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1. Inledning 

När verkligheten ska beskrivas måste den förenklas. Den är helt enkelt för komplex för att 

beskrivas fullständigt och rättvisande. Detta kan ske genom användning av en modell. 

Modellen innebär en avgränsning, som i sig innebär att man väljer bort förhållanden eller 

perspektiv som är betydelsefulla för den totala förståelsen. Det är alltså väldigt viktig hur man 

"bygger sin modell" och att tala om hur man har gjort, eftersom modellen i sig innebär avsteg 

från verkligheten.

    Ett genusperspektivet bidrar till är att justera tidigare medvetna eller omedvetna 

"modellbyggen" som gör kvinnan till det andra könet1. I strävan mot ett jämställt samhälle är 

det viktigt att kunna utgå från en bild av verkligheten som är så riktig som möjligt för att 

kunna åstadkomma en framtida förändring. Litteraturen tecknar bilder av världen och den 

komplicerade tillvaron ur många erfarenheter, i många former, med många perspektiv. Att 

studera litteratur kan bidra till ökad insikt om livet och världen vi lever i. Litteraturstudier är

således viktiga för att kunna påverka utvecklingen mot ett jämställdare samhälle, med 

medvetna demokratiska medborgare. Lpo 94  säger följande om skolans värdegrund:

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
förmedla.2

Senare i läroplanen står det att skolan har i uppdrag att ge elever en likvärdig utbildning, 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.”3

senare i samma stycke fortsätter det med ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster”. Skolans ansvar för att motverka traditionella könsmönster samt att främja lika 

villkor mellan könen är alltså tydligt formulerat i läroplanen. Hur mycket av detta som 

återspeglas i läromedlen är en fråga jag har funnit angelägen att undersöka.

1.1 Urval

Min första intention var att undersöka hur tre årskursers läromedel i svenskämnet från 80-

talet, 90-talet och 00-talet återger litteraturen ur ett genusperspektiv. En uppgift jag tämligen 

                                                          
1”Ofta, men inte per definition, uttrycks maktrelationen i könsordningen genom manlig överordning och kvinnlig 
underordning på en strukturell nivå” skriver Britt-Marie Thurén i Genusforskning - Frågor, villkor och 
utmaningar, Vetenskapsrådet, Uppsala 2003, s. 14.
2 Skolverket, Lpo 94, Fritzes, Stockholm 2006 s. 3.
3 Ibid. ,  s. 4.



3

snart insåg att den var mig övermäktigt och grund för en doktorsavhandling. Jag avgränsade 

sålunda undersökningen till att gälla två läromedel för grundskolans årskurs 9, Uppdrag 

Svenska 3, utgiven 1990 av Libers förlag4. Liber även har ett nyare läromedel Studio Svenska 

4, som utkom första gången 2005. Jag kommer hädanefter att kalla Uppdrag Svenska 3 för 

US3 samt Studio Svenska 4 för SS4. Min intention är att undersöka huruvida SS4 har en högre 

representation av kvinnliga författare i ord och bild än den US3. Mitt antagande är att 

representationen av kvinnor i ord och bild har ökat till Studio Svenska 4. De kapitel jag 

undersökt samt jämfört i böckerna behandlar direkt litteraturämnesrelaterade frågor.

1.2 Syfte och tes

Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av män och kvinnor i US3 och SS4 utifrån

ett könsrelaterat förhållningssätt. Min tes är att männen dominerar den äldre läroboken US3, 

avseende utrymme i texten samt på illustrationer. I min tes ingår även att i SS4 har detta

förändrats och att det förekommer fler kvinnliga författare i texten, samt att fler kvinnliga 

objekt förekommer på illustrationer. Resultatet kan dock inte att räknas som jämställt.

1.3 Frågeställningar 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är, hur många kvinnliga författare respektive 

manliga, förekommer i de två böckerna samt hur många kvinnliga författare respektive 

manliga, förekommer i bild i de två böckerna. Följande frågor ämnar uppsatsen även besvara: 

Hur ser könsfördelningen ut när det gäller andra än författare på bilderna? Har det faktum att 

läroböckerna är skrivna av kvinnor något genomslag i valet av författare och bildmaterial?

1.4 Metod

Jag använder mig av en kvantitativ metod där jag räknar förekomsten av manliga samt 

kvinnliga författare, i ord och på bild i de två läroböckerna. Jag gör även vissa kvalitativa 

bedömningar av hur män och kvinnor beskrivs i läroböckerna. För att tydligt visa 

könsfördelningen presenterar jag den i diagram.

                                                          
4 Denna lärobok används fortfarande av skolor och finns att beställa på Liber.se, men enbart i kompletterande 
exemplar och kommer enligt Libers kundtjänst att utgå när de exemplar man har till salu tar slut. Det kommer 
inte att ske någon omtryckning, detta enligt Libers kundtjänst, 28/10 2008 kl.13.05.
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1.5 Begreppen kön och genus

I SAOB5 står följande att läsa på uppslagsordet kön, 

Sammanfattande benämning på vardera de två stora grupper i vilka (högre stående) organiska 
varelser indelas med hänsyn till fortplantningsorganen, (grupp av) hannliga resp. honnliga 
individer; särsk. i fråga om människor: män resp. kvinnor, mankön resp. kvinnokön; ofta 
föregånget av poss. pron. l. annan pronominell bestämning.

Med ordet kön menas man och kvinna i biologisk benämning enligt SAOB, man särhåller 

dem med hänvisning till fortplantingsorganen och påstår att detta är något oföränderligt och 

konstant. Mot SAOB:s definition invänder dock Britt-Marie Thurén delvis i Genusforskning –

Frågor, villkor och utmaningar6, då hon pekar på att det numera är många forskare som 

använder orden kön och genus synonymt. Termen ”genus” kom till för att skilja det sociala 

och kulturella aspekterna i könen från de biologiska,7 Thurén anser att det dock inte är 

intressant att dra en skiljelinje där utan att istället se hur just åtskiljandet mellan kultur och 

natur är en del av genusordningen i samhället. Det för- och nackdelar till huruvida forskare 

ska använda ordet genus eller kön i sin forskning, påstår Thurén. Kön är ett vardagsord, laddat 

av associationer och antaganden och om ”genus” anser hon följande, ”I motsats till tidigare 

termer, som könsroll, socialt kön eller reproduktion, är termen ”genus” ett ord som pekar på 

en särskild aspekt av allt mänskligt liv. Alla förhållanden som har med ”genus” att göra i ett 

samhälle utgör genusordningen i det samhället.”8  Även om Thurén förespråkar användningen 

av termen ”genus”, menar hon att många forskare använder sig av kön istället, som då får 

omfatta både de biologiska, och de sociala och kulturella aspekterna. 

    En annan som har ägnat sig mycket åt termen ”genus” är Yvonne Hirdman, Anna 

Williams9 tar upp henne och hennes artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning från 1988, ”‘Genus’ däremot, är enligt Hirdman en ’mer symbiotisk 

kategori’ som bättre beskriver den ständigt pågående konstruktionen av könsidentiteten, som 

inbegriper både den biologiska och den kulturella identiteten.”10  Hirdman tycker alltså likt 

Thurén att ”genus” inbegriper både natur och kultur och visar på deras del i genusordningen.  

Williams tar även upp Judith Butlers resonemang om ”(…) det biologiska könet som en

konstruktion, beroende av uppfattningen om det sociala könet.” 11 Om vilket av dessa ord som 

                                                          
5 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Svenska Akademins Ordbok på Internet.
6 Britt-Marie Thurén, Genusforskning - Frågor, villkor och utmaningar, Vetenskapsrådet, Uppsala 2003.
7 Ibid. ,  s. 14.
8 Ibid. , s. 14 f.
9Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder, Gidlunds Förlag, Uppsala 1997.
10 Ibid. ,  s. 25.
11 Ibid. ,  s.25
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bör användas diskuteras det inom genusforskningen. Jag kommer att använda mig av båda, 

kön när det gäller det biologiska särskiljandet samt ”genus” om det kulturella samt socialt 

konstruerande.

1.6 Begreppet kanon

   I Stjärnor utan stjärnbilder skriver Williams om kvinnor och kanon i översiktsverk från 

1900-talet. Hon använder sig av två begrepp, könsrelaterat förhållningssätt och genusrelaterat 

förhållningssätt12 för att visa hur könstänkandet påverkat litteraturhistorieskrivningen och 

medvetenheten kring kön utvecklats,. I det könsrelaterade förhållningssättet blir författarens 

kön avgörande för den litteraturhistoriska positionen och i det genusrelaterade 

förhållningssättet blir köns- och genusrollstänkandet redskapet för analys av 

litteraturhistorien.  Williams säger att det genusrelaterade förhållningssättet sammanfaller 

med att kvinnorna gjort inträde i svensk litteraturforskning, ”1950-1975 disputerade 28 

kvinnor och 118 män, vilket betyder att kvinnorna utgjorde 19 % av litteraturdoktorerna.”13

Kvinnor verkar således ha börjat uppmärksamma kvinnor när de doktorerat, vilket när jag 

läser detta leder till en undran om huruvida detta får genomslag även på lägre nivåer, d.v.s. 

uppmärksammar kvinnliga läroboksförfattare kvinnliga författare?

     Ordet kanon kan betyda helgonförteckning eller fastställd norm.14 I inledningen till 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria15 beskrivs kanon som den gruppen av bärande författarskap

inom nationallitteraturen. Där kan man också läsa att de kvinnliga författarskapen som räknas 

till kanon går att räkna på ena handens fingrar, som exempel på detta tar man Sven Delblanc 

och Lars Lönnroths Den svenska litteraturen som ger manliga författare 92 % av utrymmet 

och 8 % åt kvinnliga. Anna Williams kallar kanon för en känslig fråga, och skriver att flera 

skribenter av böcker och uppsatser oroar sig för ”(…) att vårt västerländska litterära arvegods 

och kulturarv kommer att ha gått förlorat när multikulturalisterna, feministerna, 

dekonstruktivisterna och nyhistorikerna gjort sitt.”16 En som anser sig vara en ensam 

försvarare av den traditionella västerländska kanon är Harold Bloom, skriver Williams. 

Bloom anser att det är den moderna litteraturforskningens strävan att ifrågasätta 

originalitetstanken17 som hotar kanon. Kärnan i den kanon som Bloom presenterar består av 

22 män och fyra kvinnor och i en bilaga ger han ett förslag till en utökad kanon, drygt 800 

                                                          
12 Williams, s. 27.
13 Ibid. ,  s. 27.
14http://g3.spraakdata.gu.se/saob/.  Svenska Akademins Ordbok på Internet.
15  Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1, red. Elisabeth Møller Jensen, Wiken, Höganäs 1993, s.12.
16 Williams, s. 36.
17 Ett av de begrepp som Harold Bloom grundar sin kanon på, det andra är särart.
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män och knappt 70 kvinnor, skriver Williams.18 Procentuellt ger detta, i kärntruppen 15 % 

kvinnor och i den utökade har det minskat till 8 % kvinnor. 

       Jan Thivenius skriver i Den motsägelsefulla bildningen att en kanon möjligen kan bidra 

till en nationell och kulturell identitet i ett samhälle men den löser inte några problem utan 

den ställer frågor, eftersom att en kanons främsta uppgift är att utestänga texter. Varje 

alternativ text eller författare måste förhålla sig till den existerande kanon, påstår Thavenius. 

”En kanon är alltså ett antal föreställningar om vad litteratur och litterärt värde är.”19 Om 

kanon således dels utestänger kvinnliga författare, dels utestänger texter av ett lågt litterärt 

värde, skapar detta följdfrågor om kopplingen mellan dessa två. Utifrån detta bör 

läromedelsförfattarnas förhållningssätt till kanon ställas mot läroplanens jämställdhetsidé. 

   Kanon, den fastställda normen för vad som är värdefull litteratur, ligger med all sannolikhet 

tillgrund för läroboksförfattarnas urval av texter samt författare man valt att presentera i US3

samt SS4, eftersom det finns en eftersläpning20 där skoltiden är det som ger spår och inte nya 

tankar och teorier. 

2. Närläsning av samt urval ur Uppdrag Svenska 3 och Studio Svenska 4

2.1 Uppdrag Svenska 3 (US3)

US321 är ett läromedel i svenska för åk 9. Den är författad av Britt Marie Arkhammar, Inger 

Norberg, Anette Stanger Eriksson samt Ingvor Sundell.  I bokens förord ställer de fyra 

författarna sig några frågor om svenskämnet, varför man har det och vad tanken är att 

eleverna ska lära sig. Man väljer att besvara de egna frågorna med att citera från läroplanen, 

”Alla elever ska… upptäcka litteraturen som källa till glädje och kunskap, skaffa sig 

kunskaper och upplevelser genom tidningar och tidskrifter, fackböcker och uppslagsböcker

och inte minst genom skönlitteratur”. 22 Författarna skriver sedan att de har utgått från sina 

egna erfarenheter i klassrummet, för att sammanställa boken.  

    Efter denna inledning möts man av ett brev riktat till användaren av boken. Här är 

mottagaren ett könlöst Du. Språket man använder sig är inte färgat av genus. Brevet förklarar 

hur boken är uppbyggd med hjälp av fyra hörnstenar - litteraturläsning, skrivande, språkarbete 

                                                          
18Williams, s. 38.
19Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen, Symposium , Eslöv 1995, s. 129.
20Lars Brink, ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv?” ur Kanon och tradition. Ämnesdidaktiska studier om fysik-
historie- och litteraturundervisning, red. Lars Brink och Roy Nilsson, Lärarutbildningens skriftserie nr. 2, Gävle 
1996.
21Britt Marie Arkhammar, Inger Norberg, Anette Stanger Erikson och Ingvor Sundell, Uppdrag Svenska 3, 
Liber, Stockholm 1990. 
22US 3, förordet.
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och ett aktivt arbetssätt. Hänvisningar sker till de tidigare UPPDRAG SVENSKA 1 och 2, 

urvalet av författare motiveras endast med ”(…) vi vill ge dig möjlighet att djupare förstå 

några av våra stora författare, deras liv och deras verk.”23

   Innehållsförteckningen visar att boken är uppdelad i 32 kapitel plus en uppslagsdel som 

består av skrivregler, grammatik, och satslära. Sett till de författarnamn som nämns i 

innehållsförteckningen får jag ihop 25 män och fyra kvinnor. Männen är i den ordning de 

förekommer: Hjalmar Söderberg (författarporträtt), Peter Englund, Erich Maria Remarque, 

Curt Lofterud, Jan Olof Olsson (författarporträtt), Frederic Brown, Jules Verne, HG Wells, 

Erik Axel Karlfeldt, Tage Danielsson, Gustaf Fröding, Vilhelm Moberg, Theodor 

Kallifatides, Bertolt Brecht, Hans Peterson, Guy de Maupassant (författarporträtt), Anton 

Tjechov, August Strindberg, Paul Britten Austin, Carl Michael Bellman (författarporträtt), Bo 

Bergman, Ruben Nilsson, Cornelis Vreeswijk och Göran Palm. De fyra kvinnliga författarna 

är Maria Gripe, Rachel Carson, Shakila Emami och Selma Lagerlöf. Intressant är att i stort 

sett alla männen tillhör någon sorts kanon, undantaget Ruben Nilsson, Hans Peterson, Curt 

Lofterud samt Paul Britten Austin, medan endast två av kvinnorna, dvs. 50 % av kvinnorna 

tillhör kanon. Ingen av kvinnorna föräras dock med ett porträtt. Av de författare som nämns i 

innehållsförteckningen är alltså 14 % kvinnor och 86 % män. I innehållsförteckningen 

presenteras även vilka författare som presenteras i ett författarporträtt, 100 % av dessa 

personporträtt är av män. 

Kapitel 3, 5 samt 8.

De tre kapitlen har en manlig tematik, fokuserar på manliga författare samt har manliga 

karaktärer som dominerar texterna.  . 

   Det tredje kapitlet, med rubriken ”Eviga frågor”, handlar om frågor som tycks ha följt 

människosläktet genom alla tider och författares utmaning att få med sådana frågor i sin 

diktning. Två texter av Hjalmar Söderberg presenteras, Den brinnande staden och Att döda, 

efter presentationen av dessa följer ett författarporträtt. Den brinnande staden berättar om en 

fyraårig pojke och hans pappa. Pojken bekantar sig med porträtt av Strindberg, Schopenhauer, 

Napoleon, Goethe och sin egen mormor som ung. Pojken möter även en nyinköpt tavla med 

en brinnande stad som motiv. Texten handlar om livet och döden och vår existens, tid och 

rum. Att döda, handlar om en man och hans dubbla känslor kring dödandet. I 

författarporträttet berättas mycket kort om Hjalmar Söderbergs kritik mot dåtidens 

dubbelmoral när det gällde kärlek och sexualitet.
                                                          
23 US3. , ”Till dig som ska använda boken”.
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     Kapitel 5 kallat ”Krig och fred”, inleds med en vilja beskriva den enskilda människans 

upplevelser som allmängiltiga, trots det handlar kapitlet enbart om män, män som krigar och 

dödar och använder sig av våld och dör. De få kvinnor som förekommer i bild och text, är 

offer på en tavla målad av en man, eller saknar sina män omkomna i krig. Kapitlet illustreras 

med ett fotografi föreställande unga japanska män i uniform nedanför ett minnesmärke i brons 

över atombombens offer i Hiroshima. Textförfattarna vill förmedla stämningarna i de gångna 

krigen. ”De speglar sin tid men berättar om den enskilda människans upplevelser såsom vi 

alla skulle kunna uppleva krig oavsett när eller var det sker, mitt i striden eller på avstånd.”24

Den första texten handlar om mäns död på ett slagfält ur Poltava av Peter Englund och nästa 

text är ur På västfronten intet nytt av Erich Maria Remarque, även denna om unga mäns död 

på slagfältet. Curt Lofterud har författat den tredje texten som handlar om spanska 

inbördeskriget samt Picassos målning, Guernica. Den sista längre texten är ur Iliaden och 

handlar om striden mellan hjältarna Hektor och Akilles. Kapitlet avslutas med fyra dikter. Tu 

Fus dikt från år 758, beskriver smidet av vapen till jordbruksredskap. Kvinnor nämns i en 

mening, ”Männen skall skörda sin säd, kvinnorna spinna silke, och de skulle sjunga vid 

arbetet.”25 Aust – Vågøy, mars 1941, är skriven av Inger Hagerup och behandlar andra 

världskriget om förlusten av hem och män ur ett kvinnligt perspektiv. Den följs av Valdemar 

Dahlqvists dikt som frågar sig varför människan strider. Den sista dikten är skriven av en 16-

årig flicka, Magdalena Karlsson och handlar om en önskan om och en tro på fred.  Kapitlet 

avslutas med att ta upp flera manliga författare som skrivit om krig, Hemingway, Saroyan, 

Mailer, Heller och Linna. 

    Efter en inledande text med översiktlig isländsk historia i kapitel 8, kallat ”Hjältedåd och 

gudabedrifter”, följs ett avsnitt ur Njals Saga, ”Gunnar på Hlidarende”. Gunnar ges epiteten 

modig, givmild, lugn och vänfast, vacker man med en storväxt och pålitlig bror. Handlingen 

utspelar sig även här under krig. Efter denna saga kommer en översikt av fler islänningasagor 

och eddadiktning. Kvinnor förekommer här endast som trälinnor eller föremål för begär, 

följande citat exemplifierar det sistnämnda ”Gunnlaug Ormstungas saga handlar om den 

hetlevrade Gunnlaug och hans kärlek till Helga den fagra (…).”26 eller ”Gissle dödar Bård, en 

man som försöker förföra hans syster.”27. Kapitlet avslutas med texter ur Hávamál och ur 

Voluspá. Hávamál var Odens levnadsregler för folket och Voluspá, spåkvinnans förutspåelser. 

                                                          
24US3, s. 21.
25 Ibid. , s. 38.
26 Ibid. , s. 68.
27 Ibid. ,  s. 68.
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Ser vi till könsfördelning beträffande författare samt fördelning av män och kvinnor i 

illustrationer i dessa tre kapitel ser det i en grafisk illustration ut på följande sätt:

0

20

40

60

80

100

120

Bilder Författare

Kvinnor

Män

Diagram 1. Könsfördelning av författare samt fördelning av kön på bilder i kap. 3, 5, 8.

Kapitel 10 – 14, 17 – 18 

I kapitel 10 med rubriken ”Ut ur tid och rum”, studier av två berättarstilar möter vi för första 

gången i läromedlet Science Fiction, Paradoxen av Frederic Brown är det första exemplet på

det. Texten handlar om en vetenskapsman och hans manliga kollegor. I kapitlet förklaras 

Science Fiction som genre utmärkas av en någorlunda trovärdig teknisk förklaring till 

handlingens märkligheter. Jules Verne och H G Wells anses vara föregångsmän28. Som 

exempel på SF-författare ges 11 män, och en kvinna, Ursula K Le Guin som där till förses 

med epitetet ungdomsboksförfattare.

    ”Fantasy – vad är det?” är nästa rubrik i kapitlet, och här presenteras lärobokens första29

kvinnliga författare Edith Nesbit med en längre text. Hon presenteras som den första 

författaren inom fantasy-genren. ”Edith Nesbit går tillbaka i historien och visar på olika tiders 

politiska och sociala missförhållanden.”30 Efter Nesbit presenteras J R R Tolkien, och C S 

Lewis citeras med ett stycke ur Häxan och lejonet. Stycket beskriver hur Lucy går igenom 

klädskåpet ut i Narnia. Varken Nesbit eller någon annan författare i avsnittet om fantasy 

kallas ungdomsförfattare även om genren främst tilltalas av ungdomar.

    Avslutningsvis presenteras Ursula K Le Guin och Maria Gripe, och läsaren får en lista med 

tips på fantasyförfattare. Av åtta författare på listan är fyra kvinnor, bland annat finns Astrid 

Lindgren med. I detta kapitel presenteras för första gången en kvinnlig författare, en kvinnlig 

huvudperson i en berättelse samt en lista med lika många manliga som kvinnliga författare.. 

Fantasy, kan påstås vara moderna sagor . Le Guins böcker, sägs vara på gränsen mellan 

fantasy och science fiction. Hon skriver dock inte om tekniska uppfinningar påpekas det. 

                                                          
28 Föregångsmän är läroboksförfattarnas ordval, US 3, s. 86.
29Två kvinnliga författarnamn har funnits med tidigare, men inte getts någon presentation.
30US3, s. 88.
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   Kapitel 11 med rubriken ”Populär läsning” inleds med en bild av en ung kvinna liggande på 

stranden läsandes en veckotidning. Bredvid henne ligger en stickning och hon solar topless 

och hennes ena bröst skymtas. I texten efter kommenteras inte bilden utan mottagaren 

uppmanas göra en undersökning av populärlitteratur och populärromaner. Kapitlet nämner 

inga titlar eller författare utan ger endast en mall för analys av vad man kallar en 

populärroman.

  Kapitel 12 kallat ”Romanens gyllene epok”, om 1800-talets populärromaner illustreras med 

den klassiska bilden av den lilla flickan från Les Miserables. Texten inleder med att ge en bild 

av hur världen förändrades på 1800-talet, om hur industrisamhället växte fram. Den beskriver 

livssituationen för människorna, främst männen, eftersom den beskriver medelklassens 

framväxt med nya slags tjänstemän, som präster, jurister, lärare och småföretagare. Texten 

illustreras med en bild som förefaller lite omotiverat inlagd satt i relation till textens innehåll, 

föreställande Fredrika Bremer. Bildtexten berättar om hennes verk och hur hon påverkade 

historien. Den avslutande texten tar upp 15 manliga författare och fyra kvinnliga, från 

perioden. En del av deras verk presenteras och här följs den rådande kanon31 och presenterar 

Walter Scott, Dumas, Dickens, Almqvist, Hugo, Zola, Tolstoj, Dostojevskij m fl. Kvinnlioga 

författare representeras av Emily och Charlotte Brontë, Selma Lagerlöf och Harriet Beecher 

Stowe.

    Kapitel 13, ”Snille och smak”, handlar om Svenska Akademien och dess historia. En artikel 

om SAOB är författad av Sara Lidman och följs av ett avsnitt om Nobels litteraturpris där det 

berättas att August Strindberg aldrig fick priset.  Följs av kapitel 14 med rubriken Möss och 

människor, där ett avsnitt ur Möss och människor av John Steinbeck finns med som ett 

exempel på en text av en nobelpristagare. Texten handlar om två män deras relation. 

   Kapitel 17 har fått rubriken, ”…i ett angeläget ärende”.  I detta kapitel finns två texter som 

lika gärna kunde ha varit tal i angelägna ärenden, det ena är inledningen ur Rachel Carsons 

Tyst vår, ”En saga för morgondagen”. Den andra texten är Tage Danielssons Om sannolikhet. 

Detta kapitel ger lika mycket plats åt en kvinnlig och en manlig författare. 

   I kapitlet 18, ”Gustaf Fröding” om författaren med samma namn presenteras han som en 

förälskad ung man, och citeras med ett kärleksbrev. 

   Könsfördelningen i kapitel 10-14, samt 17-18 ser ut på följande sätt i en grafisk illustration,

                                                          
31 Med rådande kanon menar jag svensk och västerländsk.
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Diagram 2. Könsfördelning av författare och objekt på bilder i kap. 10 - 14, 17-18.

Kapitel 19

”Litteratur genom tiderna”, är rubriken på kapitel 19, där en genomgång på åtta sidor ger en 

översikt av litteraturhistorien från 3000 f Kr – till 1950 e Kr. Av de författare som nämns är 

56 män och sex kvinnor, inte heller här problematiseras snedfördelningen eller ger någon 

förklaring till varför så få kvinnor finns med i litteraturhistorien. Procentuellt ser fördelningen 

ut, 10 % är kvinnor och 90 % är män. De kvinnor som nämns är Heliga Birgitta, Fredrika 

Bremer, Selma Lagerlöf, Edith Södergran, Moa Martinson och Karin Boye, vilka alla ingår i

kanon. Noteras kan att man inte tar upp några utländska kvinnliga författare. På 

illustrationerna till avsnittet förekommer 18 män och åtta kvinnor. Könsfördelningen i kapitlet 

ser ut på följande sätt i en grafisk illustration:
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Diagram 3. Könsfördelning av författare samt på bilder i kap. 19.

Kapitel 20 – 22 

I Kapitel 20 med rubriken ”Dikten är din” presenteras dikten med hjälp av Lorca och Ekelöf 

och vidare med hjälp av Verner von Heidenstam, Sun Axelsson, Harry Martinson, E. J. 

Stagnelius, Pär Lagerkvist, Hjalmar Gullberg, Bo Bergman, Edith Södergran, Nils Ferlin, 

Werner Aspenström, Henry Parland och Jaroslav Seifert, 12 män och två kvinnor. Ett stycke 

ur Aniara där dansflickan Daisi jollrar när hon dansar ”yurg”32 får att illustrera att man inte 

behöver förstå alla ord i en dikt utan de kan ändå förmedla en känsla.

                                                          
32 US3 s. 151.
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    Kapitel 21 med rubriken ”Läshunger”, handlar om författaren Vilhelm Moberg. Läsaren får 

en grundlig presentation av hur Vilhelm Moberg blev författare. De enda kvinnor som nämns 

i texten är Mobergs mor, som berättas bli arg för att han skär ner tapeten som bestod av gamla 

Aftonbladet och tycker att han är en lortlasse33 och Mobergs syster som inte vill låna ut sin 

blyertspenna. Männen i texten, en gårdfarihandlare som ger honom ett Nick Carter-häfte, en 

skolmästare som är tålmodig och lär honom vikten av skiljetecken vid högläsning och fadern 

som ger honom hans första positiva recension vilket han är honom evigt tacksam för. 

    ”Nytt hemland” är rubriken på kapitel 22. Här får läsaren utdrag ur Utvandrarna och 

Invandrarna. Detta följs av en text av Theodor Kallifatides, ett reportage om ett emigrantöde,

Kim har nog ingen chans. Kallifatides text handlar om Kim, en ung man från Syd-Korea som 

tillbringar sin tid på Domus i Eskilstuna. Kapitlet avslutas med två dikter, en av Shakila 

Emami om Kabul och en av Bertholt Brecht om landsflykt. 

Kapitel 23 och 25 

Kapitel 23, med rubriken ”Kontakt och dialog” presenterar en novelltext av Hans Peterson 

som föreslås omarbetas till en pjäs. Novellen heter ”Jag och Johannes”. Novellen är skriven i 

jagform och handlar om en ung kvinna som blivit lämnad av en man, trots att hon klätt sig i 

snygga kläder och med fräcka skor. Kvinnan arbetar som undersköterska och hennes treåriga 

son upptar hela hennes liv och hon funderar på om deras liv är tillräckligt. 

   I kapitel 25 med rubriken ”Kärleken övervinner allt”, presenteras exempel på 

kärleksberättelser ur litteraturen, Romeo och Julia av Shakespeare, medeltidssagan Tristan 

och Isolde samt berättelsen om Elvira Madigan och Sixten Sparre. Berättelsen om Elvira 

Madigan och Sixten Sparre är inte fiktion och texten följs av texten till sången om Elvira 

Madigan samt information om vad som skrevs i pressen om paret. Elvira Madigan beskrivs 

som vacker och möttes av begär från männen. I verkligheten tog Sixten Sparre livet av sig 

efter att ha skjutit Elvira Madigan men skillingtrycket avslutas med att enbart Elvira blir 

dödad. Kapitlet avslutas med kärleksdikter skrivna av män till kvinnor med ett undantag, 

Karin Boyes ”Från en stygg flicka”. Catullus skriver om Lesbia som han vill kyssa, Evert 

Taube om älsklingen med lockarna och Erik Lindorm om att trots allt älska den som är kort 

och mörk trots drömmar om någon lång och blond. Claes Andersson skriver om en hon som 

han älskar när vinden är i hennes hår, Nils Ferlin skriver om mitt hjärta som är ditt, Bo 

                                                          
33 US3 s. 160.
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Setterlind om dina ögon, din mun och din lugnande stämma. Pär Lagerkvist skriver om hon 

som han har kär och Hjalmar Gullberg om din mun som han kysst sista motståndet från. 

   I kapitel 20-23 samt 25 ser den totala könsfördelningen ut som följer: 34 kvinnor samt 77

män vilket tydligt illustreras tydligt i diagram 4. De relativt jämna staplarna över bilderna 

beror på att det på ett klassfoto som domineras av flickor.
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Diagram 4. Könsfördelning av objekt på bilder samt författare i kap. 20-23, 25.

Kapitel 26, 28 - 29 och 31 

Kapitel 26, med rubriken ”Novella” tar endast upp manliga författare. Som novellförfattare 

och stilbildare nämns, Guy de Maupassant och Anton Tjechov. Exempel deras verk är 

”Rosalie Prudent” av de Maupassant samt ”Stäppen” av Tjechov. ”Rosalie Prudent” handlar 

om rättegången av en ung tjänsteflicka som blir med barn och föder tvillingar, som hon 

kväver. ”Stäppen” ger miljöbeskrivningar snarare än personporträtt.

Kapitel 28, ”August Strindberg”, behandlar hans uppväxt och är uppblandad med hans egna 

texter. ”Stockholm i fågelperspektiv”, ur Röda rummet finns med, samt ”Vidskepelse” ur 

Skärgårdsliv. Vidskepelse handlar om den fräcka båtsmannen Kalle som går som han vill på 

ön. En kvinna tröttnar på hans fräckhet och ställer honom till svars. Kvinnan ger Kalle en rejäl 

örfil, och Kalle försöker ge igen men blir stoppad av gubbarna. ”- Ser du nu, din lort, att jag 

kunde klå dig! bröt madamen lös, troende att hon varit den starkare, (…)”34. Kalle lämnar ön 

och skäms över att han fått stryk av en kvinna. Texten tar även upp Strindbergs landsflykt och 

hur han i äktenskapet med Siri von Essen börjat skriva kvinnofientliga noveller, något som 

formuleras: ”Egentligen var det Siri han ville förolämpa och Siri började misstänka att 

Strindberg var sinnesjuk.”35 Fröken Julie får stå som exempel för könskampstemat i 

Strindbergs texter.

                                                          
34US3, s. 250.
35 Ibid. ,  s. 252.
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    Kapitel 29 om Selma Lagerlöf inleds med ett stycke ur Gösta Berlings saga. Under texten 

finns en porträtt bild på en ung Selma Lagerlöf med huvudet lutat i handen och blicken riktad 

långt till vänster om fotografen. På följande sidor får vi reda på hur hon kom fram till att hon 

hade något att skriva om, en sammanfattning av hennes främsta verk. Om hennes person 

skrivs det, ”Man anar också hennes tonårskris och ett sökande efter att komma underfund med 

vem hon är”36 ur Dagbok från 1932. Vi kan läsa att hon blir tvungen att bo hos sin morbror 

och moster i Stockholm för att få sjukgymnastik för en höftskada, något mer får vi inte veta.

   Kapitel 31 rubricerat ”Litterärt landskap” presenterar det litterära Stockholm med hjälp av 

ett avsnitt ur Paul Britten Austin bok Carl Michael Bellman. Texten beskriver det törstiga, 

bullriga, kaotiska Stockholm på 1700-talets slut. Det nämns inga män eller kvinnor i texten, 

inte heller nämns något om skillnader i förutsättningar för könen i Stockholm vid den är tiden. 

Sedan följer några strofer ur Fredmans epistlar och ett författarporträtt av Bellman, där han 

beskrivs som någon som hyllade kvinnan. Kapitlet avslutas med sex dikter om Stockholm alla 

författade av män. 

      I kapitel 26, 28, 29 samt 31 ser den totala könsfördelningen ut som följer: 11 kvinnor samt 

32 män vilket tydligt illustreras i diagram 5 på följande sätt:
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Diagram 5. Könsfördelning av objekt på bilder samt av författare i kap. 26, 28, 29, 31.

2.1.1 Kommentarer till US3

Min tes att manliga författare dominerar stämmer i US3. Överraskande är dock att 

könsfördelningen är så ojämn på alla nivåer, författarpresentationer, illustrationer, teman osv. 

Petra Brookmans, skriver om den svenska litteraturhistorien i det första kapitlet av Detta är 

jag, kallat ”Den omöjliga litteraturhistorien”.37 Där påstår hon att 25 års feministisk 

litteraturforskning inte har gjort några större avtryck i de senaste utgivna 

litteraturhistorieböckerna. Mängden kvinnliga författare har ökat men inte utrymmet som ges 

                                                          
36 US3, s.263.
37Petra Brookmans, Detta är jag. Stina Aronssons litteraturhistoriska öde, Carlssons, Stockholm 2001.
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dem i böckerna. 38 Brookmans citerar Kurt Aspelins Textens dimensioner. Problem & 

perspektiv i litteraturstudiet från 1975, 

Mig veterligt har ingen av författarna till de många översiktliga litteraturhistoriska handböckerna 
alltsedan Schücks dagar inför sitt arbete offentligt sökt att klargöra vad arbetet egentligen gällt: 
frågorna vad, hur, varför. Alltför ofta har det mycket riktigt blivit föga  mer än ett 
reproducerande av ett konventionellt urval tidsordnade författare och verk, försedda med mer 
eller mindre välfunna karakteristiker med vidhängande värdeord; de har så utrustats med några 
slentrianmässiga ’bakgrundsteckningar’ och genetiska sammanhang.39

Om litteraturhistorieskrivningen förändras långsamt så är det ju knappast så att den 

litteraturhistoria som tas upp i läroböcker för högstadiet kommer att förändras snabbare. Den 

kommer istället släpa efter ännu mer. Med stor sannolikhet reproducerar den allmänna 

historiesynen sig utan att fråga varför, utan att kritisera kanon och urval av kanon. Läroböcker 

skrivs ju dessutom oftast av före detta lärare och inte av forskare. Nedsippring och 

eftersläpning40 är begrepp från Lars Brink, docent i Litteraturvetenskap vid Högskolan i 

Gävle. Med nedsippring menar Brink att teorier och resultat överförs i en förenklad form från 

den akademiska världen till skolans. Det finns också en sorts eftersläpning i tidsprocessen där 

det som läraren själv lärt sig under sin skoltid är det som ger spår och inte nya tankar och 

teorier. 

   Den kanon som råder följs slaviskt i US3, vilket kan bero på det jag tog upp tidigare, 

nämligen att litteraturhistorieskrivningen förändras mycket långsamt. Läroboken är skriven 

1990, och det har hänt en hel del på detta fält de senaste 18 åren. En genusmedvetenhet tycks 

inte ha varit aktuell när boken skrevs, för även om de manliga författarna dominerade finner 

läroboksförfattarna inte någon anledning att problematisera detta. Man ger Selma Lagerlöf 

fem sidor, medan August Strindberg får 18 sidor. På de fem sidorna nämns inte att hon fått 

nobelpris i litteratur men man kommenterar att August Strindberg inte fått det. 

    Inte heller nämner man det att dominansen av manliga nobelpristagare varit så total fram 

till 1990,41 när i själva verket endast 10 kvinnor fått priset sedan det först delades ut 1901. 

Eftersom man aldrig problematiserar vare sig könsfördelningen i Svenska Akademien eller 

fördelningen av litteraturpriset, är det lätt för läsaren att tro att både män och kvinnor har haft 

lika många stolar i Svenska Akademien genom åren. I själva verket blev Selma Lagerlöf den 

                                                          
38 Brookmans, s. 25.
39 Ibid. , s. 28.
40Lars Brink, ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv?” ur Kanon och tradition. Ämnesdidaktiska studier om fysik-
historie- och litteraturundervisning, red. Lars Brink och Roy Nilsson, Lärarutbildningens skriftserie nr. 2, Gävle 
1996.
41Året då US3 gavs ut.
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första kvinnliga ledamoten 1914.  Det är också lätt att tro att lika många kvinnor som män fått 

Nobelpris i litteratur, då vi i Sverige ofta hävdar att vi lever i världens mest jämställda land.

   Man kommenterar inte heller Selma Lagerlöfs liv som ogift, hennes relation till Sophie 

Elkan, eller hennes engagemang i kvinnofrågor. Uppdrag Svenska kom ut 1989 dvs. tre år 

före publiceringen av hennes brev till Sophie Elkan, Du lär mig att bli fri, utgivna av Ying 

Toijer-Nilsson42 vilket kan förklara att man inte tar upp den relationen, men Lagerlöfs 

kvinnofokus kunde ju ha nämnts. 

   När det gäller Hjalmar Söderberg som vi möter i kapitel 3, kunde man kanske ha tagit upp 

att hans porträtt av den starka Helga i Doktor Glas för att ge ett större spektra åt en författare 

som genom de texter som presenteras här enbart verka ägna sig åt att beskriva män och deras 

liv. Redan så här långt in i boken, tycker jag mig ha funnit en dominans av personer av 

manligt kön, både bildmässigt och textmässigt avbildade. 

   Detta fortsätter i både kapitel 5 och 8, kvinnor får inte ta plats, vara starka eller offer i en 

text skriven av en kvinna. I kapitel 5 nämns de för andra gången i boken. Den första gången 

var mormodern i Hjalmar Söderbergs Den brinnande staden. Här är de förvridna sörjande 

offer på en tavla målad av en man. Män initierar krig, majoriteten av soldater är män osv. 

Därmed förstår jag inte det allmängiltiga i texten. Jag förstår att man vill göra en koppling till 

Tolstoys roman med titeln, men kapitlet handlar aldrig om fred, kvinnors fredsromaner nämns 

inte heller, man fokuserar enbart på mäns upplevelser av våld och krig. Författarna kunde ha 

valt texter där kvinnor, gamla människor, barn, i vilken roll som helst, får stå i fokus. Men i 

slutet av kapitel 8 ställs Hávamál och Voluspá, två texter som betytt mycket för islänningarna 

och för litteraturhistorien, bredvid varandra och ges lika mycket utrymme. 

  I kapitel 10 är vi fortsätter den manliga dominansen och jag kan inte låta bli att uppfatta det 

som att kvinnor är sagoberättare som inte kan skriva science fiction för de är ju inte 

intresserade av teknik utan om sociala missförhållanden. Stereotypen att män är tekniska och 

kvinnor vårdande framhålls tydligt. 

   I kapitel 12, 100 sidor in i läroboken kommenteras kvinnors utsatthet och ojämlikhet för 

första gången. ”Även om läsintresset ökade i alla grupper, var medelklassens kvinnor – de 

som levde det mest instängda livet – de ivrigaste läsarna”43. Sen förklaras villkoren för den 

tidens kvinnor, att så kallade vetenskapliga undersökningar hävdade att kvinnan enbart levde 

genom sina känslor medan mannen var en tänkande varelse. I kapitel 17 är första gången i den 

                                                          
42Nordisk kvinnolitteraturhistoria V, red. Elisabeth Møller-Jensen, Bra Böcker, Malmö 2000, s. 171.
43US3, s. 98.
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här boken som en kvinna får rollen som en självständig tänkande varelse, Rachel Carson får 

stå för allvaret och Tage Danielsson för det mer lättsamma.

   På ett befriande sätt presenteras Fröding inte i första hand som den sinnessjuke lyrikern i 

kapitel 18. Hittills i den här läroboken har männen framställts som starka, våldsamma, 

krigiska varelser.  I det här kapitlet presenteras Fröding som den förälskade, hoppfulle 

mannen som längtar efter att bli omhållen, ‘(…) så ville jag ändå ha lite tröst från ett 

känslofullt kvinnohjärta.’44 Här får mannen vara svag. Men i kapitel 23 får kvinnan återigen 

representera det svaga könet som känner sig otillräcklig. Kapitel 25 presenterar 

kärlekshistorier och dikter, där både män och kvinnor faller offer och dör för sin kärlek. 

Dikterna är dock skrivna av 8 män och en kvinna. 

    Ser vi till de bilder med vilka boken illustreras finner vi samma tendens som i 

textmaterialet, männen dominerar. Bilden på den unga kvinnan som solar topless med en 

stickning bredvid sig som får illustrera 1800-talsromanen framstår som väldigt 1980tals 

daterad. Mer avancerade tolkningar av bilden är egentligen överflödiga, då den så tydligt 

väcker associationer till kvinnan som ett objekt som nöjesläser och handarbetar. Varför man 

illustrerat kapitlet på detta sätt väcker frågor. Kanske är det avkopplingen med läsandet och 

att tiden att läsa var något vi fick i och med industrialismens framväxande välfärdssamhälle 

man vill synliggöra med bilden, men varför är hon naken? 

   I ett diagram blir representationen av män och kvinnor i de utvalda kapitlen tydlig. När det 

gäller bilderna har jag räknat de personer som jag kan avgöra könen på, och vad det gäller 

kategorin namn, har jag räknat förekomsten av manliga och kvinnliga namn i texterna. 

Namnen kan alltså vara på författare och karaktärer i litteraturen som nämns. Jag har inte 

räknat de ställen när någon nämns som kvinnan/mannen. Jag har räknat varje namn en gång, 

inte varje gång de förekommit, i en grafisk illustration ser det ut på följande sätt: 

0

50

100

150

200

250

Bilder Författare

Kvinnor

Män

Diagram 6. Könsfördelning av författare och figurer, dvs. namn samt på bilder totalt i US3.

                                                          
44 US3, s. 132.
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Med detta övergår jag till min jämförelsetext, den lite nyare Studio Svenska 4.

2.2 Studio Svenska 4 (SS4)

SS445 är ett basläromedel46 i svenskämnet för årskurs 9 och utgiven av Liber 2005. Den är 

författad av My Eklundh, Boel Nygren och Inger Strömsten. Det exemplar jag har är första 

upplagan, andra tryckningen.

      Boken börjar med en innehållsförteckning där man delat in boken i sju tematiska delar, 

”Studieteknik”, ”Skrivarskola”, ”Tala”, ”Litteratur”, ”Språkhistoria”, ”Massmedier” samt en 

uppslagsdel. 

     De namn som förekommer i innehållsförteckningen är Aristoteles, Cicero och de är de 

enda. De finns under kapitlet ”Tala” medan kapitlet ”Litteratur”47 inte redovisar några 

författare alls i innehållsförteckningen. Till skillnad från US3 finns inget tilltal till läsaren med 

koppling till läroplan. SS4 är en till omfånget kortare bok än US3 och till följd av detta kräver 

den inte lika mycket utrymme för närläsning och kommentarer som US3.

  

”En linje genom tiden” s. 49 – 60

Avsnittet i boken illustreras med en man och en kvinna som läser en varsin skönlitterär bok, 

liggandes i vilstolar, påklädda. I den inledande texten berörs inte något kön utan översiktligt 

berättas det om vad kapitlet kommer att ta upp. Under texten finns fyra små illustrationer 

föreställande skrivande människor genom tiderna, två män får symbolisera 4000 år tillbaka i 

tiden respektive 2000 år tillbaka i tiden. Två kvinnor symboliserar mer moderna skrivare 200 

år respektive 30 år tillbaka i tiden. På de närmast efterföljande sidorna presenteras en tidslinje 

där nyckelord förklaras, verk presenteras, och författare listas. Det första verket som tas upp 

under rubriken Forntiden, i tidslinjen, är Gilgamesheposet, skrivet av Gilgamesh 2000 f. Kr. 

Ett stycke om att en man ska var stark citeras. Detta illustreras med en bild på en staty av 

Gilgamesh. Under rubriken Antiken, presenteras nästa författare, Homeros. Ett stycke ur 

Odyssén citeras, även här handlar det om en stark man. Illustrationen föreställer en bild på 

Odysseus och hans män. Under denna rubrik listar man även åtta manliga författare. 

                                                          
45 My Eklundh, Boel Nygren och Inger Strömsten, Studio Svenska 4, Liber, Stockholm 2005. 
46Det är den benämning som läromedelsförfattarna använder på boken.
47 Kapitlet kallat Litteratur finns på s. 48- 125 i SS4.
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   Medeltiden representeras i läromedlet av ett stycke ur Rolandssången där Roland är på väg 

ut i strid, fem författare listas här varav en är kvinna, Heliga Birgitta. Under rubriken 

Renässansen listas fem författare, alla män. Här citeras ett stycke ur Hamlet och det hela 

illustreras med en bild på Shakespeare. Upplysningen illustreras med en bild föreställande 

Robinson Crusoe, varpå en lista följer med sju författare varav en är kvinna, däribland Anna 

Maria Lenngren.

     ”Romantiken” illustreras i läromedlet med en tavla föreställande ett naturmotiv. Här listas 

11 författare varav två kvinnor, Jane Austen och Mary Wollstonecraft Shelley. Ett stycke ur 

Viktor Rydbergs Singoalla citeras, där fokus ligger på Singoallas utseende och röst. Nästa 

epok, ”Realismen och naturalismen” illustreras med en bild på tre små flickor och två små 

pojkar, en bild som i original illustrerat en Dickensberättelse, upplyser bildtexten. Här finns 

en lista på 15 författare från perioden, varav tre är kvinnor, Fredrika Bremer, Emily Brontë 

och Victoria Benedictsson. Två citat illustrerar textsidan, ett från Svindlande höjder av Brontë 

där Mr Heathcliff tros vara död. Det andra är ett stycke ur Hemsöborna där Carlsson beskrivs. 

Som illustration används en bild föreställande två vargar och Mowgli, ur Kiplings 

Djungelboken.

   Under rubriken ”Nittiotalismen i Sverige” tas endast tre författare upp, Selma Lagerlöf, 

Gustaf Fröding och Erik Axel Karlfeldt, inga bilder eller citat finns med.  Sista epoken som 

berörs har titeln ”1900-1940”, listan på författare består här av 15 män och 9 kvinnor. Ett citat 

av Prousts Swanns värld illustrerar tillsammans med ett fotografi föreställande en 

madeleinekaka en av text sidorna. Könsfördelningen i hela kapitlet ”En linje genom tiderna”

ser i en grafisk illustration ut på följande sätt: 
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Diagram 7.  Könsfördelning på bilder samt av författare i ”En linje genom tiderna”.
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”Romanen – en berättelse på prosa” s. 61 – 87.

Efter tidslinjen med korta ordförklaringar, listor och citat kommer ett avsnitt som handlar om

varför man ska läsa skönlitteratur, avsnittet innehåller också en del romanfakta. I inledningen 

citeras Kafka och avsnittet illustreras med ett fotografi av en ung läsande man.  Detta följs av 

exempel på hur romanens olika stilnivåer. Tre kvinnliga författare och fyra manliga citeras 

med utdrag ur sina romaner. Den första är Gun-Britt Sandströms För Lydia, där texten 

handlar om Lydia som ska städa upp och diska efter männens festande dagen innan. Den 

andra texten är från Vilhelm Mobergs, Mans kvinna. Stycket handlar om det gamla 

fattighjonet Herman och hans svåra liv. Nästa text är från Beate Grimsruds Jag smyger förbi 

en yxa och handlar om en familj som letar saker på soptippen. På Grimsrud följer

Dostojevskijs Brott och straff, där stycket handlar om en ung man som är rädd för sin 

hyresvärdinna. Efter den kommer ett stycke ur Kerstin Ekmans Springkällan där två kvinnor 

har det svårt 1910. Två män får avsluta exempelkavalkaden, Ulf Lundell med ett avsnitt ur 

Jack, även här handlar det om en ung man och relationen till hans hyresvärdinna samt Jonas 

Hassen Khemiri med ett stycke ur Ett öga rött, där en ung mans förälskelse i en ung kvinna 

behandlas. Texterna har inga tillhörande illustrationer

   ”Romanens första tid – från 1700-tal till 1900-tal”, är titeln på nästa avsnitt. Där berättas det 

om hur samhället förändrades under den här tidsperioden och om införandet av en allmän 

folkskola i Sverige 1842. Texten illustreras av tre bilder, en föreställer sju flickor och en pojke 

stående bakom sina bänkar, ett svartvitt foto från 1880-talet. Den andra bilden föreställer en 

framsida på en ABC-bok från 1847 och slutligen ett svartvitt foto på en industribyggnad. Som 

förklaring till varför romanen blomstrade under denna tid skrivs kort att ”Fler och fler 

människor kom att tillhöra medelklassen. De hade råd att utbilda sig och fick tid att tänka på 

annat än arbete.”48 Satiriska romaner som Jonathan Swifts Gullivers resor är den enda titel 

som behandlas på de första två sidorna i avsnittet om romanens första tid. På följande 18 

sidor49, presenteras 14 författare varav fem är kvinnor.50 Presentationerna av författarna och 

deras verk är överlag korta och varje författare citeras ur ett av sina verk, citaten förefaller ha 

valts ut för att representera författarens stil och tematik. Alla författare sätts i perspektiv till 

den tid och samhälle de lever i och i stort sett ges lika stort utrymme till alla författare. 

Illustrationerna är ur filmatiseringar av böckerna, teckningar till böcker eller fotografier av 

                                                          
48 SS4 s. 67.
49 Ibid. , s. 68-85.
50Författarna i den ordning de presenteras; Jane Austen, Fredrika Bremer, Honoré de Balzac, Charles Dickens, 
Lev Tolstoj, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, Elin Wägner, Hjalmar Bergman, Pär 
Lagerkvist, Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson, Vilhelm Moberg.
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författare. Jane Austen-texten illustreras med en bild från en tv-filmatisering av Stolthet och 

fördom där Elizabeth och Mr Darcy gifter sig. Texten om Dickens illustreras med en teckning 

ur den satiriska tidningen Punsch, föreställande en rik man med ryggen mot en fattig man 

med två barn. Texten om Tolstoj illustreras med en bild från en äldre filmatisering av Anna 

Karenina från 1948, föreställande Anna Karenina och hennes son. Det finns även en liten 

teckning av en kusk med häst och vagn som illustration till texten. Till texten om Strindberg 

finns han själv med på ett fotografi tillsammans med sina två döttrar, och ett annat fotografi 

till texten föreställer en byst på Strindberg placerad på Mosebacke i Stockholm. 

     Selma Lagerlöf-texten illustreras med ett fotografi från en tidig inspelning av Gösta 

Berlings saga. Bilden föreställer fyra män och två kvinnor i färd med att spela in en scen. Till 

texten finns också en teckning förställande Gösta Berling i predikstolen. Till texterna om Elin 

Wägner och Pär Lagerkvist finns de båda författarna med på klassiska porträttbilder.        

    Presentationen av arbetarförfattarna inleds med ett fotografi på en lantarbetarfamilj, en man 

och en kvinna och två barn. Den följs av en bild på ett litet statarbarn i halvlångt hår och kolt. 

Texten om Moa Martinson illustreras med en bild på en knoppande äppelgren. På bilderna 

förekommer allt som allt nio personer av kvinnligt kön och 13 av manligt. På bilderna finns 

tre barn som det inte går att avgöra könet på. I en grafisk illustration ser det ut på följande 

sätt:
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Diagram 8. Könsfördelning hos författare samt på bilder i ”Romanen – en berättelse på prosa”.

Könsfördelningen är alltså i stort sett densamma för både författarpresentationer och 

illustrationer till texterna.

   Avsnittet om romaner avslutas med en lista på barn och ungdomsskildringar från olika 

länder51. Här är 26 författare män och 11 kvinnor av de 37 som totalt rekommenderas. 

                                                          
51SS4 s. 87.
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”Novellen – en kort berättelse” s. 88- 99

Avsnittet som behandlar novellen som litterär form inleds med en förklaring av vad en novell 

är samt fakta om noveller. Ett exempel på en början av en novell är Karl Rune Nordkvists 

”När åskan går”. En kort genomgång av novellens historia ges. Här får Boccaccios 

Decamerone stå som exempel där på följer en rad presentationer av novellförfattare, vilket

illustreras med en tavla föreställande Griseldas bröllop, vilket är en av historierna i 

Decamerone. Målningen föreställer en naken kvinna, ytterligare fem kvinnor samt sju män. 

   Sju novellförfattare presenteras, varav två är kvinnor,52 Cora Sandel och Karen Blixen. Här, 

liksom i föregående kapitel, presenteras författaren i relation till sin samtid samt med ett 

stycke ur en novell skriven av författaren. Almqvist är först ut och citeras med ett stycke ur 

”Kapellet”, om en ung präst som reser till sin första tjänstgöring. Guy de Maupassant citeras 

med inledningen ur ”Rosalie Prudent”, om den unga kvinnan som dödar sitt nyfödda barn. 

Tjechovs sinne för detaljer synliggörs genom ett utdrag från ”Krusbär”, där en äldre man 

ångrar att han inte levt sitt liv annorlunda. 

   Kafka illustreras med ett fotografi på Kafkamonumentet i Prag, på bilden betraktar en man  

monumentet, utdraget ur novellen citerad är från ”Förvandlingen”. Utdraget är från när 

Gregor Samsa vaknar upp och upptäcker att han förvandlats till en stor insekt. Texten om 

Cora Sandel illustreras med ett porträtt på henne och en bild naturen vid Tromsö. Hon bidrar 

med novellen ”Barnet”. Den handlar om två människor som hålls samman av ett barn.  Karen 

Blixen finns på bild med Marilyn Monroe och Stig Dagerman porträtteras med en av sina 

söner. Båda dessa författare bidrar även de med noveller om barn, ”Det drömmande barnet”

samt ”Att döda ett barn”. På bilderna i avsnittet förekommer alltså tre kvinnor och tre män. 

Detta avsnitt avslutas med en lista på novellförfattare innehållande 11 kvinnor och 15 män.

I en grafisk illustration ser könsfördelningen i kapitlet ut på följande sätt:
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Diagram 9.  Könsfördelningen hos författare samt på bilder i ”Novellen – en kort berättelse”.

                                                          
52 Novellförfattarna i den ordning de presenteras; Carl Jonas Love Almqvist, Guy de Maupassant, Anton 
Tjechov, Franz Kafka, Cora Sandel, Karen Blixen samt Stig Dagerman.
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”Serier – berättelser i bild och bubblor” s. 100 – 125

Det avslutande avsnittet i ”Litteratur” behandlar serier. Att författarna har valt att ta med 

serier i litteraturkapitlet motiverar de med att ”(…) serier är bara ett av många sätt att uttrycka 

sig och berätta en historia”53. Avsnittet inleds med fakta kring serier och de första serier som 

nämns är Stålmannen, Fantomen, Kalle Anka, Bamse, samt Eva och Adam. Alla dessa serier 

har manliga huvudkaraktärer förutom Eva och Adam som har en kvinnlig och en manlig. Den 

första illustrationen är från Bild & Bubbla, tidskrift som handlar om serier. Bilden föreställer 

en kvinna med kort lockigt rött hår i blå klänning och högklackat, som flyger i väg med en 

blond kvinna med bakåtlutat huvud, i öd klänning, i pratbubblorna står det ” Jag kallas för 

Dotty Virvelvind!” samt ”Åh! Ni är flickan som gör vad hon vill.”54 Efter detta följer en 

redogörelse för seriernas historia. R F Outcast och hans figur The Yellow Kid nämns samt 

George Harriman och Krazy Kat. Detta illustreras med några serierutor från Krazy Kat. Nästa 

namn som nämns är O A, Oskar Andersson, och Albert Engström, sidan har illustrationer 

gjorda av de båda, sju män och en kvinna är avbildade på dessa. Namnen som nämns på 

följande sidor är Karl-Alfred, Blixt Gordon, Dale Arden (kvinna), Hans Zarkov, Alex 

Raymond, Lee Falk, Fantomen, Stålmannen, Jerome Siegel, Joseph Shuster, Clark Kent, 

Batman, Bruce Wayne, Spindelmannen, Stan Lee, Steve Ditko, Peter Parker. Illustrationerna 

till detta som föreställer karaktärer, är tio på män och två på kvinnor. Då har jag räknat varje 

karaktär endast en gång, de kan förekomma flera gånger i en stripp. Sammanfattningsvis så 

här långt i avsnittet har kvinnor förekommit på bild fem gånger och män 20 gånger. Kvinnor 

har förekommit i texten två gånger medan män har nämnts 25 gånger

   De serier med djur som huvudrollskaraktärer visar upp samma tendens. Här har vi; Musse 

Pigg, Kalle Anka, Jan Långben, Pluto, Carl Barks, Charles M Schultz, Snobben, Charlie 

Brown, Gustaf, Jim Davis, Ådi, och Jon, alla av manligt kön. Bilderna föreställer sju manliga 

djurkaraktärer. 

    Under rubriken ”Satir och absurd humor” nämns Alfred E Neuman och Don Martin. När 

det handlar om seriefiguren Tintin radas ytterligare manskaraktärer upp, George Remi, Tintin, 

Milou, Dupont, Dupond, Haddock samt Kalkyl. Bilden till texten är från Solens tempel, ett 

Tintinalbum och föreställer fem män och två kvinnor. Stycket om de belgiska och franska 

serierna fortsätter med att berätta om Spirou, Marsupilami, Gaston, Robert Velter, Spip, 

Nicke, André Franquin, Lucky Luke, Maurice de Bévère, René Goscinny, Jolly Jumper, 

                                                          
53 SS4 s. 100.
54 Ibid. ,  s. 101.
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Ratata, Pierre Culliford, Johan, Pellevin, Smurfarna, Asterix, Julius Ceasar, Albert Uderzo 

samtliga av manligt kön. De tio illustrationerna föreställer manliga karaktärer från serier. 

   Modesty Blaise blir den första serien med en kvinnlig huvudkaraktär att behandlas, ”För en 

gångs skull är en kvinna huvudperson i serievärlden”55 kommenterar läromedelsförfattarna 

detta med. Modesty Blaise författades av Peter O’Donnell, och det tredje namnet som nämns i 

texten är Willie Garvin. Texten illustreras av en bild på Modesty Blaise. 

   När det gäller svenska serier ser vi exakt samma tendens som tidigare; Kronblom, Malin, 

Elov Person, Gunnar Persson, Mandel Karlsson, Rudolf Peterson, Korpral Gevär, överste 

Gyllenskalp, Elvira, Lasse O’Månsson, Bamse, Rune Andréasson, Walt Disney, Lille 

Rickard, Pellefant, Cecilia Torudd, Ensamma Mamman, Charlie Christensen, Arne Anka, 

Röde Orm, Frans G. Bengtsson. 17 män och fyra kvinnor förekommer i texten och bilderna

föreställer två kvinnor och sex män. 

   Kapitlet om litteratur avslutas med ett avsnitt om Manga. Mangans historia och speciella 

kännetecken förklaras. Man skriver att de handlar om allt från ninjor, robotar, hjältar och 

hjältinnor till hur samhället såg ut. Det tas också upp att det finns en speciell genre Manga för 

flickor som heter Shojo Manga. På bilderna till texten finns tre pojkar och tre flickor. 

    Avslutningsvis även här en lista på rekommenderad läsning, sju serieförfattare finns på den, 

tre är kvinnor och fyra män. Den följs av en lista på rekommenderad manga från Japan och 

Korea. Vad författarna på den listan har för kön kan jag inte avgöra.

På en tabell över fördelningen av kön på figurer, författare samt på bilder från hela 

serieavsnittet ser det ut enligt diagrammet nedan. Männen dominerar det här avsnittet totalt. 
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Diagram 10.  Könsfördelningen av figurer, författare samt bilder i Serier – berättelser i bild och bubblor.

2.2.1 Kommentarer till SS 4

Litteraturkapitlets första avsnitt listar författare och verk under betydelsefulla perioder i en 

tidslinje. Sammanlagt på dessa sidor förekommer 63 manliga författare samt 17 kvinnliga. På 

                                                          
55 SS4 s. 117.
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illustrationerna till samma sidor är den procentuella fördelningen av kön 21 % kvinnor och 

79% män. Att notera är här att på de första två sidorna är fördelningen jämn, lika många 

kvinnor som män. Men hälften av bilderna föreställande kvinnor finns också på dessa två 

sidor, den andra hälften finns på bilden av de fem barnen från Dickensillustrationen. 

Tidslinjen illustreras också av 9 citat från texter från de olika perioderna. Av dessa är ett av en 

kvinna och resten av män, men då gör jag antagandet att Gilgamesheposet och Rolandssången

är skrivna av män. Procentuellt ser siffrorna ut som följer, 10 % av kvinnliga författare och 90 

% av män. Det finns inte så mycket att analysera på de här sidorna eftersom de består av 

nyckelord om perioderna, citat och listor över författare.

   Romanens första tid illustreras i läromedlet med ett fotografi på en läsande ung man, och 

här frågar jag mig om detta är ett medvetet val för att locka till en igenkänning för de manliga 

läsarna av boken, då kvinnor statistiskt56 sett läser mer än män. 

   De sju böcker som citeras är skrivna av tre kvinnor och fyra män. Detta är en förhållandevis 

jämn siffra och läromedelsförfattarna har lyckats hålla denna jämställdhet av könen även i 

tematiken som förekommer i citaten. Illustrationerna och könsfördelningen på författarna i 

kapitlet har jag redovisat i ett diagram i närläsningen, men procentuellt ser det ut som följer, 

35 % av bilderna föreställer kvinnor och 50 % föreställer män, då 15% är av okänt kön. Av 

författarna som tas upp är 33 % kvinnor och följaktligen 67 % män.    

   Som jag nämnde i närläsningsavsnittet ges alla författare ett i stort sett lika stort utrymme 

och fokus läggs på textcitaten snarare än på författarporträttet. Inte mycket om författarnas 

privatliv nämns utan bara kort om deras uppväxtmiljö. Om Strindbergs eller Lagerlöfs 

förhållande till kvinnor och kvinnan nämns inget. Men i texten om Bremer förklaras kvinnans 

situation på 1800-talet, att hon inte var myndig om hon inte var änka, att hennes far bestämde 

över henne tills hon gifte sig, att hon som ogift inte var värd mycket.  Men i stycket om 

folkskola och industrialism kommenteras inte några olika villkor för män och kvinnor, utan 

alla dras över en kam. 

   På den avslutande listan för rekommenderad läsning finns 30 % kvinnor och 70 % män.

   Novellavsnittet är kort och följer samma mönster som för romanavsnittet. Här är 30 % 

kvinnor och 70 % män som ges presentationer. Om de två kvinnor som presenteras får vi inte 

veta mer än att de skildrade sin samtid och det samhället de levde i. Intressant är att de båda 

får bidra med citat ur noveller som handlar om barn, men vid jämförelse av vad männens 

textcitat handlar om så visar det sig att även de handlar om barn eller unga människor. 

                                                          
56 Ingela Goding, Sven Nelander , Läsande av böcker, klass och kön, Lo/Löne- och välfärdsenheten 2006, s. 3.
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Könsfördelningen på illustrationerna är jämn. Den avslutande listan har 42 % kvinnor och 58 

% män. 

    Avslutningsvis i litteraturavsnittet i Studio Svenska 4 har man valt att fokusera på serier. Är 

detta en flört med mottagarna av läromedlet kan man fråga sig. Har man lagt in detta för att 

lyfta in serierna i salongen eller åtminstone i skolsalen. Hittills har läromedlet haft en 

könsfördelning som har legat på mellan 21  - 42 % kvinnor både vad det gäller illustrationer 

och författare med ett undantag för tidslinjen som citerade endast 10 % kvinnor. Serieavsnittet 

hakar på det här undantaget. Av de seriefigurer som nämns är 10 % kvinnliga, 4 % av 

författarna är kvinnor och på bilderna finns 20 % kvinnor. De fyra procenten kvinnliga 

författare är ju i själva verket endast en person, Cecilia Torudd är den enda kvinnliga 

serieförfattare som tas upp. Torudd skriver Ensamma Mamman och handlar om en mamma 

med två tonårsbarn. Det verkar alltså som att män kan skriva serier om kvinnor som Modesty 

Blaise, en cool hemlig agent, men kvinnor skriver inte serier och gör de det så handlar det om 

något vardagsnära som att ta hand om barn. Den avslutande listan med rekommenderad 

läsning är intressantare, här finns tre kvinnor – Lena Ackebo, Lise Myhre och Marjane Satrapi 

och fyra män – Bud Grace, Martin Kellerman, Joakim Lindgren samt Joakim Pirinen. Listan 

har alltså en könsfördelning på 43 % kvinnor och 57 % män. Ser vi till könsfördelning 

beträffande författare samt fördelning av män och kvinnor i illustrationer i detta kapitel ser det 

i en grafisk illustration ut på följande sätt: 
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Diagram 11.  Den totala könsfördelningen i SS4.

   Med underlag av serieavsnittet kan konstateras att läromedelsförfattarna visar på en 

någorlunda medvetenhet och överlag verkar följa någon sorts idé om att runt 30 % av alla som 

förekommer i läromedlet ska vara kvinnor. Man når inte målet dock utan skjuter under med 

5% både på bilder och i representationen av kvinnliga författare. Inte heller problematiserar 

man det faktum att kvinnorna är mindre representerade än män. Texterna som presenterar 
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författarna är kort hållna, kanske för att ge plats till det långa serieavsnittet som faktiskt ges 

lika mycket utrymme som avsnittet som behandlar romanen och dess historia. 

    

3. Jämförelse mellan Uppdrag Svenska 3 och Studio Svenska 4 samt slutsats.

Mellan de två läroböckerna skiljer femton år och som jag antog min tes verkar det har hänt en 

del vad det gäller genusmedvetenheten på den tiden. SS4, verkar man sträva efter att ge en 

tredjedel av uppmärksamheten till kvinnorna, medan man i US3 låter männen dominera utan 

att detta ens problematiseras. Där US3 låter Strindberg dominera över Lagerlöf ger SS4 lika 

mycket plats till de båda författarna. US3 skriver om att Strindberg aldrig fick nobelpriset i

litteratur men utelämnar att Lagerlöf faktiskt var den första kvinnan att få det. I SS4

kommenteras det alls inte att Strindberg aldrig fick priset men man berättar att Lagerlöf 

faktiskt var den första kvinnan att få det. Däremot berättar SS4 inget om nobelpriset och 

Svenska Akademien, vilket US3 gör ganska grundligt, även om man inte någonstans i den 

texten tar upp att kvinnor har varit i stark minoritet både som medlemmar i akademien och 

som mottagare av dess litteraturpris. SS4 tar dock upp Svenska Akademien, som en 

språkvårdande insats i sitt Språkavsnitt57, men problematiserar inte heller könsfördelningen 

eller nämner nobelpriset i litteratur. 

   Till skillnad från US3, som inte kunde kommentera Lagerlöfs förmodade förhållande till 

Sophie Elkán, hade SS4 den möjligheten men utnyttjade den inte. 

   I kommentarerna till US3 pekade jag på att det varit intressant att visa på ett bredare spektra 

hos en författare som Hjalmar Söderberg, i US3 verkar det som han enbart ska ha skildrat

män, trots att han skildrat starka kvinnor som Helga i Doktor Glas. I SS4 framställs han inte 

alls på samma sätt utan presenteras med hjälp av en dialog ur Den allvarsamma leken, där en 

mans kärlek till en kvinna skildras. Dock avslutas dialogen med Arvids tankar ”Älskar jag 

henne ännu – kan jag älska henne, nu då hon har givit sig åt en främmande man? Eller kanske 

åt flera (...)” 

   I US3 kommenteras kvinnans roll i samhället i samband med romanens frammarsch och 

industrialismen medan SS4 inte alls kommenterar detta. US3 ägnar två och en halv tätskrivna

sidor i ett litet typsnitt åt romanens frammarsch och industrialismen medan SS4 behandlar 

samma ämne på 24 rader. Överhuvudtaget är SS4 en ytligare bok och avhandlar ämnen i korta 

texter med ett lättare språk än vad US3 gör. US3 kräver mer av sin läsare än vad SS4 gör. Ett 

exempel i SS4 om just romanens blomstring, ”Det var under den här tiden som romanen fick 
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sin första riktiga blomstringstid. Romantiska och realistiska romaner blev ett sätt att få 

underhållning. Lusten att läsa spred sig.”58 Motsvarande innehåll finns spritt i flera stycken i 

US3, ”Man talar om 1800-talet som tiden för den ’borgerliga’ romanens framväxt. Den vände 

sig främst till en av de nya grupperna, medelklassen.”59  I nästa stycke fortsätter det med ”Den 

romantiska romanen har en beskrivande, ofta dramatisk, nästan översvallande stil.” Och om 

den realistiska romanen, ”Den realistiska romanen vill berätta trovärdigt om vardagslivet. Den 

vill göra läsaren bekant med olika miljöer, nya verkligheter.” Avslutningsvis beskrivs läslust 

på följande sätt ”Läsning blev plötsligt glädje, tidsfördriv, upphetsning, ja- nästan ’synd’”. 

Detta tycker jag exemplifierar på ett tydligt sätt hur US3 går in i detalj på ett annat sätt än SS4

och är mer litterär i sina förklaringar än denna. 

   SS4 saknar den krigiska tematiken som präglar åtminstone inledningen av US3, utan 

använder sig av en kronologisk ordning. Något annat som SS4 helt utelämnar intressant nog är 

lyriken. Den avhandlas inte överhuvudtaget utan istället väljer man att presentera serier. US3

gör tvärtom, även detta kanske en större utmaning för eleverna som kan tycka att lyrik är 

svårt. Återigen undrar jag om detta är för att inte skrämma bort potentiella läsare av litteratur, 

man tar bort det lite svåråtkomliga med något mer lättsmält. 

    Båda läroböckerna använder sig att upplägget med en tidslinje som de låter löpa över 

litteraturhistorien i syfte att kronologiskt åskådliggöra den tydligare. Båda böckerna tar 

avstamp i ungefär samma tid, ca 3000 år f. Kr men SS4 kallar den första perioden forntiden 

medan US3 börjar direkt med antiken, men tar enbart upp den grekiska till skillnad från SS4

som tar med den romerska antiken. Nästa hållpunkt är medeltiden där både US3 och SS4

nämner Heliga Birgitta som sin första kvinnliga författare, SS4 nämner henne bara vid namn 

medan US3 berättar mer om hennes liv och hennes helgonförklaring. Under renässansen tar 

båda böckerna upp samma författare. SS4 hoppar över barocken och klassicismen men under 

upplysningen har de med i stort sett samma författare med den skillnaden att SS4 får här med 

sin andra kvinnliga författare, Anna Maria Lenngren. Romantiken skiljer sig dock mellan 

böckerna, båda nämner Goethe och bröderna Grimm, men medan US3 räknar upp Schiller, 

Stagnelius, Geijer, Tegnér, Runeberg nämner SS4 Austen, Wollstonecraft Shelley, H C 

Andersen, Poe, Topelius, Almqvist, Hugo och Rydberg. De tre sistnämnda tar dock US3 upp 

under naturalismen/realismen. SS4 får alltså här in två kvinnor till. US3’s andra kvinna blir 

Selma Lagerlöf under nittiotalismen, hon finns även nämnd i SS4. Under perioden som i 

böckerna benämns 1900 – 1940 båda böckerna, Edith Södergran, Moa Martinson samt Karin 
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Boye men SS4 får med ytterligare fem kvinnor i perioden. SS4 får alltså med betydligt fler 

kvinnor i sin tidslinje än vad US3 får.

  När det gäller bilderna i de båda böckerna landar US3 på 21 % föreställande kvinnor, medan 

SS4 har 25 % så den senare boken närmar sig att en tredjedel av personerna som förekommer 

på illustrationerna är kvinnor medan den äldre boken bara når en femtedel.

   Den procentuella fördelningen för könsfördelningen bland författare som nämns eller 

presenteras, ser ut på följande sätt, i US3 är 14 % av författarna kvinnor medan i SS4 är 25 % 

kvinnor av de författare som presenteras. Jag trodde att serieavsnittet skulle ge större utfall 

procentuellt men om man bortser från det avsnittet, så är de kvinnliga författarna 26 %.  

Jämfört med Blooms fördelning i sin västerländska kanon ligger den senare boken bättre till, 

könsfördelningen i den var 15 % kvinnor och 85 % män. Jämför jag dessutom med Delblanc 

och Lönnroths Den svenska litteraturen ligger de båda läroböckerna avsevärt bättre till, i den 

ges kvinnorna 8 % av utrymmet. Detta påstod dock, enligt Williams, Lönnroth vara 

missvisande för att fler kvinnliga författare var invävda i översiktsavsnitten60.  Jag har ägnat 

mig att räkna alla kvinnor, även de i översiktsavsnitten som många gånger hjälpt upp 

statistiken. Jag har ansett det nödvändigt i två så begränsade böcker. Mellan US3 och SS4

skiljer det 11 %, det presenteras alltså 11% fler kvinnliga författare i den senare boken.   

      Williams anser att ser man på siffrorna blir fördelningen tydlig och avläsbar, ”Siffrorna 

talar, de ger tydliga besked om vilket utrymme man ansett skäligt att tilldela författarna och 

de är därför värderande på samma sätt som texternas omdömen.” 61 Men siffror kan även få 

för mycket fokus, Williams fortsätter ”Om man nöjer sig med att uppnå statistisk jämlikhet 

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

antal och andelar kommer i skymundan.” Risken är att kvinnorna klumpas ihop och får bli det 

andra könet, och inte anses stå på samma nivå som männen. I US3 och SS4 är kvinnan det 

andra könet trots att SS4 har en bättre representation.

      Jag ställde frågan om huruvida det faktum att de båda böckerna är skrivna av kvinnor 

avspeglar sig i urvalet. Svaret blir att det definitivt inte avspeglade sig i den första boken, men 

eventuellt i den andra. Den ökade antalet kvinnor i den andra boken skulle ju kunna vara 

oberoende av könet på författarna till läroboken. Ökningen skulle ju likaväl kunna vara ett 

resultat av ett medvetandegörande av genusordningen. För att kunna uttala mig om detta 

skulle jag behöva intervjua läromedelsförfattarna, eller på annat sätt få reda på deras 

utbildning och intressen. Nedsippring och eftersläpning, Lars Brinks begrepp som jag tog upp 
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tidigare, verkar dock göra sig gällande i båda läromedlen. Eftersläpningen kan vara en 

anledning till att man inte markant bryter mot Blooms könsfördelning i kanon i US3 och att 

man inte heller når en jämställdhet i SS4.

      Jag citerade tidigare i uppsatsen Thavenius, som påstod att kanon inte löser problem utan 

ställer frågor, samt som frågor sig om kanon ska bidra till en nationell och kulturell identitet. 

Jag går ur den här uppsatsen med fler frågor än svar, men med slutsatsen att man i SS4 gjort 

sitt urval ur kanon, bilder och tema för att attrahera den ointresserade läsaren, i syfte att tilltala 

en förmodat ovan läsare att läsa mer, eller en ointresserad elev att intressera sig för läsning. 

Med tanke på urvalet av texter och bilder är den förmodade läsaren av boken i så fall en man.

US3 å andra sidan följer en tradition att kräva av mycket av sin läsare vare sig den är en 

studiemotiverad elev eller inte och använder sig inte heller av kanon för hjälp med

identifiering för läsaren. Den som kan identifiera sig i tematiken i den här läroboken är av 

manligt kön, då den är av en ganska krigisk natur. Åtminstone verkar läroboksförfattarna tro

att tematiken ska tilltala en manlig läsare eftersom den används vid så många tillfällen. 

    Könsfördelningen har ändrats från den tidigare till senare läroboken. Kvinnorna har fått 

större utrymme i ord och bild, kvinnobeskrivningarna har förbättras. Trots detta ligger 

resultatet en bit ifrån vad man skulle kunna betrakta som jämställt. De kvinnliga författarna 

till den senare läroboken verkar ha tagit intryck av en genusmedvetenhet med resultatet i en 

rörelse i läroböckerna, som kan bidra till att teckna en fullständigare och rättvisare bild av 

verkligheten. Nedan ses den totala könsfördelningen i på bilder och av författare i de båda 

böckerna uppställda bredvid varandra i grafiska illustrationer.
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Diagram 6, den totala könsfördelningen i US3.           Diagram 11, den totala könsfördelningen i SS4.
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4. Sammanfattning

Ett genusperspektiv bidrar till att justera ”modellbyggen” av världen där kvinnan gjorts till det 

andra könet. Skolans läroplaner visar på att jämställdhet är en del av dagens värdegrund. 

Därför har jag undersökt två läroböcker, Uppdrag Svenska 3 från 1990, samt Studio Svenska 4

från 2005, båda för årskurs 9 för att se hur de representerar och presenterar män och kvinnor. 

Båda läroböckerna är skrivna av kvinnliga författare. 

    Min tes var att männen skulle dominera den äldre boken och att representationen av 

kvinnor skulle ha ökat till den nyare boken. Mina huvudsakliga frågeställningar var hur 

många män respektive kvinnor förekommer i de två böckerna, hur många män respektive 

kvinnor förekommer på bilder i de båda böckerna samt om det faktum att läroböckerna är 

skrivna av kvinnor skulle ha något genomslag i valet av författare och bildmaterial. För att 

svara på detta räknade jag förekomsten av män och kvinnor i ord och bild, och för att 

synliggöra resultaten använde jag mig av diagram där jag fann det belysande. Jag valde också 

att göra vissa kvalitativa bedömningar om beskrivning samt representationen av könen. 

    För att möjliggöra detta behövdes en redogörelse av några begrepp som jag behövde 

använda mig av, kön, genus samt kanon. Kön kan anses vara ett vardagligt samt biologiskt 

laddat ord, mer statiskt än det mer dynamiska ordet genus som förklarar konstruktionen av 

kön som en pågående process. Kanon kan betyda fastställd norm och inom den litterära 

västerländska kanon som Harold Bloom försvarar finns det bara 15 % kvinnor. 

    I min närläsning av US3 samt SS4 kom jag fram till att den äldre boken hade en lägre andel 

kvinnliga författare än den senare. Sättet man skrev om kvinnor hade också förändrats men 

huruvida detta beror på att de är skrivna av kvinnor går inte att fastslå eftersom jag då skulle 

behövt jämföra med en lärobok skriven av män. Däremot verkar en medvetenhet om 

genusordningen ha gjort sig gällande. 

    Slutsatsen jag drog var att min tes stämde. Männen dominerade den äldre boken och fler 

kvinnor fanns representerade i den nyare. Kvinnobilden hade förändrats till det bättre men 

gick inte att betraktas som jämställd. 
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