva att de förväntas ta större ansvar i samhällsdiskussioner. 

 

Sammanfattning av Resultat 2 – analys av det empiriska materialet 

Kvinnliga författare och författarskap marginaliseras såväl kvantitativt som kvalitativt 

och framställs som “de andra”, medan manliga författare och författarskap framställs 

som norm i samtliga av de undersökta läroböckerna. Vi förstår detta genom 

genuskontraktet, den symboliska, samt den strukturella processen. Detta kan bidra till 

att det rådande normprimatet kan fortsätta att verka i tystnad, genom språkets betydelse 

och den individuella eller socialisationsprocessen. De kvinnliga och manliga författarna 

och författarskapen framställs på skilda sätt i de undersökta läroböckerna. 

Läroboksförfattarna använder också adjektiv och superlativ på skilda sätt i 

framställningarna av kvinnliga och manliga författare, där adjektiven verkar i enlighet 

med stereotypa uppfattningar om kön. Läroboksförfattare fokuserar på och 

uppmärksammar olika saker angående kvinnliga och manliga författare samt 
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författarskap.  Samtliga av de undersökta läroböckerna presenterar kvinnliga och 

manliga författare under realismen och naturalismen, samt modernismen och det 

moderna genombrottet genom en dikotomi, där de beskrivs ha behandlat olika teman i 

sina författarskap. Vi kan förstå detta genom genuskontraktet, genussystemet och den 

heterosexuella matrisen, vilket kan resultera i att såväl manliga som kvinnliga elever 

påverkas genom de tre processerna som konstruerar genus. 

Metoddiskussion 

I kapitlet nedan diskuterar vi hur diskursanalysen och de genusteoretiska perspektiven 

har påverkat undersökningens resultat, samt vad resultatet kan användas till sett i ljuset 

av problemformuleringen, empirin och kontexten. Därefter presenterar och redogör vi 

för den kritik som är aktuell för diskursanalysen och vi presenterar samt diskuterar de 

reliabilitets- och validitetsfrågor som är aktuella för undersökningen. 

 

Diskursanalysens och de genusteoretiska perspektivens inverkan på 

undersökningens resultat 

Diskursanalysen lyfter i undersökningen diskursen om kön till ytan. De språkhandlingar 

som förekommer i de undersökta läroböckerna kan genom diskursanalysen tänkas ha 

inverkan på elevernas uppfattning om verkligheten, eftersom den skrivna texten och 

språket kan fungera som en tvåvägs-spegel. Den symboliska och den strukturella 

processen kan alltså bidra till att eleverna reproducerar och fortsätter att skapa genus 

genom performativa handlingar och den individuella eller socialisationsprocessen. 

Elever som förstår språkspelet gällande framställningarna av kvinnliga respektive 

manliga författare och de som kan identifiera sig med hur de kvinnliga och manliga 

författarna framställs, kan uppleva sig inkluderade i undervisningen. De elever som inte 

kan verka i enlighet med framställningarna kan istället uppleva sig exkluderade. 

  

Läroböckerna tenderar att framställa kvinnliga och manliga författare enligt stereotypa 

feminina, kvinnliga och maskulina, manliga genus, som är förenliga med såväl 

genuskontraktet och genussystemet, som den heterosexuella matrisen. Detta kan bidra 

till att ett antagonistiskt förhållningssätt mellan de olika identiteterna i eleverna blir 

framträdande, vilket kan leda till att en rådande hegemoni och könsmakt upprätthålls. 

Genom att lyfta kön som diskurs och genom att synliggöra framställningarna av 

kvinnliga respektive manliga författare och författarskap i de undersökta läroböckerna, 

kan den rådande hegemonin uppmärksammas och diskuteras. Detta ökar möjligheterna 

till samtal om undervisning och medför att ett ökat genusperspektiv kan införas och 

genomsyra undervisningen. På detta sätt kan elever uppleva sig mer inkluderade. 
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Metodkritik 

Bergström och Ekström (2018) lyfter fram några av de problem som kan bli aktuella 

genom användandet av diskursanalysen. Kritiken berör främst språkets betydelse. 

Vidare påtalas att diskursanalysen kan uppfattas som relativistisk. Det existerar inte 

längre några yttre kriterier som kan förknippas med en specifik diskurs om allt ses vara 

påverkat av språket. Kritiker kan exempelvis mena att det inte finns några konkreta och 

objektiva problem, utan snarare presentationer av problem som existerar i en ständig 

konkurrens med varandra. Med utgångspunkt i detta kan problempresentationerna i 

vissa fall marginalisera lidandet som kan komma av de aktuella problemen. Denna 

kritik möts genom argumentet att diskursanalysen inte på något vis förnekar de 

existerande sociala problemen i världen. Det krävs istället att man tar hänsyn gällande 

att förståelse av fenomen och möjlighet till diskussioner kommer av att uppmärksamma 

de representationer som problematiska förhållanden omringar. Anledningen till att 

fokus ligger på att studera representationerna istället för specifika problematiska 

förhållanden, är att det är representationerna som ger kunskap i hur problematiska 

förhållanden kan bemötas. När det skapas kunskap kring ett problematiskt förhållande 

och dess representationer kan kunskapen bidra till ökad medvetenhet och synliggörande 

av omständigheter. Dessa kan tidigare ha varit osynliggjorda eller betraktade som 

normala (Bergström & Ekström 2018, ss. 291-292). Detta är anledningen till att 

undersökningen behandlar framställningarna av kvinnliga respektive manliga författare 

och författarskap i läroböcker, istället för det problematiska förhållandet gällande att 

kvinnliga författare marginaliseras, medan manliga författare och författarskap 

framställs som norm. Detta framgår av tidigare forskning. 

  

Förintelsen brukar exemplifiera de faror som berör relativism. Här handlar det om att 

relativismen bidrar till en acceptans angående att det finns de som förnekar den. Att 

hävda att “(b)ilden av Förintelsen kan vara socialt konstruerad och föremål för 

diskursiva strider är dock inte samma sak som att hävda att Förintelsen i sig är osann 

eller en social konstruktion” (Bergström & Ekström, 2018, s. 292). Diskursanalytiker 

menar dock att förståelsen för Förintelsen blir strukturerad genom de diskurser som 

existerar runt om och att dessa diskurser bidrar till tolkningar som kan skilja sig dem 

emellan (Bergström & Ekström 2018, s. 292). 

  

Diskursanalysen har också kritiserats för att den i liten bemärkelse lyfter fram verkliga 

människor. Diskursanalytiker intresserar sig för hur sociala identiteter konstrueras och 

förändras och de har inga teorier som de applicerar i studiet av människor eller grupper 

av människor i samhället (Bergström & Ekström 2018, s. 293). I enlighet med detta 

fokuserar vår undersökning på framställningarna av de kvinnliga respektive manliga 

författarna och deras författarskap, samt hur detta eventuellt kan bidra till hur elever ser 

på och konstruerar sin verklighet utifrån detta. 
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Undersökningens validitet och reliabilitet 

Validitet måste bedömas utifrån den aktuella undersökningen och ett sätt att försäkra sig 

om att undersökningen uppnår god validitet är att ställa frågan om vi mätt det som är 

relevant för undersökningen (Bergström & Boréus 2005, ss. 352-353). Winther 

Jørgensen och Philips (2000, s. 123) menar att det går att konstatera om diskursanalysen 

är valid genom att se på den aktuella kontexten. “Analytiska påståenden ska ge 

diskursen en form av sammanhang” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 123), vilket 

analysen i undersökningen gör. Undersökningen syftar till att granska hur kvinnliga och 

manliga författare, samt författarskap framställs i läroböcker. Resultatet bidrar med 

såväl medvetenhet gällande hur diskursen styr presentationer av författare och 

författarskap i de undersökta läroböckerna, som till hur läroböckernas framställningar 

kan förstås genom genusteoretiska perspektiv. 

  

Det har uppstått viss problematik beträffande reliabilitet inom vissa varianter av 

diskursanalyser. Vidare har vissa diskursanalytiska undersökningar kritiserats på grund 

av att det har varit för dålig genomskinlighet och i och med det har det varit svårt att 

tolka analysverktygen. Detta har sedan bidragit till att undersökningarna har varit svåra 

att förstå (Bergström & Ekström 2018, s. 294). Winther Jørgensen och Philips (2000) 

menar att det krävs viss precision för att uppnå en god reliabilitet i en utförd 

diskursanalys. De undersökande ska vara noggranna i beräkningar och mätningar i 

undersökningar, där dessa moment är inkluderade (Winther Jørgensen & Philips 2000, 

s. 123). I undersökningen har vi inte räknat och mätt i den bemärkelsen, vilket inneburit 

att noggrannheten har applicerats på andra sätt. Vi har fokuserat på att göra utförliga 

närläsningar och vi har delat in materialet i kategorier för att finna aktuella teman, vilka 

vi sedan analyserat genom analysverktygen som har beskrivits. Detta har bidragit till en 

noggrannhet i undersökningens samtliga led, vilket Winther Jørgensen och Philips 

(2000, s. 123) rekommenderar. Vidare är tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga 

(Winther Jorgensen & Philips 2000, s. 123). Redogörelserna för de undersökta 

läroböckernas innehåll i Resultat 1 - beskrivning av det empiriska materialet har 

bidragit med genomskinlighet och tydlighet, vilket tillsammans med presentationerna 

och beskrivningarna av analysverktygen har medverkat till god reliabilitet i 

undersökningen. 

 

Urvalets inverkan på undersökningens resultat 

Vårt val av material har påverkat undersökningens resultat eftersom vi har gjort nedslag 

i läroböckernas kapitel och avsnitt som berör realismen och naturalismen, modernismen 

samt det moderna genombrottet. Om fokus istället hade varit att undersöka tidigare eller 

senare litterära epoker, hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Anledningen till 

detta är att det eventuellt figurerar eller existerar färre eller fler kvinnliga respektive 

manliga författare i den aktuella kontexten. Författarna hade eventuellt beskrivits 

behandla andra teman och ämnen utifrån den aktuella samtiden, vilket hade kunnat visa 

på andra framställningar och mer eller mindre marginaliserande av kvinnliga författare. 
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Vi menar därför att resultatet inte bidrar till en ökad medvetenhet om hur författare 

framställs i hela läroböcker. Resultatet kan dock medverka till medvetenhet beträffande 

hur kvinnliga och manliga författare samt författarskap framställs i de undersökta 

läroböckernas delar om just realismen och naturalismen, modernismen samt det 

moderna genombrottet. 

Diskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur kvinnliga samt manliga författare och 

författarskap framställs i fem utvalda läroböcker som används på gymnasiet i ämnet 

Svenska 2. Samtliga av de undersökta läroböckerna utger sig för att vara anpassade efter 

Gy11. Vi har gjort nedslag i de kapitel som behandlar realismen och naturalismen, samt 

modernismen och det moderna genombrottet. Avsikten med uppsatsen var att belysa 

vilka egenskaper författare tillskrivs och redogöra för hur detta förekommer samt att 

förmedla hur detta kan förstås utifrån genusteoretiska perspektiv. Fokus var också att se 

vilka effekter framställningarna kan tänkas ha på elevers uppfattning om kön, förstått 

genom genusteoretisk diskursanalys 

 

I undersökningens resultat exemplifieras färre presentationer av kvinnliga respektive 

manliga författare samt författarskap från den lärobok som Harstad och Tanggaard 

Skoglund (2013) har skrivit. Detta beror på att deras lärobok innehåller färre 

författarporträtt än de övriga undersökta läroböckerna. Antalet exempel som redovisas i 

resultatet har inte sin grund i något konstaterande huruvida någon lärobok är bättre eller 

sämre än de andra eftersom vårt fokus har verkat i enlighet med syftet med uppsatsen. 

Det går att konstatera att undersökningens resultat till stor del stämmer överens med den 

tidigare forskning vilken vi har presenterat.  

  

Analysen av resultatet visar att kvinnliga författare marginaliseras såväl kvantitativt som 

kvalitativt i de undersökta läroböckerna. Det presenteras färre kvinnliga än manliga 

författare och författarskap i samtliga av de undersökta läroböckerna, samtidigt som 

kvinnliga författare könas och presenteras som “kvinnliga” författare i majoriteten av de 

undersökta läroböckerna. Detta är inte ett ständigt förekommande fenomen men det sker 

och det bidrar till att de manliga författarna och författarskapen framställs som norm, 

medan de kvinnliga författarna och författarskapen framställs som “de andra”. Genom 

denna dikotomi, där kvinnliga samt manliga författare och författarskap hålls isär 

uppstår en hierarki. Lilja Waltå (2016, 2017) och Graeske (2013, ss. 52-53) har funnit 

liknande tendenser i sina undersökningar. Graeske har undersökt läromedlet Svenska 

timmar, där kvinnliga författare också marginaliseras både kvantitativt och kvalitativt. 

Vidare särskiljs de kvinnliga och manliga författarna och de manliga författarna 

framställs som norm, medan de kvinnliga författarna blir något avvikande. Även de 

litterära översiktsverk som Williams (1997, s. 20, 2010, s. 29) undersökt isär-håller 

kvinnliga och manliga författare. De kvinnliga författarna marginaliseras i de 
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undersökta översiktsverken genom att de författande kvinnorna är placerade under 

specifika rubriker och avsnitt.  

 

Det kan vara så att de litterära översiktsverken står till grund för det urval som 

läroboksförfattarna gör, vilket då kan bidra med förståelse för att den rådande 

maktstrukturen reproduceras. Framställningarna av de kvinnliga och manliga författarna 

i de litterära översiktsverken kan ha sin grund i det som Gemzøe förklarar angående att 

det vetenskapliga området har präglats av androcentrisk forskning. Det har forskats av 

män, om män och för män. Kvinnor har således osynliggjorts, samtidigt som män med 

sina erfarenheter har framställts som norm för mänskligheten (Gemzøe 2014, s. 119). 

Vår undersökning bidrar liksom den feministiska forskningen till synliggörandet av 

kvinnor (Gemzøe 2014, ss. 125-126). De genusteoretiska perspektiven bidrar med 

förståelse för framställningarna av kvinnliga respektive manliga författare och 

författarskap. Genuskontraktet och den symboliska samt strukturella processen kan 

alltså ha bidragit till att manliga författare framställs som norm medan kvinnliga 

författare framställs som “de andra”. Enligt diskursanalysen fungerar språket som en 

tvåvägs-spegel (Adolphus 2019), vilket innebär att lärobokstexterna bidrar till hur 

elever förstår och skapar sin verklighet. Läroböckerna kan av den anledningen bidra till 

att genuskontraktet reproduceras och till att den rådande hegemonin mellan kvinnor och 

män kan fortgå. 

  

Analysen av resultatet visar också att Gustafsson och Wivast (2016), Nilsson och 

Winqvist (2016), samt Markstedt och Eriksson (2012) framställer manliga författare 

som nytänkande idéepionjärer, vilka var viktiga inspirationskällor som hade inverkan på 

andra författare. Liknande resultat har Graeske (2010) funnit i sin undersökning av Den 

levande litteraturen (1995), Texter och tankar: 90-talets litteratur (1998) och 

Ekengrens svenska: litteraturbok 2 (2003) (Graeske 2010, s. 124). Graeske finner där att 

männen framställs som genier, äventyrare, rebeller och debattörer (Graeska 2010, s. 

124). Det har således inte skett någon revolutionerande förändring, trots att det skiljer 

över 20 år mellan publikationerna av läroböckerna, samt att det har uppkommit en ny 

läroplan som förmedlar att ett genusperspektiv ska vara inkluderat. 

 

Resultatet visar att de undersökta läroböckerna beskriver kvinnliga samt manliga 

författare och författarskap genom olika adjektiv och superlativ. För det första används 

superlativ oftare när manliga författare presenteras och för det andra marginaliseras 

kvinnliga författare samt författarskap generellt, genom att de blir beskrivna i mindre 

utsträckning. Detta är i enlighet med Dahlerups undersökning, där det framkommer att 

språket och formuleringar om författare är olika beroende på om det är en kvinnlig eller 

manlig författare som blir omnämnd. Vidare nyttjas olika adjektiv som beskriver 

kvinnliga respektive manliga författare och verk (Dahlerup 2010, s. 28). Detta fenomen 

synliggör Graeske (2008) i sin undersökning av läromedel, där de manliga författarna 

beskrivs med fler superlativ än de kvinnliga (Graeske 2008, s. 284). Resultatet av vår 

undersökning visar att författare och författarskap blir beskrivna med olika adjektiv 

beroende på deras biologiska kön. De manliga författarna och författarskapen blir 
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beskrivna genom fler och mer starka adjektiv som är positivt laddade. De adjektiv som 

används i samband med beskrivningarna av kvinnliga författare och författarskap är 

istället färre. Vi förstår dessa framställningar av kvinnliga och manliga författare genom 

genussystemet och den heterosexuella matrisen. Dessa kan stå till grund till att 

läroboksförfattarna nyttjar stereotypiskt kvinnliga respektive manliga adjektiv i 

beskrivningarna av författarna och författarskapen. Genussystemet och den 

heterosexuella matrisen kan reproduceras via den symboliska, strukturella, samt 

individuella och socialisationsprocessen. I enlighet med Graeske (2010) motsätter vi oss 

inte att de manliga författarna var viktiga för samtiden eller att deras litterära verk utgör 

en viktig del i litteraturhistorien. Vi ifrågasätter dock, också likt Graeske att de 

kvinnliga författarna inte ges samma status som de manliga (Graeske 2010, s. 124), 

  

Edvardsson (2018, s. 214), Gustafsson och Wivast (2016, s. 219) samt Nilsson och 

Winqvist (2016, s. 386) förmedlar en bild av Ernst Hemingway som en författande 

machoman. Gustafsson och Wivast (2016, s. 210) skriver även att Vladimir 

Majakovskij hade en kaxig upproriskhet i sitt diktande. Agnes von Krusenstierna 

beskrivs som hysterisk och Emily Dickinsson förklaras ha varit en enstöring i 

Edvardsson (2018, ss. 174, 248). Edith Södergran blir istället beskriven i samband med 

sin sjukdom i samtliga av de undersökta läroböckerna och Victoria Benedictssons 

författarskap ges mindre fokus än hennes självmord i Gustafsson och Wivast (2016, s. 

250), Nilsson och Winqvist (2016, s. 353) samt Markstedt och Eriksson (2012, s. 246). 

Läroboksförfattarna har alltså fokuserat på Hemingways hårda machostil, Majakovskijs 

kaxighet och upproriskhet, Krusenstiernas psykiska mående, Dicksonsons valda 

ensamhet, Södergrans sjukdom och Benedictssons självmord. De kvinnliga författarnas 

livssituationer blir således uppmärksammade men på bekostnad av presentationer av 

deras författarskap, vilket bidrar till marginalisering. Vårt resultat visar samma 

tendenser som de litteraturhistoriska översiktsverk som Williams (1997) undersökt. 

Kvinnliga författare beskrivs även där utifrån sitt personliga liv och sitt psykiska 

mående (Williams 1997, s. 148).   

 

Samtliga av de undersökta läroböckerna förmedlar en bild av att kvinnliga författare 

ofta fokuserade på relationer och inre känslor i sina författarskap. Josefson (2005) 

menar att det är vanligt förekommande att kvinnor och män blir skildrade utifrån 

traditionellt könsperspektiv i läromedel. Detta gör att elever kan få en förstärkt 

uppfattning beträffande hur kvinnor och män bör vara (Josefson 2005, s. 42). Utifrån 

detta kan de läroböcker som undersökts tendera att bidra till antagonism hos eleverna, 

vilket kan leda till att variationer av kvinnor och män går förlorade eftersom eleverna 

performativt försöker leva upp till de förväntningar som läroböckerna implicit 

förmedlar. Vi förstår ovanstående framställningar genom genussystemet samt den 

heterosexuella matrisen. Den individuella och socialisationsprocessen kan sedan bidra 

till att dessa upprätthålls via elevernas performativa handlingar. 

  

Tidigare forskning visar att det förekommer en normativ femininitet hos tjejer som går 

på gymnasiet (Ambjörnsson 2003, s. 57). Vidare har tjejer förväntningar på sig från 
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såväl sig själva som från andra att de ska vara mer toleranta, empatiska och känsliga än 

killar. Det förväntas också att tjejerna ska tänka mer på andra och att killarna ska tänka 

mer på sig själva (Ambjörnsson 2003, s .61). Tjejerna beskriver sig själva som mjuka 

och glada samt att de har svårt att visa ilska, vilket beror på att de själva gjort en 

koppling till normativ femininitet och vill passa in (Ambjörnsson 2003, s. 65). Tjejerna 

önskar gå fria från strukturella begränsningar, vilket skulle kunna bidra till ökade 

handlingsmöjligheter (Ambjörnsson 2003, s. 283). De undersökta läroböckerna 

förmedlar, som ovan nämnts, heteronormativa föreställningar om hur kvinnor och män 

är genom stereotypa beskrivningar. Diskursanalysen och de genusteoretiska 

perspektiven har bidragit med vår förståelse gällande att eleverna själva kan projicera 

dessa mönster genom den individuella eller socialisationsprocessen. Vi kan genom 

diskursanalysen också uppmärksamma kön som diskurs, könsmakt och maktstrukturer 

samt hegemoni. Synliggörandet av dessa fenomen leder till ökad kännedom om hur 

formuleringar i läroböcker kan bidra till antagonistiska förhållanden mellan elevers 

olika inneboende identiteter. Detta kan i enlighet med Ambjörnssons undersökning 

bidra till att begränsa eleverna genom att de inte kan förena sig med språkspelet som 

förekommer i läroböckerna. En effekt av detta kan innebära att en del elever upplever 

sig vara exkluderade. 

  

I vårt resultat framkommer det att kvinnliga författare buntas ihop och blir framställda 

som ett kvinnokollektiv. Harstad och Tanggaard Skoglund (2013, ss. 224-227) tenderar 

exempelvis att göra detta i sina presentationer av Edith Södergran och Karin Boye, vilka 

förmedlas behandla inre känslor. Kvinnliga författare framställs som ett kvinnokollektiv 

i Markstedt och Eriksson (2012, s. 221). De beskriver att Jane Austen och systrarna 

Brontë delade såväl personliga erfarenheter som teman i sina författarskap. I övrigt sker 

detta genom att de kvinnliga författarna påstås ha behandlat ämnen som berör den 

homogena gruppen kvinnor i sina författarskap. Detta fenomen lyfts av Williams (1997, 

s. 181, 2010, s. 36), där det framkommer att kvinnor särbehandlas och buntas ihop till 

ett kvinnokollektiv genom att de placeras under specifika avsnitt. Majoriteten av de 

läroböcker som vi undersökt förmedlar som tidigare nämnts att kvinnliga författare 

skrev om “kvinnofrågor” i sina författarskap. Manliga författare beskrivs istället som 

samhällsdebattörer, vilka var aktiva i samhällsfrågor som anses relevant och intressant 

för samtliga människor. Detta är i enlighet med vad Williams (1997, s. 1995) påtalar 

angående att litterära översiktsverk presenterar kvinnliga författare genom att framställa 

dem som att de skriver kvinnlig problemlitteratur. Williams (2010) menar att det är 

möjligt att inkludera kvinnliga författare i litteraturhistorien men samtidigt exkludera 

dem från de mest vinstgivande och centrala positionerna (Williams 2010, s. 36). Detta 

tenderar de undersökta läroböckerna att göra i samband med dikotoma framställningar 

och en tillhörande hierarki. De manliga författarnas författarskap framställs således som 

viktiga för alla individer i samhället, medan de kvinnliga författarnas författarskap antas 

ha varit av vikt för målgruppen kvinnor. 

  

Hedlin (2010) menar att jämställdhet handlar om att ha inflytande och att värderas i 

samhället, vilket är förenligt med demokrati. När manliga författare framställs som 
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norm medan kvinnliga författare könas existerar det brister i jämställdhetsaspekten. 

Män förväntas då skriva om sådant som intresserar människor i allmänhet, medan 

kvinnor framställs författa om sådant som endast berör och är av intresse för det 

kvinnliga könet. Jämställdhet har uppnåtts när båda könen har samma möjligheter till 

inflytande (Hedlin 2010, s. 11). Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de 

värden som skolan ska förmedla och gestalta (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2018, s. 1). De undersökta 

läroböckerna tenderar i vissa fall att brista när det kommer till detta. Det 

diskursanalytiska perspektivet bidrar tillsammans med den individuella och 

socialisationsprocessen till en förståelse för att formuleringarna i de undersökta 

läroböckerna kan leda till, att de kvinnliga eleverna anammar en passivitet i allmänna 

samhällsfrågor. Kvinnliga elever kan tro att de inte har någon chans att påverka annat än 

det som berör det kvinnliga könet. Manliga elever kan istället förväntas ta större plats 

och ha mer inflytande i rådande allmänna samhällsdebatter. Detta kan i vår samtid 

projiceras på dagens samhällsdebatt vad gäller feminism. Manliga elever kan komma att 

uppleva sig exkluderade berörande feminismen. Kvinnliga elever kan istället 

uppmuntras till att ta plats vad gäller feministiska samhällsfrågor, trots att feminismen 

handlar om allas lika värde och på så vis berör samtliga, oavsett kön. 

 

Slutsatser 

Englund (2011) menar att läromedels innehåll speglar den kunskap som anses vara 

relevant och viktig att känna till. Läroböckerna avser att föra vidare kunskap som 

eleverna sedan förväntas reproducera. Urvalet i läroböcker består av individers 

erfarenheter. Det innebär att läroböcker bidrar till elevernas meningsskapande, genom 

att eleverna beblandar egna erfarenheter med erfarenheter som de möter genom 

lärobokstexterna (Englund 2011, ss. 279-280). Formuleringar i läroböcker kan bidra till 

konsekvenser för elever i de fall där läroboksförfattare inte formulerat sig värderingsfritt 

(Nordlund 2011, s. 155).  Butler (2005, s. 126) menar att de som talat, agerat eller 

skrivit inte kan styra räckvidden av det som konstrueras. Utifrån detta kan de 

undersökta läroböckerna bidra till att elever inte upplever meningsskapande eller 

inkludering, om de inte anammar språkspelet eller kan förena sig med de könsstereotypa 

framställningarna. Den kunskap som sprids genom de undersökta läroböckerna tenderar 

att reproducera genussystemet, den heterosexuella matrisen och genuskontraktet, om 

eleverna faktiskt antar att läroböckerna förmedlar den rätta kunskapen. Detta kan 

begränsa elever oavsett kön. 

  

Flertalet forskare menar att läroböcker utgör grunden för vilken undervisning som 

bedrivs, även om de inte följs från pärm till pärm (Lilja Waltå 2011, s. 36). Hedlin 

(2010, s. 11) menar att läroboksförfattare har blivit mer medvetna om hur jämställdhet 

kan uppnås i läroböcker. Vidare handlar det om att det är jämställt när kvinnor och män 

har lika stort inflytande över normen. Berge (2011) hävdar att det kan produceras 

jämställda läromedel om läromedelsförfattare exempelvis skriver om kvinnliga 

respektive manliga yrken med samma värdighet (Berge 2011, ss. 161-162). I vårt 
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resultat framkommer det att de undersökta läroböckerna generellt sett inte är jämställda 

eftersom kvinnliga författare marginaliseras samtidigt som deras författarskap inte 

beskrivs med samma status som de manliga. Dock finns vissa goda exempel där 

kvinnliga författare ges plats och verkar jämställda med manliga författare. Detta 

framkommer tydligast i Resultat 1 - beskrivning av det empiriska materialet. De 

manliga författarna är dock överrepresenterade i enlighet med vad som presenterats i 

kapitlet Tidigare forskning. Läroböckerna tenderar att marginalisera kvinnliga författare 

mer eller mindre. De tenderar också att problematisera i större eller mindre bemärkelse 

gällande den rådande synen på kvinnors författarskap under den aktuella litterära 

epoken. Detta framkommer också tydligast i Resultat 1 - beskrivning av det empiriska 

materialet. 

 

Konsekvenser av bristande genusperspektiv 

Samtliga av de undersökta läroböckerna utger sig för att vara anpassade efter Gy11, där 

ett genusperspektiv ska genomsyra undervisningen. Vidare ska elever få ta del av såväl 

kvinnliga som manliga författare (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskolan 2018, s. 2) och läsningen ska stödja elevernas personliga 

utveckling (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2018, s. 1). Resultatet av undersökningen visar dock att läroböckerna 

inte konsekvent uppfyller detta i de kapitel där vi har gjort nedslag. Läroböckerna kan 

istället för att gynna elevernas personliga utveckling, begränsa den genom att såväl 

genuskontraktet som genussystemet och den heterosexuella matrisen reproduceras. En 

granskning gjord av Skolinspektionen visar att rektorerna främst fokuserar på den 

ekonomiska aspekten som berör inköp av läromedel. Det visar sig även att två 

tredjedelar av skolorna inte utvärderar om det finns något genusperspektiv i läromedlen 

(Skolinspektionen 2011, s. 7). Detta bidrar till att den seglivade patriarkala strukturen, 

där genusperspektivet inte har en självklar plats, kan bibehållas, vilket resultatet av vår 

undersökning visar. Läromedelsförfattaren Hans Almgren var själv först inte medveten 

om att kvinnor marginaliseras i de läromedel som han har skrivit. Almgren kom dock 

till insikt och har därefter försökt att synliggöra kvinnorna i sina läromedel genom att ge 

dem mer aktiva roller. Almgren är ännu inte nöjd med hur kvinnorna framställs men han 

arbetar med att de ska få en mer självklar roll i de läromedel han författar (Almgren 

2011, s. 350). Detta visar att det ändå finns möjligheter att förändra den seglivade 

struktur, där män framställs som norm och kvinnor som de andra. 

Graeske (2013, s. 51) hävdar att det saknas undersökningar gjorda på läromedel efter 

uppkomsten av Gy11 och enligt en statlig utredning som är gjord 2010 bör Skolverket 

få i uppdrag att granska läromedel med hjälp av ämneskunniga forskare. Granskningar 

kan bidra till att läromedlen lever upp till jämställdhetsaspekterna, samt att kraven på 

kvalité uppfylls (SOU 2010:99, s. 86). Hedlin (2010, s. 28) menar att det alltid kommer 

finnas normer och normaliserande praktiker men att det inte behöver vara något negativt 

så länge de blir granskade. Vidare kan granskningar öka möjligheterna för att 

diskriminerande, exkluderande och begränsande normer inte förs vidare. Att etablerade 

normer förs vidare kan motverkas genom ett kritiskt förhållningssätt, som inkluderar 
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utforskande, prövande och reflekterande. Vår undersökning blir därför ett tillskott 

beträffande studiet av läroböcker efter Gy11 ur genusteoretiska perspektiv.  

 

Förslag till vidare forskning 

Metodvalet har bidragit med synliggörandet av framställningar av kvinnliga respektive 

manliga författare och författarskap, vilka är baserade på stereotypa och etablerade 

normer. Dessa kan genom att de uppmärksammas motverkas genom ett kritiskt 

förhållningssätt. Synliggörandet av diskursen leder till att det kan ske öppna samtal om 

undervisning, samtidigt som elever kan uppleva sig mer inkluderade i undervisningen 

genom applicerandet av genusperspektiv. Englund (2011, s. 283) hävdar att det saknas 

studier om hur elever uppfattar och tolkar innehållet i läroböcker. För att utveckla detta 

undersökningsområde är vårt förslag till vidare forskning därför att undersöka hur 

eleverna själva upplever läroböckernas framställningar av de kvinnliga respektive 

manliga författarna. Detta kan exempelvis ske genom kvalitativa intervjuer. Det kan 

vara nödvändigt att ta detta steg, för att få vetskap om hur elever tar emot dessa 

framställningar av författarna i läroböckerna. Denna undersökning bidrar till vetskap om 

fenomenet rent teoretiskt men för att få kunskap beträffande om detta sker i praktiken 

krävs vidare forskning inom området. 

Avslutningsvis vill vi ge ytterligare ett förslag till vidare forskning. Förslaget berör 

diskursen om huruvida det existerar en litterär kanon eller inte inom läroböcker som 

används inom svenskämnet. Trots att det inte finns en uttalad litterär kanon visar 

resultatet av undersökningen att läroböckerna ofta presenterar samma författare. 

Exempelvis nämns ofta Selma Lagerlöf, August Strindberg, Edith Södergran, Emile 

Zola, Fjodor Dostojevskij, Ernst Hemingway, Victoria Benedictsson, med flera. Genom 

att undersöka detta mer ingående kan diskussionen gällande om det existerar en litterär 

kanon i svenskläroböcker eller inte uppmärksammas, vilket kan leda till samtal om 

utbildning och läroböckers innehåll. Williams (1997) hävdar att resultatet av hennes 

undersökning av litteraturhistoriska översiktsverk visar att kvinnor inkluderas i en 

kanon men att de skrivs in på patriarkala villkor (Williams 1997, s. 150). En 

undersökning av detta kopplat till läroböcker kan bidra till att olika perspektiv som 

berör en litterär kanon blir belysta och eventuella effekter av en sådan kan synliggöras.  
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Begreppslista 

Nedan följer en begreppslista i bokstavsordning med komprimerade förklaringar av 

relevanta begrepp som undersökningen innefattar. 

 

Androcentrisk 

Manscentrerad 

Antagonism 

Antagonism betyder konflikt. Begreppet är användbart när olika identiteter begränsar 

varandra.  

Dikotomi 

Dikotomi betyder tudelning och innebär att exempelvis kvinnor och män hålls isär. Om 

mannen ses som aktiv är kvinnan passiv och om mannen är rationell ses kvinnan som 

emotionell. 

Diskurs 

En diskurs är alltid ett tal, ett språkligt uttryck (fr discours). Detta tal kan sägas påverkas 

av normer, regelsystem mm. 

Genealogiskt angreppssätt 

Genealogi är ett metodologiskt grepp som ofta används för att ifrågasätta och historisera 

det som vi uppfattar som självklart. I denna undersökning tillämpas genealogi såsom 

Rosenberg förklarar att Butler använder det: Ett genealogiskt angreppssätt innebär att 

kategorierna kön/genus och sexualitet inte förs tillbaka till påstådda naturliga skillnader 

mellan kvinnor och män eller till något urtillstånd. 

Genus 

Det kön/genus som en individ socialiseras in i.  

Genuskontraktet 

Genuskontraktet är ett kontrakt mellan det kvinnliga och det manliga könet. Detta 

kontrakt upprätthålls av båda könen genom att de anammar och reproducerar 

föreställningarna gällande vad som är feminint respektive maskulint. 

Genussystemet 

Genussystemet är ett mönster som producerar feminina respektive maskulina identiteter 

som individer sedan anammar. 

GY11 

Gy11 är en läroplan och förordning som utfärdats av regeringen. De verksamheter som 

inkluderas av förordningen ämnas följa denna. Läroplanen beskriver de riktlinjer, 

uppdrag och arbetets mål, samt den värdegrund som verksamheten ska förhålla sig till. 

Hegemoni 

Hegemoni beskriver en maktordning som förblir outmanad, trots att en samhällsgrupp 

är tydligt underordnad en annan. 

Heterosexuella matrisen 

Begripliga kroppar måste utgå från stabila kön och kroppar är inte begripliga i sig. 

Kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver 

en genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint 

och en manligt/maskulint. 
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Hierarki 

Hierarki är ett rangordningssystem, där något värderas mer än något annat.  

Individuell eller socialisationsprocess  

Avser hur enskilda individer socialiseras in i t.ex. de dikotoma “före-

ställningarna” om vad som räknas som “feminint” respektive “maskulint”. 

Kön 

Det biologiska kön som en individ är född med. 

Lärobok 

Läroboken är ett kulturellt medel, där innehållet avser att förmedla kunskap och 

information som är anpassad efter läroplaner.  

Läromedel 

Läromedel är kulturella medel men läromedel är inte i första hand anpassat till 

läroplaner. Läromedel kan även innefatta pedagogiska hjälpmedel, såsom datorer och så 

vidare.  

Normer 

Normer producerar en gemensam standard, som människor anpassar sig efter för att inte 

betraktas som avvikande. 

Normprimat 

Normprimatet innebär att mannen definierar människan 

Patriarkal 

Mansdominerande. 

Performativitet 

Performativitet innebär att kön/genus inte är vara utan göra. Ingen är kvinna eller man 

per någon automatik utan görs till kvinna eller man. 

Språkspel 

Språkspel kan definieras genom att det nyttjas för att urskilja ett samtalsämne, vilket det 

talas om inom ett specifikt språk och genom att det igenkänns av en grupp individer, 

vilka innehar makten att tala. 

Strukturell process  

Avser den följd den symboliska processen får i termer av t.ex. könsarbetsdelning. 

Kvinnor återfinns inom vissa yrken och män inom andra, kvinnor gör vissa 

arbetsuppgifter inom hushållets ram, männen andra etc. 

Symbolisk process 

Avser “före-ställningar”, förgivettaganden i termer av dikotomier. 

 


