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ABSTRACT 

   

In this study I have analyzed, throughout a gender perspective, two textbooks Den levande 

litteraturen and Upplev litteraturen which are purposed to be used as teaching materials in 

Swedish schools in the subject of Swedish when teaching the history of literature. The intent 

of this study was to provide a gender analysis of two textbooks and the focus was on the 

presentations of female and male writers, because they have not been studied earlier. In this 

study, a qualitative text analytic method was used to achieve the best results as possible. 

Theories used in this study were Yvonne Hirdman’s and Raewyn Connell’s theories. Hirdman 

claims that there are differences between men and women at different levels in the society 

while Connell believes that this is a myth because, according to her, men and women are 

psychologically alike. The results corresponded, mostly, with the theories cited in this essay’s 

literature review on how men and women in teaching books are narrated and how equal they 

are presented. For instance, all characters go against the norm of what is considered typically 

male of female and no one possesses only masculine or feminine characteristics, this means 

that Connell’s theory can be applied on this result. However, one may also find that women 

are presented as passive and males are presented as active, in other words female writers are 

objects while male writers are subjects. Previous research states that men are the ones that 

dominate in teaching books which also this study has found.  

 

 

 

Keywords: gender, Connell, Hirdman, hierarchy, gender roles, Den levande litteraturen, 

Upplev litteraturen 2.   
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1 Introduktion 
 

Som blivande lärare i grundämnet svenska för grundskolans senare år och gymnasiet 

intresserar jag mig för allt om har med styrdokument och läroplaner att göra. Det som 

fascinerar mig mer än något annat är styrdokumenten och hur de påverkar undervisningens 

innehåll. Följer egentligen de läromedel som finns och används i dagens skolor den aktuella 

läroplanen och dess värdegrund när det gäller framställning av genus i läromedelstexter?  

 

Läroplanen för gymnasieskolan, Lgr 11, uttrycker att:  
 

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 (Skolverket, 2011:6).  

 

Med andra ord säger läroplanen att jämställdhet mellan män och kvinnor är det som skolan 

ska gestalta och förmedla, men är detta något som fungerar i praktiken och framför allt; 

gestaltas denna jämställdhet överhuvudtaget i läroböcker som lärare använder? Betydelsen av 

jämställdhet mellan män och kvinnor är inte helt självfallen och det är inte heller självklart att 

könsroller och stereotyper problematiseras i skolan. Ordet genus handlar om de förväntningar 

och framställningar både samhälle och individer har på hur man bör uppträda eller vara 

utifrån det biologiska kön man har exempelvis gester, språk, kläder, vad vi inte gör eller gör. 

 

Vi skapar stereotyper och könsroller i alla olika situationer och en av dessa kan möjligtvis 

vara när en elev läser en text i en lärobok. Eleven frambringar stereotyper beroende på det han 

eller hon har läst och därför är det viktigt att jämställdhet mellan könen beskrivs i läroböcker 

som läses av ungdomar. Lika viktigt är det att läromedelsförfattare samt lärare diskuterar eller 

problematiserar stereotyper och könsroller, med andra ord genus.  

 

Vidare uttrycks det i Lgr 11 att: 
 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet […] Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen 

utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2006:5-6).  

 

Med andra ord menar läroplanen att varje enskild elev ska få en möjlighet att skapa sin egen 

identitet som de själv mår bäst av, oavsett de biologiska kön de är födda med, och ingen ska 

känna sig kränkt eller bortvald i undervisning som pågår. Då den här studien är 

språkvetenskaplig kommer det skrivna språket stå i fokus. Med andra ord, hur kan 
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uttryckssättet läromedelsförfattarna väljer att använda bidra till att könsroller skapas i texter? 

De beskrivningar och presentationer som finns i dessa texter är ur den synvinkeln intressanta 

då de utgör en viktig grund för att problematisera kön och könshierarkier i undervisningen 

och kan därigenom påverka elevernas förståelse för könsroller och hierarkier.  

 

Ann-Sofie Ohlanders rapport visar att kvinnor och män blir beskrivna på olika sätt i bland 

annat historieböcker som analyserats, kvinnor och män beskrivs i läroböcker i historia inte 

som jämställda (Ohlander, 2010:6, 71). Vidare har även Britt-Marie Berge och Göran 

Widding kommit fram till att, i naturvetenskapsmaterial, framhävs manliga forskare och 

kvinnliga utesluts (Berge & Widding, 2006:5, 9, 14-15). Ytterligare har Caroline Graeske 

kommit fram till att diskursen i läromedel avsedda för svenskundervisningen är vita, 

västerländska manliga författare (Graeske, 2010:121-122ff). Det är således relevant att 

undersöka hur manliga och kvinnliga författare presenteras och beskrivs av läroboksförfattare 

samt hur jämställt skildrade och analyserade kvinnor och män egentligen är. Det är därför 

angeläget att undersöka huruvida skolans läroböcker i svenska och litteraturkunskap 

problematiserar könsroller och könshierarkier och var i så fall de väljer att placera denna del i 

relation till de romanavsnitt som eleverna ska läsa.   

 

1.2 Syfte och frågeställning  

 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur läroplanens mål om olikheter, 

identitetsskapande samt jämställdhet mellan män och kvinnor gestaltas i två olika läromedel. 

Min forskningsfråga är därmed följande: Hur presenterar och beskriver läromedelsförfattarna 

manliga och kvinnliga författare samt hur jämställt framställs könen i två svenska läromedel i 

ämnet litteraturhistoria? För att besvara min forskningsfråga på bästa möjliga sätt har jag 

också ställt delfrågorna: Följer beskrivningarna av män och kvinnor de stereotyper som 

framställs och finns i vårt samhälle? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

 

Första kapitlet är ett introduktionskapitel där man får en förklaring till varför jag har valt att 

göra en studie kring genusframställning i läromedel avsedda för litteraturundervisning i 

skolan. I kapitel 1.1 tas syftet samt frågeställningar upp och detta kapitel, 1.3, beskrivs 

uppsatsen disposition. Kapitel 1.4 behandlar metod, material och beskriver hur jag gjort ett 

urval av mina källor. Kapitel 1.5 ger definitioner av begreppen kön och genus för att ge 

läsaren en detaljerad förklaring på vad begreppen betyder och hur de kan användas i olika 
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sammanhang. Kapitel 1.6 tar upp teorier som används och som min empiri kommer ställas 

mot. Kapitel 1.7 ger läsaren en presentation av källmaterialet, kapitel 1.8 tar utförligt upp de 

tidigare forskningar som varit relevanta i den här uppsatsen och som också ska ställas mot 

mitt urval av böcker.   

 

Det andra kapitlet i uppsatsen, 2-2.7, tar upp iakttagelserna kring genuskonstruktioner i 

källmaterialet. Efter varje iakttagande kapitel kommer ett del kapitel som diskuterar resultatet 

i samband med teorier och tidigare forskning. Det tredje och sista kapitlet är en slutdiskussion 

där hela uppsatsen sammanfattas och resultat samt tillvägagångssätt beskrivs.  

 

1.4 Metod och material 

 

För att nå bästa möjliga resultat och svara på mina frågeställningar har jag valt att använda 

mig av en så kallad kvalitativ textanalys, vilket innebär att man lägger vikt på att beskriva, 

tolka och förklara. När man analyserar läroböcker är det lämpligast med textanalys i syfte att 

undersöka vad och hur saker och ting beskrivs, samt vad läromedelsförfattarna utelämnat. 

Med en kvalitativ metod kan helhetsbilden av ett verk fångas bättre än med en kvantitativ 

textanalys. Vanligen är en texts meningar mer än summan av delarna i en text och själva 

innehållet är mestadels dolt under ytan. Detta är anledningen till att en kvalitativ textanalys 

lämpar sig på denna slags studie eftersom man med den kvalitativa metoden kan använda sig 

av intensiv strukturerad läsning för att hitta det implicita. Kvalitativa textanalyser kan delas in 

i två kategorier med syftet att klassificera innehållet eller kritiskt granska innehållet i texten 

(Esaiasson, m.fl.), 2007:237-238).  

 

I uppsatsen har jag kritiskt granskat innehållet i källmaterialet. Analysen av Jansson, U (2006) 

Den levande litteraturen och Markstedt, C-J & Erikson, S (2011) Upplev litteraturen 2
1
 

gjordes utifrån en kritisk kvalitativ textanalys grundad på närläsning med fokus på 

presentationer och beskrivningar av kvinnliga och manliga författare. Inledningsvis har jag 

räknat antalet kvinnliga samt manliga författare som läromedelsförfattaren väljer att ta upp för 

att få en bild av vilket av könen som dominerar i böckerna. Med andra ord, om det nämns fler 

manliga eller kvinnliga författare. 

 

Jag är medveten om att min analys är beroende av min förförståelse och bakgrund dock 

kommer jag försöka att inte låta detta påverka det jag iakttar kring genuskonstruktioner som 

                                                           
1
 För att underlätta läsningen i den här uppsatsen kommer jag hädanefter att utesluta utgivningsår för mina 

källor. Detta främst eftersom de ständigt är återkommande genom hela texten.   
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läroboksförfattarna framställt i läroböckerna. Jag kommer också försöka bortse från eventuell 

kunskap jag har kring ämnet för att på så vis komma mer nära en elevtolkning av de 

analyserade böckerna eftersom de är huvudmottagarna av informationen. Ytterligare en risk 

man kan se med kvalitativ textanalys är risk för subjektivitet vid närläsningen, eftersom olika 

personer fastnar vid olika saker, med andra ord kan en fråga uppfattas på olika sätt av olika 

personer (Johansson & Svedner, 2006:65).  

 

Ytterligare en sak jag anser är viktig att belysa i den här analysen är generaliserbarheten i min 

studie. Kaj Sköldberg och Mats Alvesson menar att till skillnad från den kvantitativa 

undersökningen bör inte generaliseringar dras när en kvalitativ undersökning utförs eftersom 

de mönster som kan förekomma i kvalitativa studier kan ses som ett så kallat skrap på ytan 

och är därmed olämpliga att föras över till andra situationer (Ibid., 1997:39-40). Viktigt att 

påpeka är också att min avsikt inte är att komma fram till generaliserad kunskap gällande alla 

läromedel utan jag har gjort ett urval och granskat den empirin. Detta innebär dock inte att 

mina resultat kring dessa läromedel inte kommer ha vissa drag av överförbarhet gällande 

andra liknande läromedelsundersökningar.  

 

 

För att svara på min frågeställning kommer jag analysera de språkliga och manifesterande 

attityder som rör manligt och kvinnligt och uttrycks i utvalda texter hämtade ur läroböcker för 

gymnasieskolan. Kan språkbruket, beskrivningar samt presentationer av manligt och kvinnligt 

i dessa texter bidra till att skapa normer och idé mönster som i sin tur kan skapa könsroller, 

hierarkisk ordning och ojämlikhet? Fokus kommer inte ligga på litteraturutdragen från böcker 

utan fokus kommer ligga på resten av texten, det vill säga det författaren till läroboken väljer 

att skriva. Läroboksförfattarens presentationer och beskrivningar, innan och efter textutdrag, 

är alltså det som har analyseras och som ställs mot genusrelaterade teorier. Jag läste en bok i 

taget och markerade samt strök under allt som berörde skildring av manliga och kvinnliga 

personer. Under tiden skrev jag också ner sidnummer samt stödanteckningar gällande 

genuskonstruktioner. Sedan skev jag ned respektive kapitels resultat för ställa det mot 

genusteorierna som använts i studien. Slutligen jämförde jag resultaten kring böckerna för att 

se om det fanns någon skillnad i hur läromedelsförfattarna skildrade manliga och kvinnliga 

författare.  

1.5 Urval 
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Jag har varit i kontakt med fyra svensklärare på två olika gymnasieskolor i södra Sverige för 

att få veta vilka läromedel de använder när de ska undervisa i litteraturhistoria inom 

svenskundervisningen. Jag har ställt en öppen fråga som lyder på följande sätt: vilka böcker 

använder ni i Utifrån svaren har jag valt att analysera följande böcker, Den levande 

litteraturen och Upplev litteraturen 2, då det framgått att det är främst dessa böcker som 

används i utbildning av litteraturhistoria. Den ena är utgiven 2006, Den levande litteraturen, 

och den andra är utgiven 2011, Upplev litteraturen 2, vilket innebär att respektive lärobok 

ligger i linje med den läroplan som var aktuell då den skrevs och publicerades. När det gäller 

hur Lpo94 uttrycker sig kring genus och jämställdhet så förekommer det ingen skillnad i hur 

man skriver om det i Lgr11. Delarna i böckerna jag kommer att närläsa och fokusera på är 

litteraturen från romantiken fram till cirka 2000-talet. Min begränsning beror på att det under 

tidigare epoker inte förekommer kvinnliga författare vilket innebär att jag inte hade kunnat 

skapa en djup diskussion kring genus, det vill säga mellan kvinnliga och manliga författare. I 

Den levande litteraturen närläses sidorna 158-368 och i Upplev Litteraturen 2 sidorna 244-

359.  

 

1.5 Definition av centrala begrepp  

 

Här följer en definition av ordet kön. Under exempelvis 1600-talets Sverige ansågs män och 

kvinnor ha olika karaktärsdrag, egenskaperna var kopplade till att män är fysiskt samt mentalt 

överlägsna medan kvinnan var en sämre version av människan. Under 1700-talet uppfattades 

en ny tanke kring mäns och kvinnors kroppar; de blev ännu mer varandras motsatser eftersom 

varje del av kvinnans kropp beskrevs som annorlunda från en mans kropp. Exempel på det 

kan vara att man talade om att kvinnor har menstruation vilket män inte har, kvinnor har inga 

testiklar medan män har eller män har grova ben medan kvinnor inte har det (Edlund, m.fl., 

2007:36). Anledningen till denna historiska tillbakablick om genuskonstruktioner är för att ge 

en tydligare begreppsförklaring av ordet kön samt för att förstå hur det har kommit att se ut 

som det gör idag.  

Under 1950 samt 1960 talet har brittiska och amerikanska forskare arbetat med transsexuella 

och intersexuella personer och genom det utvecklat en skillnad mellan begreppen ”kön” och 

”genus”. Begreppet ”kön” började användas för att beskriva det biologiska könet. Med det 

biologiska könet menar man en människa som har en slida eller en penis, eller innehar 

manliga kromosomer (XY) eller kvinnliga kromosomer (XX) (Edlund, m.fl.), 2007:29, 179).  
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Här följer en definition av ordet genus. Begreppet genus används inom humanistisk samt 

samhällsvetenskaplig forskning som ett ord för att urskilja de idéer, föreställningar och 

handlingar som formar människors sociala kön. Termen används snarare att beskriva 

maskulint eller feminint än man eller kvinna (Nationalencyklopedin, 2013: genus). I den här 

uppsatsen kommer begreppet genus användas eftersom fokus ligger på socialt konstruerat kön 

och inte det biologiska könet en individ innehar. 

 

1.6 Genusrelaterade teorier  

 

Hur kan man undersöka genuskonstruktioner samt jämställdhet mellan män och kvinnor i 

dagens kultur? Vilka modeller och teorier finns det? Diskussionen kring området omfattande 

och det finns flertal teorier och metoder som man skulle kunna använda sig av. I det här 

avsnittet lyfts två delvis motsatta modeller fram samt en teori som enbart talar om 

maskulinitet. Raewyn Connells och Yvonne Hirdmans teoretiska perspektiv har använts som 

abstrakta utgångspunkter i den här studien. Deras teoretiska begrepp har applicerats på 

resultatet för att se hur genuskonstruktionerna ser ut i de läroböcker som analyserats. Jag 

kommer studera hur kvinnor och män framställs genom de här beskrivna feminina respektive 

maskulina attribut och egenskaper. De normer som Connell samt Hirdman presenterar är de 

normer som kommer att användas i den här analysen.  

 

Hirdman beskriver i sin artikel ”Genussystem”, ett kapitel i Genushistoria (2004), genus som 

stereotyper av vad som tycks vara kvinnligt och manligt och menar att detta är något som 

ständigt förändras. Den här teorin uttrycker ytterligare att det kulturella och biologiska hålls 

isär samt att män och kvinnor ges olika villkor eftersom de är födda med olika kön. Det kallas 

för genusordning eller genussystem, vilket innebär att det finns två olika logiker. Den första 

logiken som benämns dikotomi innebär att ”manliga och kvinnliga egenskaper inte ska 

blandas”, med andra ord att en person kan enbart inneha egenskaper som kopplas till dess 

kön. Den andra logiken kallas för hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är 

människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga (Hirdman, 

2004:404). 

 

Vidare talas det inom den här teorin om ett begrepp vid namn genuskontrakt vilket syftar på 

uppgörelser som inte nämns, men vilka existerar mellan män och kvinnor i samhället. Enligt 

Hirdman kan forskaren genom att använda begreppet genuskontrakt ringa in de skilda villkor 

som framkommer i relationer. Historiskt sett har genusteoretiska studier visat att mannen 

främst agerar inom en offentlig sfär och har försörjningsansvar samt ska beskydda sin familj.  
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Kvinnan har däremot främst framhållits som ett objekt som ska försörjas och beskyddas, men 

har huvudansvaret i en privat sfär, det vill säga i familj och hem och står där för uppfostran 

och hushållning (Ibid.). Traditionellt sett har män framställts som agerande subjekt och 

förknippats med egenskaper som starka, våldsamma, tävlande, rovgiriga, skyddande, 

självständiga, aktiva och rationella.  Kvinnor har däremot framställts som objekt vilka bör 

skyddas eftersom de har förknippats med egenskaper som, sårbara, beroende, passiva, lydiga, 

självuppoffrande, omtänksamma, omsorgsfulla, intuitiva och milda (Nikolajeva, 1998:64).  

 

Connell menar till exempel att man måste se genus utifrån lokala kontexter och att dikotomin, 

som tidigare i detta avsnitt har presenterats, inte är en tillräcklig beskrivning av hur könsroller 

skapas. Genus är något som förvaltas av människor oberoende av kön och en maktposition 

kan inte förnekas. Ett centralt begrepp för Connells teori är hegemoniska maskuliniteter vilket 

betyder den eftersträvansvärda maskuliniteten, alltså den maskulinitet som värderas högst i 

vissa sammanhang. Det kan exempelvis vara inom idrotten atletisk kropp, tävlingsinstinkt 

eller aggressivitet. Hon utgår ifrån att genus är något föränderligt vilket innebär att det finns 

olika sätt att vara kvinna eller man på beroende på kultur och sociala relationer. Om 

genuskonstruktioner uttrycker hon att ” Människor konstruerar sig själva som maskulina och 

feminina. Vi intar en plats i genusordningen – eller förhåller oss till den plats vi blivit 

tilldelade – genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet (Connell 2002:15). Kvinnor 

förväntas vara sexuellt lojala, intuitiva, känslosamma, pratsamma, lättpåverkade och 

omvårdande medan män bör vara promiskuösa, analytiska, rationella, tystlåtna, envisa, 

aggressiva och åsiktsfulla. Dock uttrycker författaren att de normer om könsuppdelningar som 

finns är myter och existerar egentligen inte eftersom kvinnor och män, psykologiskt sätt, är 

relativt lika (Connell, 2002:15, 20-21, 49, 58-60, 130).  

1.7 Presentation av källmaterial 
 

Den första boken som studerats i denna uppsats är Den levande litteraturen. Det här 

läromedlet riktar sig mot grundskolans senare år och gymnasiet och behandlar västerlandets 

kultur och litteratur samt talar om dess historia. Boken förklarar hur litteraturen förr i tiden 

har format oss till varför vi är som vi är idag. Läromedlet innehåller, mer än bara texter, tv- 

och radioprogram samt ljud-cd:n.  Boken består i det stora hela av sju delar:  

1. Antiken,  

2. Medeltiden,  

3. Renässansen och klassicism,  
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4. Upplysningen, 

5. Romantiken. 

6. Realism och naturalism  

7. 1800-talet   

Varje avdelning innehåller sex byggstenar: Utblick, Instick, Textutdrag, Bastexter, Läs och lär 

dig om… och Lästips (Jansson, 2006:1-6). 

 

Den andra boken som analyserats är Upplev litteraturen 2. Boken är en antologi med texter 

från olika kulturer och tider som avsedd för grundskolans senare år och gymnasiet. Materialet 

har en kronologisk uppläggning som sträcker sig fram till i början av 2000-talet. 1900- och 

2000-talets texter bearbetas tematiskt i de fyra sista kapitlen. Boken består av fyra delar:  

1. Ordens kraft, 

2. »Sjung o Gudinna« - Från Homeros till Shakespeare,  

3. »I den bästa av Världar« - Litteraturen under 1700- och 1800-talet, 

4. »Och ur dess aska flammar solen upp« - Litteraturen under 1900- och 2000-talet.  

Enligt författaren är det tänkt att bokens texter ska utgöra en grund för att elever ska kunna 

skriva, samtala, tänka och skapa vidare tankar kring litteraturhistorien. Läromedel är 

egentligen ett komplement till Svenska impulser 2, men kan även användas som ett fristående 

material i undervisning (Markstedt, 2011:3, 5-7).  

 

Jag är medveten om att Den levande litteraturen är utgiven 2006 när den gamla läroplanen 

stod i verket och att Upplev litteraturen 2 utgavs 2011 då den nya läroplanen tillkom. Detta är 

dock inte något som påverkat eller förändrat mitt resultat eftersom båda böckerna används ute 

i skolorna och genus samt jämställdhet ser likadant ut i Lpo94 och Lgr11.  

 

1.8 Tidigare forskning om genusmönster i skrivna texter 

 

Som tidigare nämnt ligger fokus på läromedel som används under svenskundervisningen, 

framförallt litteraturhistoria. Dock är det värt att nämna innan presentationen av 

forskningsläget, att det varit svårt att finna tidigare forskning som utförts på svenska 

läromedel ur ett genusperspektiv. Detta bekräftar Ingegerd Tallberg Broman (2002) i sin 

undersökning då hon uttrycker att det gjorts få undersökningar när det gäller genus och 

läromedel i allmänhet, men de få studier som har utförts har varit fokuserade på att granska 

läromedel inom de naturvetenskapliga ämnena (Ibid., 2002:90-93). Mitt urval av tidigare 

forskningar är på hög grad baserat på forskningens genomförandeår och publiceringsdatum, 
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det för att säkerställa att det jag väljer att sätta i relation till den här studien har en samtida 

relevans.  

 

Ann-Sofie Ohlander har på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan
2
 skrivit en 

rapport där hon granskat läromedel i historia samt en lärarhandledning med 

jämställdhetsfokus. Fokus ligger på jämställdhet mellan könen och hur mycket utrymme 

respektive kön får i de undersökta läromedlen. Hon har först gjort en djupare analys av boken 

Människan genom tiderna för att sedan göra en mer begränsad analys av resterande 

läroböcker. Hon har använt sig av en kvantitativ metod, det vill säga; hon har närläst böckerna 

och analyserat dem. Två av läroböckerna är avsedda för gymnasiet medan de andra två är 

riktade mot grundskolan. Hon kommer bland annat fram till att dessa utvalda läromedel som 

används i dagens skolor följer varken läroplanens föreskrifter eller kursplanernas mål när man 

talar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det här syns bland annat då hon konstaterar att 

kvinnor ägnas minimal uppmärksamhet medan det manliga perspektivet dominerar. I en av de 

två läroböckerna, de som riktar sig mot grundskolans senare år, ägnas endast 14 sidor av 351 

åt kvinnor och den andra boken visar liknande resultat med 13-14 av 375 (Ohlander, 2010:6, 

71). 

 

Vidare kom hon också fram till att kvinnor inte beskrivs vara självständiga utan beroende av 

en man för exempelvis försörjning. Ytterligare så kunde Ohlander finna att ju längre fram i 

historieböckerna hon kom desto färre kvinnor nämns exempelvis så finns inga kvinnor nämna 

efter 1600-talet i två av de analyserade böckerna. Hon kommer fram till att männen är de som 

beskrivs vara starka och uthålliga eftersom de nämns när det talas om krig, politik eller arbete. 

Hon konstaterar även att kvinnor, i de fall de varit deltagande i krig, politik eller arbete, oftast 

utesluts. I de fall då kvinnor beskrivs som personer med makt, exempelvis som drottningar, 

presenteras de också som någons hustru (Ohlander, 2010:34, 36, 39-40). Trots att Ohlander 

analyserat läromedel i historia, och denna studie handlar om läromedel i svenska, så är den 

ändå relevant för min studie eftersom jag har gjort en jämförande undersökning kring manligt 

och kvinnligt. 

 

Karin Grahn har genom att använda sig av en text och diskursanalys utfört en studie där hon 

analyserat läromedel som används i idrottsundervisningen ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Författaren kom fram till att läromedlen hon undersökt i de flesta 

                                                           
2
 DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan har som uppgift att lysta fram frågor som genus, kunskap och 

jämställdhet i svenska skolor. Statens Offentliga utredningar, Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av 

jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan, 2010, s.8.  
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fallen följer en jämställdhetsdiskurs. Hon kom bland annat fram till att läromedlen jämnt 

fördelar pojkar och flickor i texterna samt användandet av han/hon. Vidare beskriver hon i sin 

artikel att inget av könen utesluts i någon idrott gällande texterna dock kom hon fram till att 

en manlig norm dominerar när det gäller bilderna i böckerna, då det i första hand är manliga 

idrottare som synliggörs (Grahn, 2008:1 10-11). Det resultat som Grahn kommer fram till 

gällande att manliga personer i läromedel avsedda för idrottsundervisningen dominerar är 

relevant för den här analysen eftersom jag också kommer att undersöka vilket kön som 

dominerar i de analyserade verken.  

 

På uppdrag av Skolverket har Britt-Marie Berge och Göran Widding granskat ett urval av 

läroböcker i biologi, naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap utifrån ett 

genusperspektiv. De utgick från en jämställdhetsdiskurs när de närläste alla texter samt 

studerade ord och meningar. Författarna fram till att, i flertal av de 24 läroböcker som 

analyserats avsedda för biologi och naturvetenskap, dominerar manliga författare eftersom 14 

manliga och endast 1 kvinnlig nämns (Ibid., 2006:5, 9, 14-15). 

 

Ytterligare läroböcker avsedda för historieämnet har analyserats och författarna kom fram till 

att texten ger läsaren en manlig konnotation eftersom innehållet oftast består av bland annat 

erövringar, krig och handel. Det här tolkade författarna som att kvinnorna utelämnades. 

Vidare framstår det att då kvinnorna väl nämns i böckerna beskrivs de oftast som offer och 

väldigt svaga (Ibid., 2006:14-15, 29-31). De resultat som Berge & Widding kommer fram till 

kring genuskonstruktioner kan bidra till en något större helhetsbild i den här studien än som 

annars vore möjligt. Vidare kommer också Berge & Widding, precis som Grahn, fram till att 

en manlig person dominerar i läroböckerna som analyserats vilket gör att även denna studie är 

av relevant för min analys.  

 

Angerd Eilard skriver i sin artikel Genus och etnicitet i en »läsebok» i den svenska 

mångetniska skolan (2004) om sin studie där hon bland annat undersökt den diskursiva 

konstruktionen av genus i en lärobok ansedd för grundskolans tidigare år. Hon har använt sig 

av en så kallad diskursanalys och inspirerats av kritiskt tänkande. Resultatet av hennes studie 

visar att boken hon analyserat gestaltar en jämställd bild av pojkar och flickor. Ytterligare 

kommer hon fram till att pojkar och flickor nämns lika många gånger. Dock fann författaren 

en hierarkisering mellan könen, reproducerat i pojkarnas och flickorna lek eller beteende, där 

flickorna är underordnade. Dessutom skildras barnens aktiviteter traditionellt; Moa speglar sig 
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medan Mille leker med Lego, pojkarna spelar fotboll medan flickorna leker med Barbie 

(Eilard, 2004:241-242, 258-260).  

 

Vidare konstaterar Eilard att pojkar tillåts vara pojkar oavsett var de kommer ifrån medan 

flickor uppmuntras till att anpassa sig till ett västerländskt kvinnligt ideal och ett 

”normalbeteende”. Både bokens ”pojkflicka” och den kvinnliga huvudkaraktären kan enligt 

Eilard därigenom anses vara underordnade (Eilard, 2004:241-242). Fokus i denna studie är, 

som tidigare nämnt, elever för grundskolans tidigare år men jag anser ändå att hennes resultat 

av hur manligt och kvinnligt beskrivs är relevant för min undersökning. 

 

Caroline Graeske har undersökt tre läromedel i svenska ur ett vidgat genusperspektiv med ett 

intersektionellt förhållningssätt och anknyter genom hela sin studie till skolans 

värdegrund. Hennes analys är av både kvantitativ samt kvalitativ art. När det gäller den 

kvantitativa delen kommer hon fram till att författarporträtten är dominerande av manliga 

författare, av de få kvinnliga författare som hon stöter på under sin analys finner hon enbart 

kvinnor i ett av läromedlen. Hennes slutsats är att de manliga författarna får representera 

traditionen, mångsidigheten och nyskapandet medan kvinnor som presenteras behandlar 

frågor som handlar om känslomässiga strömningar och egna erfarenheter. I hennes resultat 

presenterar hon att i de analyserade läroböckerna utesluts tydligt diskurser gällande icke-

européer, nationella minoriteter och kvinnor, samtidigt som de i huvudsak innefattar en 

västerländsk, vit, manlig diskurs (Graeske, 2010:121,122ff). 

 

Kerstin von Brömssen och Marie Carlson har i antologin som heter Kritisk läsning av 

pedagogiska texter (2011) presenterat resultatet av ett forskningsprojekt där de studerat texter 

som används inom skolan utifrån bland annat genusperspektiv. De har använt sig av en så 

kallad kvantitativ textanalys. Ett av resultaten de kommit fram till visar att manlighet 

dominerar i de läromedel de analyserat, vilket innebär att kvinnligheten ägnas lite tid åt i 

texterna (von Brömssen & Carlson, 2011:17). De resultat som Brömssen & Carlson samt 

Graeske kommer fram till angående jämförandet av manliga och kvinnliga personer är det 

som är relevant i den här analysen då detta är något som görs i denna studie.  

 

Johanna Lammi-Taskula (2004) publicerade en artikel i Tidskrift för genusvetenskap (2002) 

som heter ”Forskning om män och maskuliniteter i Findland” (2004) där hon beskriver 

maskulinitet och hur den ser ut i allmänhet i Finland. Hon beskriver att män oftast kopplas 

samman med bland annat våld och sport. Män presenteras och beskrivs även i samband med 

maktpositioner, politik, ekonomi och ledarskap (Ibid., 2004:4). Hon beskriver dessutom att 
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män, genom alla tider, har kopplats ihop med alkohol samt stark krogkultur. Ytterligare en sak 

författaren tar upp är att mannen setts som en slags norm genom alla tider, men att detta 

genussynsätt förändrats genom tiderna (Ibid., 2004:2-3).  Trots att Lammi-Taskula enbart 

fokuserat på det manliga könet i sin studie så är hennes resultat kring manliga 

genuskonstruktioner relevanta för min studie för att skapa en sammanfattande intryck av de 

manliga konstruktionerna men också för att skapa en djupare diskussion kring manliga och 

kvinnliga stereotyper.  
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2 Iakttagelser kring genusframställning i källmaterialet  
 

I kommande kapitel återges iakttagelser av genusperspektiv kopplat till manliga samt 

kvinnliga personer i Den levande litteraturen och Upplev litteraturen 2. Min empiri kommer 

att ställas mot tidigare forskning men också mot de genusteorier som tidigare beskrivits.   

 

2.1 Manliga författare  
 

I Den levande litteraturen, beskriver läroboksförfattaren romantiken och dess författare. I 

kapitalet nämner Jansson sammanlagt 19 författare, varav 18 är manliga. Jansson inleder 

kapitlet med att presentera författaren James MacPhersons som en äventyrlig och offentlig 

person under sin tid, vilket syns i följande utdrag: ”Han greps av tanken att det kunde finnas 

en stor oupptäckt folklig diktning i Skottland och gav sig ut på långa vandringar i 

högländerna” samtidigt som han också beskrivs som förmögen och berömd. På samma sätt 

beskrivs också författaren Walter Scotts (Jansson, 2004:102, 126). När Jansson presentar 

Edgar Allan Poe beskriver han honom som en person som var ute mycket runt om i landet på 

olika krogar. Läroboksförfattaren beskriver Edgar Allan Poe som en skicklig och logisk 

person (Jansson, 2004:124-124). 

 

Vidare följer en beskrivning av Rousseau, författare som levde och skrev under romantiken: 

”Han är mannen bakom vår syn på barndom och uppfostran, förälskelse och passion. Med en 

liten överdrift kan vi rentav påstå att det var han som gjorde naturen vacker” (Ibid., 

2006:104). Läromedelsförfattaren ger eleven en analys av vem denna man innan man får ta 

del av Rousseaus texter och på egen hand analysera samt dra slutsatser. När 

läromedelsförfattaren beskriver en manlig författare vid namn Johann Wolfgang von Goethe 

presenteras han som en hjälte vilket syns i kommande citat: ”han blev också den läsande 

europeiska ungdomens hjälte” (Ibid., 2006:108). Dessa skildringar av manliga författare under 

romantiken som hjältar finns återkommande i det här kapitlet där Jansson bland annat 

beskriver att många författare lärt och räddat författarskapet, exempelvis då beskrivningar av 

författaren Walter Scott förekommer (Ibid., 2006:126).  

 

När det gäller realismens och naturalismens skribenter tar Jansson upp sammanlagt 16 

författare varav 13 är manliga. Han inleder detta kapitel med att presentera Charles Dickens 

och hans verk som skrevs under realismen och naturalismen. Dickens skildras som en 

omtyckt och populär författare under sin tid. Läromedelsförfattaren beskriver vidare Dickens 
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som en offentlig person men också som familjens överhuvud eftersom han var den som 

försörjde alla familjemedlemmar. 

 

Ensam och utsvulten drev han omkring i London. Till slut fick han arbete på en skokrämsfabrik 

och satt 14 timmar om dagen i en fuktig och mörk källarlokal […] Så småningom klarade familjen 

Dickens upp ekonomin och Charles kunde få en ordnad skolgång (Jansson, 2004:137-138). 

 

I detta citat framhävs det också att Charles gick i skolan och att han själv kämpat för att få en 

bra skolgång och en god utbildning. Även Joseph Conrad beskrivs som en offentlig person då 

Jansson skriver att han ”gått till sjöss och under tjugo år tjänstgjorde han på engelska 

handelsfartyg” (Jansson, 2004:174). 

 

När läromedelsförfattaren presenterar Alexandre Dumas d.ä. så skriver han följande om 

honom och hans personlighet: ”Det enda Dumas strävade efter var att ha roligt och tjäna 

pengar […] Han älskade brakmiddagar, stora fester och vackra kvinnor” (Jansson, 2004:150-

151). Vidare så beskriver Jansson Leo Tolstoj som en äventyrlig författare då han deltagit i 

Krimkriget (Jansson, 2004:164).  

 

Området som behandlar Nordens och svenska författare under slutet av 1800-talet och framåt 

tar Jansson upp 10 författare sammanlagt varav 7 är manliga. Skildringar av män finns i denna 

del, dock inte så många. Jansson presenterar Carl Jonas Love Almqvist som en 

universitetsutbildad person. Det framhävs också att han var gift och arbetade halvtid som 

bonde (Jansson, 2004:182–183).  

 

I Den levande litteraturen finns ett slutkapitel som heter ”Manligt, kvinnligt, jämlikt” och tar 

upp flera olika författare från hela världen. Upplev litteraturen 2 har inget kapitel som 

motsvarar detta vilket innebär att enbart ett resultat från Den levande litteraturen har kunnat 

användas i detta stycke. Kapitlet tar upp sammanlagt 13 författare, 7 är manliga. Kapitlet 

inleds med att en manlig författare vid namn Ernest Hemingway presenteras som en 

äventyrlig person. Vidare beskrivs det att han alltid skriver äventyrliga texter som handlar om 

hjältar och detta uttrycker Jansson kan vara för att han själv upplevt ”mycket verklig 

dramatik” (Jansson, 2006:272).  

 

 

I Upplev litteraturen 2 där romantiken är den epok som behandlas tar läromedelsförfattaren 

upp sammanlagt 8 författare som levde och bedrev sitt författarskap under romantiken. Av 

dessa 8 så nämns 5 manliga. Det här kapitlet inleds med att läroboksförfattaren presenterar en 

manlig författare vid namn Johann Wolfgang von Goethe som ”en av de första att upptäcka 
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berglandskapets skönhet” (Markstedt & Eriksson, 2011:159) dock får man som läsare inte ta 

del av den beskrivningen av honom som Jansson använder i sina texter bland annat Goethe 

som hjälteideal. Längre fram i detta kapitel så ger läromedelsförfattarna en presentation av 

författaren Erik Johan Stagnelius som en man som under sitt liv var ”nedbruten av alkohol 

och droger” (Ibid., 2011:171) samtidigt som Edgar Allan Poes liv beskrivs ha präglats av flera 

motgångar (Ibid., 2011:178) vilket kan ses som en motsats till den presentation som Jansson 

skriver i sitt verk där han beskriver Edgar Allan Poe som bland annat logisk och skicklig.  

 

 

Vidare behandlas dessa epoker i ett kapitel. 9 stycken författare nämns sammanlagt i detta 

kapitel varav 5 är manliga (Ibid., 2011:195,206, 210, 216,228) och 4 är kvinnliga (Ibid., 

2011:201, 212, 222, 226, 230). En presentation av en manlig författare som står ut och kan 

diskuteras är när man presenterar Hjalmar Söderberg som en omoralisk och pornografisk 

författare (Ibid., 2011:192). Vidare förekommer det en presentation av Anton Tjechov på 

följande sätt: ”Men Tjechov var också en mästare i det lilla formatet (Ibid.).  

 

Detta avsnitt, tillsammans med resterande delar i den här delen av boken, litteraturen under 

1900- och 2000-talet. Jag har enbart analyserat litteraturen från en bit in på 1900-talet 

eftersom Den levande litteraturen enbart behandlar material fram till den tiden. En författare 

vid namn Arkadji Babtjenko beskrivs och presenteras i en del av detta kapitel. 

Läroboksförfattarna framhäver att han, som ung kille, varit ute i krig vilket innebär att han var 

en offentlig person (Markstedt & Eriksson, 2011:255). Då Markstedt och Erikson, 

läromedelsförfattarna, presenterar en författare vid namn Philip Gourevitch uttrycker de att 

han var en offentlig person då han rest mycket i sitt (Ibid., 2011:251).  

 

2.1.1 Teoretisk diskussion kring presentationer av manliga författare 
 

Att det finns skillnader i hur de två läromedelsförfattarna väljer att beskriva och presentera 

författarna i sina verk är det ingen tvekan om. Som läsare får han bland annat ta del av, i Den 

levande litteraturen, Edgar Allan Poe som en skicklig och logisk person medan man i Upplev 

litteraturen 2 får en bild av honom som en man som stött på motgångar hela sitt liv. Dessa 

skillnader i beskrivningar av en och samma person syns genomgående dock finns det ingen 

skillnad i hur läroboksförfattarna konstruerar stereotyper i sina texter. Fast det syns en tydlig 

skillnad i hur egenskaperna hos författarna presenteras så påverkar inte dessa det faktum att 

ett genuskontrakt förekommer och män beskrivs som starka och uthålliga. 
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Det syns tydligt i dessa böcker att mannen kopplas samman med förbrukning av alkohol och 

droger vilket kan tolkas som att mannen beskrivs vara ansvarslös. Även Lammi-Taskula 

kommer fram till i sin analys att män genom alla tider associerats ihop med krogkulturen och 

alkoholmissbruk (Lammi-Taskula, 2004:2-3). Vidare kommer Ohlander fram till i sin studie 

att det manliga könet dominerar, med andra ord att fler män syns (Ohlander, 2010:34-40) 

vilket också jag kan se i denna del av läroboken. Dock syns det att, läromedelsförfattarna till 

Upplev litteraturen 2, problematiserar de manliga och kvinnliga författarnas liv genom att 

ställa en fråga till eleven att diskutera. 

 

Den genuskonstruktion av den manliga författaren vid namn Dickens som familjens 

överhuvud och försörjare följer de genuskonstruktioner som finns, med andra ord att det är 

mannen som arbetar och sköter familjens ekonomi. Detta innebär att läromedelsförfattarens 

beskrivningar av manliga och kvinnliga författare följer det genuskontrakt som existerar och 

innebär att mannen genom alla tider förväntats vara den som är familjens överhuvud och där 

med är ett subjekt. Att mannen därigenom blir ett subjekt innebär att han förknippas med det 

offentliga, alltså att mannen är den som gör något för sitt hem och sin familj och blir därmed 

ett subjekt, medan kvinnan är passivt objekt.  

 

Att manliga personer presenteras eller beskrivs i samband med krig kommer också Ohlander 

(2010) fram till vilket man kan tolka som att mannen är den starka parten av könen medan 

kvinnan kan ses som en svag person som inte klarar av händelser som dessa (Ibid., 2010: 36, 

39-40). Detta resultat går hand i hand med att kvinnligt och manligt skall hållas isär och att de 

egenskaper som finns än i dagens samhälle. Resultatet visar dessutom att mannen, som blir en 

starkare part i detta resultat, är överordnad och starkare än vad kvinnan är. 

 

2.2 Kvinnliga författare  
 

Som tidigare nämnts så tas det sammanlagt upp 19 författare i detta kapitel, var av en är 

kvinnlig. Den enda kvinnliga författaren som läromedelsförfattaren Jansson presenterar och 

tar upp i kapitlet som handlar om romantiken är Mary Shelley. Där beskriver han hennes 

roman Frankenstein (1818) och beskriver inte henne som författare eller hennes privata liv. 

Vidare så påpekar Jansson att kvinnliga författare framträdde under manliga namn. När han 

talar om dessa författare så syftar han på systrarna Brontë. Läromedelsförfattaren ger inte 

läsaren många beskrivningar av författarna när det gäller de som personer men nämner, vilket 

syftar till alla de tre systrarna, att de växt upp i en ”värld av fantasifigurer” och ”påhittade 

äventyr” (Jansson, 2004:142).  
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Fredrika Bremer presenteras, i Den levande litteraturen i kapitlet som talar om svenska 

författare, som en stark och individuell kvinna eftersom hon kämpade under sin livstid med 

kvinnors rätt i samhället och Jansson beskriver också att hon rest runt i olika länder (Jansson, 

2004:186). Jansson presenterar en annan kvinnlig författare vid namn Victoria Benedictsson 

men nämner dock att hon skrev sina verk under ett manligt författarnamn. Vidare får man en 

tydlig presentation av henne som person i den privata sfären där läroboksförfattare skriver 

följande: ”Hon gick inte i skolan, utan tränades för kommande äktenskap” (Jansson, 

2004:206). Däremot beskriver läroboksförfattaren Selma Lagerlöfs studier till lärarinna 

(Jansson, 2004:216). Läroboksförfattaren beskriver den fiktiva huvudpersonen i Det går an 

(1839) som en ”praktisk, skarpsinnig och självständig kvinna” (Ibid., 2006:184). Dock 

fortsätter Jansson med följande text:  

 

Men tro inte att Almqvist fick beröm för sin pionjärinsats. Istället angreps han vilt, tidningarna gav 

t.o.m. ut extranummer med angrepp mot honom. Han avskedades dessutom från sin tjänst som 

rektor vid en Stockholmsskola (Ibid., 2006:184).  

 

Här gör Jansson en analys av människor under denna tidsepok innan man som läsare till 

läroboken Den levande litteraturen haft chans att själv ta del av utdraget från Almqvists 

roman. 

 

När Jansson i Den levande litteraturen presenterar de författare som levde under 1900 – talet 

tas en presentation av Elin Wägner och hennes verk använder han sig av ord som ”lärarinnor 

och kontorister” (Ibid., 2006:280). Läromedelsförfattaren försätter skildra kvinnor som 

barnaföderskor samt de som sköter hushållet; ”Då hon hade bott i Paris i många år, utbildat 

sig till målare men gift sig, fått barn och sedan haft fullt upp med hushåll […]” (Ibid., 

2006:282). Detta skriver Jansson när han presenterar Cora Sandel och hennes liv samt 

författarskap. När Jansson presenterar Moa Martinsson skriver han följande: 

 

Moa började tidigt arbeta som piga och restauranganställd och lärde upp sig till kallskänka. 20 år 

gammal gifte hon sig, vid 25 var hon fembarnsmamma i en utkyld torparstuga i Sörmland vid 28 

änka (Jansson, 2004:285).  

 

Läroboksförfattaren presenterar Moa som en arbetande ung kvinna men som sedan ingår i ett 

äktenskap och förlorar sin make. Även Agnes von Krusenstjernas beskrivs gifta sig men 

också att detta var det viktiga för henne enligt hela hennes omgivning. Jansson uttrycker det 

här på följande sätt i sin bok: 
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Det var i societeten regel att fostra flickor till drivhusblomster i en sysslolös skenvärld utan 

kontakt med vardagslivets realiteter. Kärleken – eller snarare, drömmen om den stora kärleken – 

var dessa flickors enda livsluft (Jansson, 2004:288). 

 

Lika viktigt som var det för Agnes föräldrar att hon blev en god hustru lika viktigt var det för 

henne att finna kärleken och ingå äktenskap. Vidare talar läroboksförfattaren om hur kvinnor 

väljer att göra uppror när han talar om för läsaren att: ” 

 

Men en förändring kommer när hon vägrar att gifta sig med den som hennes föräldrar föreslår. 

Hon väljer att bryta upp från hemmets och den norska småstadens kvävande konventioner. […] 

Hon blir tafatt och ängslig, men är samtidigt både klarögd och genomskådande (Ibid., 2006:284).  

 

Här beskriver Jansson en kvinnligs författares liv men han väljer också att analysera hur hon 

kan ses av omgivningen under den tiden genom sina handlingar. Ett annat ställe i detta kapitel 

där Jansson väljer att analysera hur en person kan ses vara utifrån ett antal händelser är då han 

beskriver Karin Boye och hennes författarskap från att hon var ung till gammal. Genom att 

hon kämpat med författarskapet under hela sitt liv så beskriver läromedelsförfattaren henne 

som ”en outtröttlig sökare, en stigfinnare, för dem som söker sin livsväg”. Hon beskrivs också 

som en före detta kristen person, eller som Jansson uttrycker sig: ”Som ung student bröt Karin 

Boye med sin strängt kristna uppfostran” (Ibid., 2006:289). Även Karin beskrivs som student 

och därmed en del av den offentliga sfären.  

 

I denna del av Upplev litteraturen 2, där epoken romantiken tas upp, beskrivs en kvinnlig 

författare vid namn Fredrika Bremer som en kämpe då hon fört en kamp för kvinnors rätt i 

samhället (Markstedt & Eriksson, 2011:201). Emily Dickinson, författare som levde under 

realismen, beskrivs ha levt i en liten stad med sina föräldrar, med andra ord i sitt 

”föräldrahem” (Ibid., 2011:210). Längre fram i detta kapitel presenteras en kvinnlig författare, 

Dorothy Wordsworth, som en person i hushållet, hustru till en man samt som att hon var en 

kärleksfull kvinna mot sin omgivning (Ibid., 2011:163). ”Vilken skillnad finns det mellan hur 

Dorothys respektive Williams vardag ser ut?” (Ibid., 2011:165) är en fråga som 

läromedelsförfattaren tar upp efter att ha presenterat Dorothy och William. Presentationen av 

Selma Lagerlöf, då svenska författare presenteras, inleds genom att beskriva henne som en 

kämpe för kvinnors rätt i samhället. Hon beskrivs också ha varit ute i arbetslivet som lärare 

och författare (Ibid., 2011:264). Även Astrid Lindgren presenteras som en framgångsrik 

person i litteraturhistorien så hennes romaner utgör en grund inom barnuppfostran (Ibid., 

2011:289). 
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2.2.1 Teoretisk diskussion kring presentationer av kvinnliga författare  
 

Graeske kommer fram till i sin studie att i de flesta av de böcker hon analyserat så skildras 

kvinnan vara kärleksfulla. Detta visar också denna studie vilket medför att mitt resultat går 

hand i hand ihop med Graeskes resultat som också visat att kvinnor beskrivs vara 

känslomässiga (Graeske, 2010:121-122) vilket i sig innebär att det hör ihop med de 

genuskonstruktioner som finns i samhället där kvinnor enligt normen förväntats vara 

emotionella. 

 

Ett tydligt genuskontrakt mellan könen syns tydligt i denna resultat-del eftersom man i den 

privata sektorn, det vill säga inom hemmet, kan se att det förväntas av kvinnan att sköta allt 

hushåll medan mannen inte nämns i det här fallet. Om det är en kvinnlig hushållssyssla eller 

inte finns inga belägg för i mina teorier men man kan säg att det enligt Connell är något som 

är socialt uppkommet, med andra ord är detta något som konstruerats i vårt samhälle och har 

inget att göra med det biologiska kön man har.  

 

Ytterligare en sak man kan se är att kvinnan i alla fall, även då hon är en maktfull person, 

konstrueras som mannens ägodel, med andra ord mannens hustru. Samma resultat kommer 

Ohlander också fram till i sin studie då hon uttrycker att i de böcker hon analyserat beskrivs 

kvinnor, även i de fall de är personer med makt, som exempelvis drottningar, som en manlig 

persons hustru (Ohlander, 2010:34, 36, 39-40). Resultatet i denna text går hand i hand med 

genuskontraktet, som hävdar att det förekommer en uppgörelse mellan män och kvinnor i 

samhället, som är självklar. Det ena könet avgör kontraktet och detta innebär att det andra 

könet inte likställs. Med andra ord, det är förväntat att kvinnan ska vara någons hustru medan 

det inte är förväntat att den manliga parten är någons make eftersom detta inte nämns någon 

gång i texterna. Man kan se det som att kvinnan är ett objekt. Ytterligare beskrivningar av 

kvinnliga författare framkommer och då beskrivs kvinnorna vara kämpar. Kvinnor under 

dessa epoker kämpade för kvinnors rättigheter i samhället. Att framställa denna 

genuskonstruktion av kvinnor går emot vad normen om könstillhörigheter säger att kvinnor är 

det svaga könet. Detta innebär att de båda läroboksförfattarna väljer att gå emot den norm när 

det gäller de kvinnliga personer som presenteras och beskrivs eftersom de framställs som 

kämpar, starka samt uthålliga. 

 

När systrarna Brontë presenteras förekommer det få beskrivningar kring deras privata liv eller 

författarskap, utan enbart deras verk presenteras och beskrivs. Dock får man som läsare ta del 

av informationen av kvinnorna som inom den privata sfären eftersom det sägs i det här 
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kapitlet av de föddes och växte upp i deras familjehem. Detta följer också det genuskontrakt 

som existerar och hävdar att kvinnor syns inom den privata sfären och hålls utanför den 

offentliga, till exempel arbete, krogar eller krig. Ohlander finner i sin studie att det 

förekommer få presentationer och beskrivningar av kvinnliga författare samtidigt som hon 

finner att kvinnor beskrivs vara beroende, främst av en man för försörjning (Ohlander, 

2010:34-40) vilket denna studie också kommer fram till. 

 

Kvinnor beskrivs i några enstaka fall som starka, positiva och modiga. De här egenskaperna 

är enligt den norm som finns i vårt samhälle maskulina drag. Det ordentliga beteendet hos 

kvinnor syns också i Ohlanders (2010) studie som uttrycker, precis som i denna studie, att 

kvinnor utesluts när det gället oansvariga handlingar som alkoholism eller droger (Ibid., 

2010:34, 36, 39-40). Detta resultat visar att man som att kvinnan utesluts från dåliga men 

också farliga händelser vilket kan ses även i dagens samhälle då oftast den manliga parten är 

den som kopplas samman med något dåligt eller farligt. Hur jämställt detta är eller inte är 

svårtolkat men kan ses på två olika sätt. Vidare syns det tydligt att kvinnor inte skildras som 

äventyrliga då det förekommer en presentation av kvinnor som lever i ”fantasivärldar” och 

”hittar på” äventyr när de i själv verket är hemma. 

 

När Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf beskrivs, så utesluts det att nämna dem inom den 

privata sfären, utan läroboksförfattarna beskriver de här två kvinnorna som offentliga 

personer. Berge & Widding kommer fram till att när kvinnor väl beskrivs och får ta en plats i 

läroböckerna så framhävs de som svaga personer eller som offer (Berge & Widding,) i dessa 

böcker visar denna studie alltså på ett annat resultat. Även i denna del av analysen så väljer 

läromedelsförfattarna att låta kvinnorna som presenteras och beskrivs gå emot normen 

eftersom de väljer att, i båda de analyserade verken, ta upp kvinnliga personer och framställa 

de som offentliga personer inom arbetsvärden. 

 

I alla de analyserade kapitel hittills har läroboksförfattarna till båda de analyserade böckerna 

framhävt att många av de kvinnliga författarna som skrev under de olika epokerna skrev 

under manliga namn till en början. Det framkommer en tydlig hierarkisering av könen då 

mannen beskrivs vara en norm som kvinnan inte nått upp till. Detta är inte något som varken 

Jansson eller Markstedt & Eriksson väljer att problematisera i någon del av läromedlet vilket 

innebär att elever som läser detta inte har en chans att, under tiden de läser, fundera kring 

genuskonstruktioner förr och nu. Dock blir detta då en lärares uppgift att fundera kring.   
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2.3 Skillnader och likheter i presentationerna av manliga samt kvinnliga 

personer 
 

Av sammanlagt 75 författare som nämns i båda böckerna så är 20 kvinnliga och 55 manliga 

vilket innebär att resultatet när det gäller hur jämställt män och kvinnor presenteras går hand i 

hand med Graeskes undersökning som visar att färre kvinnor än män nämns i de böcker hon 

analyserat (Graeske, 2004:121-122) vilket också stämmer bra överens med Ohlanders 

undersökning som visar på samma resultat (Ohlander, 2010:6, 71). Även Eilards 

undersökning visar att kvinnor i de flesta fallen utesluts (Eilard, 2004:241-242, 258-260) dock 

utesluts inte kvinnorna i de analyserade böckerna i denna studie men att männen dominerar är 

det ingen tvekan om. Det är tolkningsbart att mannen ses som en norm och att kvinnorna ännu 

inte nått upp till den normen vilket tydligt innebär att mannen är högre upp i hierarkin. Det 

syns tydligt i båda böckerna som analyserats i denna studie eftersom männen dominerar i 

båda vilket innebär att den manliga personen sätts som norm samt blir då överlägsen.  

 

Ytterligare en tidigare forskning som tar upp jämlikheten när det gäller presentationer av 

manliga och kvinnliga personer är Grahn som kommer fram till ett resultat som visar att 

böckerna hon analyserat har en jämn fördelning när det gäller manliga och kvinnliga personer 

som presenteras (Grahn, 2008:1, 10-11). Med andra ord så går inte den här studien hand i 

hand med Grahns undersökning.   

 

Vidare kan man uttrycka att båda läroboksförfattarna beskriver och presenterar författare, 

främst kvinnliga, som normbrytande personer då kvinnorna i vissa fall är offentliga som 

egentligen enligt samhällets stereotyper är förväntat att mannen ska vara samt att kvinnor är 

starka och kämpande främst när det gäller kvinnors rätt i samhället. En egenskap som är alla 

kvinnor har fått är att de objekt då den manliga parten är den som utför något. Vidare syns det 

få manliga beskrivningar av författare som normbrytande utan männen tilldelas enbart 

egenskaper och beskrivningar som enligt normen tillhör den manliga parten. Karlarna 

beskrivs bland annat som subjekt, med andra ord den som utför något. Männen beskrivs 

också, i alla fall en manlig författare nämns, som offentlig och aldrig inom den privata sfären.  
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3 Slutdiskussion  
 

I studien har jag undersökt hur manliga och kvinnliga författare beskrivs samt hur jämställt 

presenterade de är i två läroböcker som är avsedda för grundskolans senare år och gymnasiet i 

svensk litteraturundervisning, Den levande litteraturen (2006) och Upplev litteraturen 2 

(2011). Till en början redogjorde jag resultaten ur varje roman för att sedan se vilken av 

genusteorierna som beskrivs i texten som kan appliceras på min empiri. Fokus låg på 

författarens texter och beskrivningar om män och kvinnor och inte på textutdragen från den 

litteratur som presenterats. Här nedan följer en sammanfattning av de resultat jag kommit 

fram i denna studie.  

 

Flera av de författare som skildras i de två analyserade verken är normbrytande då de flesta av 

dem inte enbart kännetecknas av egenskaper typiska för det kön de tillhör. Tidigare studier 

som nämnts i denna studie visar på att särskilda egenskaper under flertal år har förknippats 

med respektive kön samt att dessa egenskaper är varandras motpoler vilket också innebär att 

de har ställts mot varandra. Jag har bland annat använt mig av Connells beskrivning av hur 

egenskaperna är uppdelade mellan könen. För att pröva om dessa motsatser mellan könen 

existerar i läroböcker som läses av elever i skolans värld använde jag mig av två olika 

genusteorier, Connells samt Hirdmans. Som ovan nämndes har jag inte kunnat finna att det 

finns någon särskilt sätt att vara kvinna eller man på i de utvalda källorna vilket styrker 

Connells teorier eftersom hon anser att genuskonstruktioner inte är något som är isär hållande 

mellan könen utan att det finns olika sätt att vara kvinna eller man på. Med andra ord har jag 

inte kunnat tillämpa Hirdmans teori på de enskilda författarna, baserat på deras 

könstillhörigheter, då jag inte kunnat hitta något isär hållande som Hirdman hävdar finns när 

det gäller skildrandet av respektive kön. Det enda jag kunnat finna hos alla de manliga 

författarna som presenteras är att den manliga världen dominerar när det gäller hur ofta man 

nämner manliga personer eller kvinnliga, vilket innebär att kvinnan är underordnad. Det är 

således viktigt att nämna att det inte är möjligt att generalisera eftersom detta gäller enbart de 

två studerade verken som använts.  

 

Jag har kunnat applicera Hirdmans teori på de delar av resultatet då det gäller relationen i 

presentationerna mellan män och kvinnor. Hirdman hävdar att män är högre upp i den 

hierarkiska steget i samhället vilket även denna studie stryker eftersom de förekommer flest 

manliga personer som presenteras och beskrivs. Vidare stryker även studien den del av 
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Hirdmans teori som hävdar att männen är en norm i samhället som kvinnan inte lyckas nå upp 

till. Jag har också funnit, i båda verken, ett så kallat genuskontrakt mellan könen eftersom det, 

i de flesta fallen, är förväntad av mannen att försörja kvinnan. Detta innebär att kvinnan blir 

ett objekt medan mannen är ett subjekt, det vill säga mannen utför något och kvinnan är 

objekt. Vidare har jag funnit, när det gäller genuskontraktet, att det är förväntat att kvinnan är 

någons hustru och därmed någons ägodel även när den kvinnliga parten är den person som har 

makt, exempelvis som känd och framgångsrik författare. Författarna till läroböckerna utför en 

egen analys av kvinnor och män som de presenterar vilket gör att eleven inte får en egen 

individuell bild av historien kring genuskonstruktioner. Jag har också funnit att det 

förekommer få problematiseringar av genuskonstruktioner i böckerna då läroboksförfattarna 

få gånger ställer diskussionsfrågor i förhållande till de stereotyper som framkommer. Detta 

gör att läroböckerna inte följer Lgr11 som uttrycker att jämställdhet mellan män och kvinnor 

är något man ska tänka på men också att man inte låter elever skapa en egen bild och 

samtidigt sin egen identitet kring stereotyper och könsroller. Med andra ord, jag har inte 

kunnat finna någon större skillnad mellan hur läromedelsförfattarna till de analyserade verken 

väljer att konstruera könsstereotyper i texterna.  

 

Anledningen till att jag har valt att analysera två läroböcker i svenska som används för 

litteraturundervisning på gymnasiet är för att jag funnit att de faktiskt används i dagens skolor 

men också eftersom det är unga människor som läser dessa böcker under sin skoltid och tar 

till sig dessa onämnda framställningar av manliga och kvinnliga personer. Eftersom den 

svenska skolan står för människors lika värde så är det således viktigt att diskutera hur genus 

skildras i de böcker vi använder i vår undervisning. Detta bör i diskuteras för att uppnå en så 

jämlik värld som möjligt i våra svenska skolor. Jag hoppas att jag genom min studie ska 

inspirera andra till att problematisera litterära genusperspektiv i svenskundervisningen för att 

på så vis lyfta fram viktiga demokratifrågor men också jämlikhetsfrågor som annars inte hade 

lyfts fram. Det hade varit intressant att göra en större undersökning som tar upp hur lärare 

arbetar med genusperspektiv med hjälp av litteratur samt hur elever uppfattar och hur lärare 

arbetar med beskrivningar och presentationer av manliga och kvinnliga personer. Jag hoppas 

att i framtiden få läsa en sådan studie, om jag inte själv har möjlighet att få utföra den.    
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