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 Sammanfattning 
Tidigare studier har visat att läroböcker i litteraturhistoria för gymnasienivå 

har ett ojämställt perspektiv på manliga respektive kvinnliga författare. Det 

gäller bland annat att andelen kvinnliga författare är lägre än andelen manliga 

författare. Men även textanalyser visar på ojämställdhet. Detta kan härledas till 

hur litteraturhistoria generellt beskrivs, och där allmänna litteraturhistoriska 

böcker visar på samma ojämställda mönster. Hur ofta det hänvisas till en för-

fattare kan också vara ett sätt att mäta statusen för en författare och det är där-

med relevant att studera ur ett jämställdhetsperspektiv. Denna pilotstudie vi-

sar på att hänvisning sker ojämställt men också att det är indikator på jäm-

ställdhet som kan vara svårare att mäta än andelen författare för respektive 

kön. Det är dock ofta en snabbare indikator än textanalyser. Hänvisningar kan 

således med fördel användas som komplement till andelsberäkningar.  

 

Nyckelord: litteraturhistoria, gymnasiet, kön, jämställdhet, läroböcker, lärome-

del, hänvisning  
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 Inledning  
Vad är kunskap eller vad är värt att veta? Det är något som varierat genom ti-

derna. Tidigare läste exempelvis svenska elever latin vilket är ytterst sällsynt 

idag. Idag däremot främjas och utökas matematikämnet, vilket det kanske inte 

gör i framtiden. Vilka ämnen som ingår i skolan har alltid varit föremål för dis-

kussion. Med jämna mellanrum ändrar också Skolverket timplanerna för re-

spektive skolämne. Vad som ingår i ett ämne är också ifrågasatt och kurspla-

nerna förändras kontinuerligt. Ofta diskuteras enskilda ämnen utifrån olika per-

spektiv såsom kön, etnicitet och socioekonomi. Är till exempel ett enskilt ämne 

jämställt eller inte? Ofta framhålls det att läroböcker(/läromedel) inte är jäm-

ställda och är till männens fördel. Då det gäller litteraturhistoriska läroböcker 

presenteras ofta en större andel manliga än kvinnliga författare. Det är dock inte 

givet att bara för att det presenteras en större andel manliga än kvinnliga förfat-

tare att det är ojämställt, i och med att det kanske är en korrekt spegling av köns-

fördelningen bland publicerade författare. Med andra ord, det behöver inte vara 

ojämställt att fler kungar än drottningar presenteras i historieböcker, i och med 

att det samstämmer mycket väl med verkligheten. Dock är det inte givet att hi-

storisk undervisning ska inkludera monarkins historia. Med andra ord är det 

relevant att fundera över vad som ska ingå i en lärobok. Det som eleverna får 

presenterat för sig i läroböcker är till stor del mycket av det som de tar in, bear-

betar, minns och lär sig.  

Människor har generellt sett lätt för att minnas unika händelser, såsom sitt 

bröllop. Däremot har människor svårt att komma ihåg vad de åt till lunch i förra 

veckan. För att elever ska kunna memorera kunskap är det en fördel om det är i 

relevant kontext, eller med andra ord att det knyter an till något som eleverna 

redan vet. Men mycket kan eleverna också lära sig genom repetition, såsom al-

fabetet och multiplikationstabellen. Hur ofta något nämns eller att det nämns 

flera gånger påverkar minnet positivt likväl som hur mycket det talas om något. 

Utifrån detta är det relevant att studera hur ofta det hänvisas till varje författare. 

En författare som nämns ofta är lättare att komma ihåg än en författare som end-

ast nämns en gång. Likväl är det lättare att komma ihåg en författare som får 

stort utrymme i undervisningen än en författare som endast nämns kortfattat. 

De författare som eleverna troligen kommer att minnas efter gymnasiets under-

visning i litteraturhistoria är de författare som får mycket utrymme, de som 

nämns flera gånger och de författare som sticker ut från mängden. (Förmodligen 

kommer alla gymnasieelever minnas Shakespeare som både får mycket ut-

rymme samt anknyter både till antiken och perioder efter hans liv. En författare 

som sticker ut är exempelvis Jonathan Swift med sin roman Ett anspråkslöst för-

slag, för vem kan glömma en författare som föreslår att vuxna ska äta barn!?) 

En lärobok i litteraturhistoria är ofta uppbyggd i kronologisk ordning som 

vanligtvis börjar med antiken, fortsätter med medeltiden, renässansen, upplys-

ningen, romantiken, realismen och modernismen. Tidsindelningarna kan skilja 
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sig åt. Tidsindelningarna kan vara fler eller färre och vilka författare som ingår 

i respektive period varierar också. Men ofta hänvisas det till författare både före 

och efter författarens period. Ett exempel på detta är Shakespeare som inspire-

rats av antikens författare och det är därmed naturligt att nämna honom i sam-

band med antiken. 

Vad är värt att veta, är den frågan som avgör vad som ska inkluderas i en 

lärobok. Vilka författare ska ingå? Men därtill tillkommer frågan om hur mycket 

utrymme varje enskild författare ska få. En viktig författare får ett större ut-

rymme än en mindre viktig författare. Utrymmet som en författare får i en läro-

bok kan kvantifieras i antalet sidor/rader/ord. Men utrymmet består även i att 

författaren finns omnämnd i inledande sammanfattningar över en tidsperiod 

och att det hänvisas till en författare i samband med andra tidsperioder, som 

med Shakespeare ovan nämnt. Om en författare nämns oftare i inledningar över 

en epok och i samband med andra författare (så kallade hänvisningar) är det 

lättare att komma ihåg den författaren och den författaren får sammanlagt en 

högre status. Men frågan är om det hänvisas systematisk oftare till manliga för-

fattare än kvinnliga författare? Om det tas hänsyn till att olika författare har 

olika omfattande presentation, nämns fortfarande manliga författare oftare än 

kvinnliga författare? Med andra ord nämns en manlig författare oftare än en 

kvinnlig författare givet samma kvantitativa huvudpresentation? Finns det en 

subtil ojämställdhet även här och inte bara i att kvinnor generellt sett får mindre 

utrymme i läroböcker än manliga författare? Hänvisningar är intressant att stu-

dera för att det är en indikator på jämställdhet som inte studerats väl trots att 

hänvisningar förekommer rikligt i böcker och läroböcker i litteraturhistoria. 
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 Bakgrund  
Nedan följer först ett avsnitt om varför svenska elever går i skolan och hur 

svenskämnet har förändrats. Detta inkluderar en fördjupning i hur litteratur-

historia i skolan har sett ut över tid och hur det ser ut idag. Efter det följer ett 

avsnitt om kön och genus och därefter följer ett avsnitt om svenskarnas läsvanor. 

Slutligen presenteras tidigare forskning om jämställdhet i litteraturhistoriska 

böcker för allmänheten, i litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiet och i 

andra läroböcker.  

Svenska skolan 
Till en början gick barn i Sverige i skolan av samhällsekonomiska skäl, eller med 

andra ord för att det behövdes utbildade personer som kunde arbeta i industri-

erna. Detta var således en del av industrialiseringen. (Nordgren och Odenstad, 

2012, s. 15 f.) Därefter kom det demokratiska behovet eller politiska behovet, det 

vill säga att folket behövde utbildas för att de skulle klara av att hantera det 

demokratiska ansvaret och att rösta men också för att det var jämställt och de-

mokratiskt att alla fick utbildning. Numera finns även ett resonemang kring in-

dividens eget behov av utbildning, för egen utveckling alltså, eller som en del 

säger att det är en del av personligheten. (Carlgren, Forsberg och Lindberg, 2009, 

s. 32)  

År 1905 och 1928 genomfördes reformer inom skolan som påverkade olika 

skolämnen, såsom litteraturämnet, men även skolans strukturella principer, vil-

ket gynnade arbetarklassen och kvinnorna. (Brink, 1992, s. 31f.) Som exempel så 

var det år 1930 sju gånger så vanligt att elever från städer än landsbygden avlade 

studentexamen. År 1943 hade siffran minskat till fem. Då det gäller könsfördel-

ningen så var kvinnor länge uteslutna från skolan och senare fick de gå i egna 

privata flickskolor. År 1928 fick flickorna tillgång till de statliga läroverken i mån 

av plats, vilket inte var fallet i storstäderna. Men realskolan inkluderade flickor 

tidigare. (Brink, 1992, s. 32) 

Den svenska skolan har två uppdrag, dels att lära ut kunskaper om 

svenska, matematik och andra ämnen och dels att fostra eleverna till att bli de-

mokratiska medborgare. (Skollagen, 2010, 1 kap § 4) Det senare inkluderar att 

utbildningen ska vara utformad så att den är jämställd. (Skollagen, 2010, 1 kap 

§ 5). Dock går det inte att säga att den svenska skolan är helt jämställd då det 

finns strukturella skillnader. Förvisso får alla svenska elever gå i skolan men det 

är till exempel vanligare att elever med akademiska föräldrar fortsätter vidare 

till högskola/universitet än att elever med föräldrar med arbetarbakgrund fort-

sätter till högskola/universitetet. Detta samband gäller även då elever med 

samma betyg jämförs, så skillnaden kan således inte förklaras enbart av att ar-

betarbarn har sämre grundskolebetyg. Dock har resurssvaga elever sämre betyg 

än elever från resursstarka hem. (Eriksson, 2010, s. 365, 386.)  Skolan ska minska 

denna och liknande skillnader. Elevers socioekonomiska bakgrund ska med 
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andra ord inte vara avgörande eller påverka elevers studieframgång eller studi-

eval. Grundtanken bakom detta är att människor föds med olika egenskaper och 

om alla får samma chans i skolan så är det det bästa för samhällets utveckling 

och harmoni. Därtill finns det en demokratifråga inbäddad i denna strävan, det 

vill säga att alla ska få samma chans och att vi i Sverige inte vill ha systematiska 

orättvisor i vårt samhälle. (Eriksson, 2010, s. 365f.)  Hur social jämlikhet ska upp-

nås är dock inte alla överens om. En del hävdar att en rättvis skola, där alla får 

samma chans, är tillräckligt medan andra hävdar att det inte är tillräckligt utan 

att andra skillnader behöver minskas, såsom löneskillnader (Eriksson, 2010, s. 

367). Mycket tyder dock på att Sverige är på god väg och mer framgångsrik i sitt 

jämlikhet- och jämställdhetsarbete än andra länder och den långa gemensamma 

grundskolan lyfts fram som förklaring. (Eriksson, 2010, s. 390).   

Litteraturhistoria i svenska skolan 

Under 1800-talet förändrades svenska skolan till att bli mer nationalistisk i den 

bemärkelsen att studier av klassiska språk som latin minskade och modersmåls-

studier lyftes fram. Modersmål blev ett eget ämne från år 1807 i läroverket och 

för alla stadier från och med år 1856. Från och med år 1856 inkluderades även 

litteraturstudier i ämnet. (Brink, 1992, s. 14f., 29) Dock var litteraturstudier inte 

självklart under 1800-talet och en del menar på att dess starka och självklara po-

sition först nåddes under 1900-talet. (Brink, 1992, s. 29) Modersmål ersattes också 

med svenska och i samband med det utökades också ämnets innehåll. Svenska 

och litteraturhistoria har historiskt sett vanligtvis varit väl integrerade med ett 

gemensamt betyg och en gemensam kursplan men ibland har det setts som två 

ämnen med separata kursplaner och separata betyg, dock har undervisning 

skett av samme lärare. På universitetet är det dock två separata ämnen. 

Syftet med att studera litteratur och litteraturhistoria har varierat. Syftet 

var under 1800-talet och i början av 1900-talet att ämnet tillsammans med histo-

ria skulle stärka nationalismen och ge en gemensam nationell värdegrund. Äm-

net syfte var således snarare att uppfostra än upplysa. Syftet var snarare att tids-

enliga författare skulle fungera som stilförebilder än att litteraturhistoria skulle 

studeras i sin helhet, vilket medförde att äldre litteratur inte prioriterades högt. 

(Brink, 1992, s. 13f. och 41) (I samband med detta är det värt att påminna om den 

nationalism och patriotism som förekom med svenska flaggan och national-

dräkter samt att ett språk var viktigt för att förena ett land.) Det var också under 

denna tid som läseboken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige skrevs av 

Selma Lagerlöf. Lagerlöf följde också den stavningsreform som genomfördes i 

början på 1900-talet, så det är tydligt att skönlitteraturen hade för avsikt att visa 

på ett bra språk och vara en förebild när det gäller stavning. (Callin, 2016)  

Litteraturämnet hade en stor och viktig plats i början av 1900-talet. Detta 

var också märkbart i timplanen, där antalet timmar utökades. Som mest hade 

ämnet 15 veckotimmar för de som gick 4-årigt gymnasium. (Brink, 1992, s. 14) 

Ämnets betydelse syns också i att den muntliga delen i ämnet ingick i studentex-

amen och på så vis fick ämnet en högre status. I anslutning till detta har dock 

också ämnet kritiserats för att ha få allt för stor betydelse. (Brink, 1992, s. 33). Det 
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var också i början av 1900-talet, 1909 års undervisningsplan, som litteraturstu-

dier lyftes fram som viktigare än språkstudier. Även litteraturhistoria lyftes 

fram så att det skulle inkludera en kronologisk historiebildning där varje årskurs 

skulle inkludera sin historiska del och detta har också förstärkts i senare läro-

planer. Parallellt med detta har även allt tidigare litteratur inkluderats. (Brink, 

1992, s. 51f.) I och med att historia lyftes fram blev det också allt viktigare med 

en lärobok varför det infördes år 1905. (Brink, 1992, s. 62) Fram till år 1920 har 

litteraturhistoriska böckerna utökats men har sedan dess behållit sitt omfång om 

knappt 500 sidor. (Brink, 1992, s. 62) 

Dagens treåriga gymnasieprogram består av 2500 timmar. Av dessa tim-

mar är ett antal timmar vikta åt obligatoriska kurser. Svenska (/svenska som 

andraspråk) 1 är en av de obligatoriska kurserna. Svenska 1 omfattar 100 timmar 

(100 poäng). Alla program läser således Svenska 1 medan andra program även 

läser Svenska 2 och Svenska 3. (Skolverket) 

Svenska är idag ett ämne där litteraturhistoria är väl integrerat och det 

finns inte angivit explicit i kursplanerna hur fördelningen mellan litteraturhisto-

ria och svenska ska vara då det gäller antalet timmar. Men att det är integrerat 

och att ämnet endast heter svenska stärker språkdelen. Även kursplanen stärker 

språkdelen före litteraturdelen. I kursplanens nio punkter långa lista på vad ele-

verna ska utveckla under kursen Svenska 1 är det tre punkter som explicit näm-

ner skönlitteratur.  

 
     Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och för-

fattarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

     Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlit-

teratur från olika tider, dels i film och andra medier. 

     Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider 

och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter 

med utgångspunkt i det lästa. (Skolverket) 

 

Att det är tre av nio punkter ger implicit en konkretisering av fördelningen mel-

lan svenska och litteraturhistoria inom svenskämnet. Det är därmed rimligt att 

utgå ifrån att huvuddelen av kursen Svenska 1 inte ska behandla skönlitteratur. 

(Noterbart är att skönlitteratur från olika kulturer ska behandlas men idag pri-

oriteras nästan uteslutande västerländsk litteratur. Noterbart är också att skön-

litteratur används som begrepp fastän annan litteratur vanligtvis också studeras, 

såsom Émile eller om uppfostran, som inte kategoriseras som skönlitteratur). I 

kursplanens centrala innehåll framgår också att följande ska ingå 

 
     Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kul-

turer. 

     Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till ex-

empel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. (Skolverket) 

 

Detta kan jämföras med det centrala innehållet för Svenska 2 där det är mer de-

taljerat och explicit med att exempelvis betona svensk litteratur och att en jäm-

förelse med samhällsutvecklingen ska göras.  
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Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skön-

litterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika 

tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relat-

ionen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har 

formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen. 

     Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och 

deras användning. (Skolverket) 

 

Det finns därmed en skillnad mellan kurserna i svenska (inklusive litteratur) och 

det finns idag läroböcker utformade för varje enskild kurs, likväl som det finns 

kursgemensamma böcker. Att som tidigare nämnt, endast använda sig av en 

litteraturhistorisk bok genom hela gymnasiet är inte längre det enda alternati-

vet. 

Då det gäller jämställdhet inom svenskämnet och med fokus på litteratur-

historia betonas explicit att litteratur författad av såväl kvinnor som män ska 

studeras (se ovan). För Svenska 3 finns motsvarande krav ”Skönlitterära texter, 

författade av såväl kvinnor som män”. (Skolverket) Kursplanerna för de kur-

serna är således tydliga med att det ska vara en jämställd litteraturhistoria men 

de anger inte en exakt fördelning mellan kvinnor och män. Kursplanen betonar 

även att skönlitteratur ska användas för att eleven ska lära känna sig själv och 

andra, ”med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av me-

dier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”. (Skolverket) 

Med andra ord är det relevant att fundera över vilken betydelse det får för 

flickor/kvinnor och pojkar/män om de i mindre utsträckning får ta del av litte-

ratur författad av kvinnor än av män. 

Kön och genus 
Med kön avses här den något förenklade indelningen av de biologiska könen i 

två dikotoma grupper, kvinnor och män, och som finns i Sveriges register 

(folkbokföring, pass, statistikregister). (Samma sak avses här med orden kvinn-

liga och manliga. Ingen hänsyn eller diskussion förs här kring biologiskt tvety-

digt kön eller annan könsidentitet/identifikation än kvinna eller man.) Genus 

däremot är en social och kulturell konstruktion av kön. Genus är med andra 

ord det som i allmänhet anses vara feminint respektive maskulint. (Wright, 

1999, s. 17) Genushistoria började ursprungligen med kvinnohistoria. Kvinno-

historia hade till en början avsikten att efter och få fram glömda eller gömda 

kvinnor i historien för att synliggöra dem och visa på deras betydelse. Men det 

visade sig att kvinnorna inte hade varit lika betydelsefulla eller viktiga varför 

genushistoria bildades för att synliggöra de bakomliggande mekanismer som 

underordnade kvinnorna. (Furevik, 2015, s. 6)  

När det gäller genus kan det delas in i olika undergrupper för att studera 

dem ytterligare. Strukturellt genus beaktar att fler män än kvinnor är läkare me-

dan det är tvärtom bland sjuksköterskor. Individuellt genus tar hänsyn till vad 

som bekräftar respektive kön. Är det manligt att vara fysiker så förstärker det 
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en manlig identitet. Symboliskt genus beaktar språket, som vilka ord som till-

skrivs respektive kön, såsom aktiv/passiv. (Wright, 1999, s. 19)   

Feminister kan också delas in i två grupper, dels likhetsfeminister som an-

ser att kvinnor och män är lika och dels särartsfeminister som anser att kvinnor 

och män är olika men att kvinnor inte ska nedvärderas för det.  

Det finns dock forskare som menar att kön och genus inte ska särskiljas på 

detta sätt för då vidmakthålls de biologiska skillnaderna som statiska och att det 

biologiska könet inte kan förändras. I stället ska könsidentitet, biologiskt som 

kulturellt, ses som något föränderligt. (Williams, 1997, s. 25) 

Forskning om kvinnor och genus görs ofta tillsammans med andra grup-

per, såsom socioekonomiskt utsatta grupper och minoriteter. (Furevik, 2015, s. 

6) Att vara pojke eller man har alltid medfört vissa fördelar jämfört med att vara 

flicka eller kvinna. Att vara rik har också alltid varit bättre än att vara fattig. Men 

vad är viktigast, att vara rik eller ha rätt kön? Exakt var gränserna går mellan 

vad som är viktigast, pengar eller kön, är inte knivskarp och det finns inget exakt 

svar på frågan. Det är också viktigt att påpeka att kvinnor är halva befolkningen 

och inte en minoritet och att kvinnor därför även behöver studeras utifrån olika 

undergrupper som socioekonomi och minoriteter. Detta gäller givetvis även för 

männen. Det är också brukligt i dagens Sverige att dela upp all statistik efter 

kön, socioekonomi, ålder, födelseland och geografisk hemvist i den utsträckning 

som statistiken tillåter det. Statistiken är dock inte uppdelad på kön i tron om 

att könsskillnader förklaras av biologiska skillnader utan avsikten är att visa på 

ojämställdhet eller diskriminering mellan könen, eller med andra ord, det är 

egentligen en uppdelning på genus. Att göra en könsuppdelning är således end-

ast för att säkerställa att det inte finns en diskriminering av något av könen. Att 

göra en uppdelning kan dock ha en självuppfyllande effekt och stigmatisera bil-

den av att det finns skillnader mellan könen. (Med andra ord görs det ingen 

uppdelning i statistik efter ögonfärg eftersom det anses sakna betydelse, men en 

uppdelning görs för kön för det antas att det finns en skillnad mellan könen, 

antingen biologiskt eller sociokulturellt.) 

Då det gäller språket finns det skillnader mellan könen/genus (Rege-

ringen, 2005, Språkrådet, 2008, 23ff.) Men i det stora hela är skillnaderna inte så 

stora att det generellt sett utifrån en text går att avgöra författarens kön. (Enkelt 

uttryckt är det som att avgöra kön utifrån längd på en människa. Det finns ett 

samband mellan längd och kön på gruppnivå men inte på individnivå.) Det är 

dock värt att uppmärksamma språkliga skillnader. Då det gäller ordförrådet 

finns det ord som skiljer sig mellan kvinnor och män, såsom att det finns fler 

sexistiska ord för kvinnor (t.ex. hora) än vad det finns för män. Det finns också 

en tendens till att generalisera mänskligheten till män, vilket sker via flera ord 

men främst via det allmänna pronomenet man. (Språkrådet, 2088, s. 54f.) Därtill 

när det gäller textanalys är det värt att beakta den grammatiska strukturen i tex-

ter, exempelvis vilket ord som kommer först i ordpar (t.ex. hon och han eller han 

och hon) och ordföljden, subjekt, predikat och objekt (jämför kvinna blev våldtagen 

av man med man våldtog kvinna). (Aquilonius, 2015) Vilket språk som används är 

därmed viktigt och det är också ett av regeringens mål att ”motverka språkbruk 

som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor (…) i skolor”. (Regeringen, 
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2005, s. 22) I övrigt så är jämställdhet ”avgörande för regeringens prioriteringar” 

och regeringen har sedan år 2013 ett utvecklingsprogram för jämställdhetsinte-

grering i myndigheter (JIM). (Regeringen, 2016) Det är ett exempel på hur det 

arbetas med jämställdhet på myndigheter och med förhoppningen att det även 

indirekt ska spridas till underliggande operativ verksamhet.  

När det gäller skolan finns det skillnader i betyg mellan flickor/kvinnor 

och pojkar/män. Det kan tyda på ojämställdhet. Men hur skillnader förklaras 

kan också låta sig göras missgynnande för kvinnor. Biologiska skillnader har 

tidigare förklarat varför flickor är sämre än killar på matematik. Med andra ord 

attribuerades flickornas dåliga resultat på inre faktorer, flickornas biologi. Men 

att pojkar nu presterar sämre än flickor attribueras inte på pojkarnas biologi utan 

på yttre faktorer. Att pojkarna presterar sämre förklaras av att de saknar man-

liga förebilder och att det är töntigt att studera och plugga. Hur orsaker attri-

bueras skiljer sig således mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. (Hansén och 

Forsman, 2011, s. 124 ff.)  

Läsvanor 
Att läsa skönlitteratur har olika status. Ibland har det haft en lika hög status som 

att läsa facklitteratur och med tanke på dess politiska kraft är det inte konstigt. 

Men statusen kan också vara låg, som i fallet med så kallad kiosklitteratur/po-

pulärlitteratur/triviallitteratur. Men oavsett så läses det i vårt land och vi har ett 

omfattande offentligt bibliotekssystem.  

Svenskarnas läsvanor har förändrats med tiden och det senaste kvartssek-

let har det funnits en tydlig könsskillnad. Kvinnor läser mer än män, 49 procent 

mot 30 procent läser regelbundet. Andelen som inte har läst någon bok det sen-

aste året var bland män 26 procent och bland kvinnor 11 procent. Då det gäller 

ungas läsning har andelen som läser minskat det senaste kvartsseklet. (Kultur-

rådet, 2008, Statistisk årsbok, 2013, s. 473)  

Tidigare forskning 
Det finns flera studier gjorda kring jämställdhet i litteraturhistoriska böcker 

och jämställdhet i läroböcker. Nedan följer främst en statistisk bild över vilka 

författare som inkluderas i litteraturhistoriska böcker med fokus på könsför-

delningen. (Med böcker menas här uppslagsverk/handböcker/lexikon och i de 

fall böcker avser läroböcker så anges det explicit.) Ofta görs en kvalitativ ana-

lys eller textanalys där språket studeras, till exempel används olika uttryck för 

kvinnliga respektive manliga författare eller skrivs det olika mycket om kvinn-

liga respektive manliga författares privatliv? Denna typ av kvalitativ analys 

nämns dock endast mycket kort och i stället är det fokus på det kvantitativa. 

Först presenteras en studie genomförd av Anna Williams, som har studerat all-

männa litteraturhistoriska böcker. Därefter följer resultaten från Lars Brinks 

studie av litteraturhistoriska läroböcker. Slutligen sammanfattas Moira von 

Wrights studie av fysikläroböcker och Ann-Sofie Ohlanders studie av läro-

böcker i historia och samhällskunskap ur ett jämställdhetsperspektiv. 
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Allmänna litteraturhistoriska böcker 

Anna Williams har studerat ett flertal litteraturhistoriska böcker och hennes re-

sultat finns publicerade i Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteratur-

historiska översiktsverk under 1900-talet (1997). De böcker hon studerade var 

skrivna under 1900-talet och de var skrivna för den breda allmänheten och uni-

versitetsstudenter, och således inte för grundskole- eller gymnasieelever. Willi-

ams studerade fyra epoker; 1880-tal, 1910-tal, 1930-tal och 1960-1980-tal. I de 

böcker som Williams studerade var författarna till övervägande del män. Av 

1880-talsförfattarna var 27 procent kvinnor, för 1910-talet var 40 procent kvin-

nor, för 1930-talet var 29 procent kvinnor och slutligen för den senaste epoken, 

1960–1980-talet, var 25 procent kvinnor. (För epoken 1960–1980-tal så var antalet 

manliga författare 117 medan det var 41 kvinnor.)  (Williams, 1997, s. 153ff.)  

 
Tabell 1. Antal författare och antal rader/författare uppdelat på kvinnor och män, samt 

procent för kvinnor för epoken 1880-tal och modernare tid ca 1960–1980 för respektive 

litteraturhistorisk bok.  
 

Litteraturhistorisk bok, utgivningsår Studerad 

epok 

Antal Andel Antal rader Andel  

    K M K K M K 

Illustrerad svensk litteraturhistoria 1916 1880-tal 11 31 27% 1043 4200 20% 

Svenska litteraturens historia 1921  2 8 20% 881 1849 32% 

Den nya tiden 1932  2 11 15% 1103 3208 26% 

Svenska litteratur intill 1900 1935  2 5 29% 103 464 18% 

Svenska litteraturhistoria 1948  2 9 18% 54 993 5% 

Ny illustrerad litterturhistoria 1957  4 7 36% 836 3246 20% 

Epoker & Diktare 1972  1 2 33% 14 464 3% 

Svensk litteratur 1974  4 7 36% 674 2208 23% 

Författarnas litteraturhistoria 1978  3 4 43% 1408 4048 26% 

Litteraturens historia i Sverige 1987  2 7 22% 134 775 15% 

Den svenska litteraturen 1988  4 4 50% 190 1376 12% 

        

Epoker & diktare 1972 1960-198-tal 2 14 13% 73 484 13% 

Epoker & diktare 1982  12 37 24% 132 862 13% 

Svensk litteratur 1975  2 11 15% 140 1464 9% 

Författarnas litteraturhistoria 1978  0 1  0 246 0% 

Kvinnornas litteraturhistoria 1983  7 0 0% 2999 0 100% 

Litteraturens historia i Sverige 1995  22 56 28% 443 1460 23% 

Den svenska litteraturen 1990   25 71 26% 409 2038 17% 

Källa: Williams, 1997, s. 59, 61, 155. 

 

Tabell 1 visar två av Williams studerade epoker, den första, 1880-tal, och den 

sista epoken, 1960–1980-talet. I Tabell 1 framgår det att andelen kvinnliga förfat-

tare varierar mellan böckerna men att andelen ofta är mellan 20 och 40 procent. 
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Noterbart är dock att andelen ofta baseras på litet antal författare (n) per bok och 

epok. Även det kvantitativa utrymmet, det vill säga antalet rader, är lägre för 

kvinnor än för män. Kvinnor får ungefär en fjärdedel av det totala utrymmet. 

Om det kvantitativa utrymmet studeras exklusive Strindberg för 1880-talet så 

ökar det kvantitativa utrymmet för kvinnorna med ungefär 20 procentenheter 

för de böcker hon studerat. (Williams, 1997, s. 61)  

Ett annat kvantitativt mått är antal omnämnanden i introducerande över-

sikter över varje tidsepok eller genre. Omnämnanden kan ses som ett försök till 

att uppmärksamma kvinnliga författare. Williams studerade omnämnanden i 

översikter. Andelen kvinnliga författare som omnämndes var 4 procent i Den 

svenska litteraturen (1935), 7 procent i Svensk litteratur (1974), 19 procent i Epoker 

& diktare (1982) och 31 procent i Litteraturens historia i Sverige (1995) för epoken 

1960–1980-tal. (Williams, 1997, s. 155) 

Williams fann i sin studie att även under perioder då kvinnor bevisligen 

varit mycket populära författare och det fanns många verksamma kvinnliga för-

fattare, skrevs det lite om dessa kvinnor i litteraturhistoriska böcker. Hennes 

förklaring till detta var att böcker författade av kvinnor förpassats till att vara 

populärlitteratur/triviallitteratur, som inte hör hemma i litteraturhistoriska 

böcker. (Williams, 1997, s. 31) Varför populärlitteratur/triviallitteratur inte hör 

hemma i litteraturhistoriska böcker utreds inte närmare här, men att kategori-

sera kvinnliga författare till det facket möjliggör således en möjlighet att utesluta 

dem. (Även annan litteratur, såsom barnlitteratur, förbises i litteraturhistoriska 

böcker, men är inget som analyseras vidare här.) 

Särskilt intressant är det att studera 1880-talet då många kvinnor skrev och 

blev publicerade men att det inte gett avtryck i litteraturhistoriska böcker. (Wil-

liams, 1997, s. 12) Med andra ord är litteraturhistoriska böcker inte representa-

tiva för den skönlitteratur som publiceras och de är därmed inte jämställda. Wil-

liams fann även i sin studie att kvinnliga författare i mindre utsträckning än 

manliga författare blev recenserade. (Williams, 1997, s. 154) 

Ett annat sätt att särskilja, men också uppmärksamma kvinnor är hur de 

kategoriseras. Williams konstaterade i sin studie att det fortfarande fanns litte-

raturhistoriska böcker som sorterade in kvinnliga författare under separata 

kvinnorubriker medan männen fanns under andra rubriker utan könsrelation. 

Detta gällde Litteraturens historia i Sverige och Den svenska litteraturen. (Williams, 

1997, s. 152) Williams betonade dock att denna särskillnad kan vara en effekt av 

den genusforskning som pågick när de litteraturhistoriska böckerna skrevs och 

att författarna medvetet ville uppmärksamma kvinnolitteraturen. Med andra 

ord kan det ses som positivt att kvinnorna uppmärksammats, dock menade Wil-

liams att kvinnorna borde ha integrerats mer i böckerna. (Williams, 1997, s. 168)  

Därutöver fann Williams i sin studie att kvinnliga respektive manliga för-

fattare analyserades olika. (Williams, 1997, s. 16)   

Vad som är representativt och vad som är tillräcklig inkludering kan dis-

kuteras. Ska andelen kvinnliga författare utgå ifrån den totala andelen publice-

rade kvinnliga författare, andelen lästa, andelen i en genre eller något annat? 

Om den är representativ eller inte råder det delade meningar om. Boel Söder-

berg menar att litteraturhistoriska böcker inte är representativa då andelen 



  

 

13 

 

kvinnliga författare uppgår till mellan 8 och 12 procent medan andelen kvinn-

liga författare enligt Sveriges författarförbund år 1987 var 30 procent. (Williams, 

1997, s. 152) Eva Heggestad visar på att var femte nyutgiven fiktionsförfattare 

var kvinna. (Williams, 1997, s. 57f.) Karin Westman Berg visade år 1975 på en 

låg andel kvinnliga författare i litteraturhistoriska böcker men hon menar att det 

är representativt eftersom andelen kvinnliga författare enligt Sveriges Författar-

förbund var 25 procent. Även Williams konstaterade i sin studie att andelen 

kvinnor överensstämde med andelen publicerade, kring 20–25 procent. (Willi-

ams, 1997, s. 101f., 153f.)  

Det som på sikt kan komma att öka fokus på kvinnliga författare i littera-

turhistoriska böcker kan vara att forskningen om kvinnliga författare har ökat. 

Från 1970-talet till 1990-talet har andelen kvinnliga doktorander inom litteratur-

vetenskap ökat från 39 till 54 procent. Kvinnliga doktorander forskar i större 

utsträckning än manliga doktorander om kvinnliga författare, 36 mot 2 procent. 

(Williams, 1997, s. 33) 

Det som också kan komma att öka andelen kvinnliga författare är den 

forskning om jämställdhet i litteraturhistoriska böcker som genomförts. Men 

Williams menar att denna forskning framför allt tagit fart från och med 1980-

talet och att det därmed kommer dröja ytterligare innan läroböckerna för gym-

nasiet är jämställda. (Williams, 1997, s. 16) 

Läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet 

Lars Brink har studerat fyra läroböcker för gymnasiet: Karl Warburgs Svensk lit-

teraturhistoria i sammandrag (1880), Richard Steffens Svensk litteraturhistoria för 

den högre elementarundervisningen (1904), Josua Mjöbergs Svensk litteraturhistoria 

för den högre undervisningen (1927) och Hjalmar Alvings Svensk litteraturhistoria 

(1929–1932). (Nedan hänvisas det till författare på grund av de långa titlarna.) 

Brinks resultat finns i Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 

1910–1945 (1992). (Notera att Williams studerade böcker från hela 1900-talet me-

dan Brink enbart från tidigare delen av 1900-talet.) Brinks studie visade att 

kvinnliga författare var kvantitativt och kvalitativt missgynnade. Brink betonar 

även vikten av att en mer kvalitativ analys behövs för att se om kvinnorna är 

missgynnade även då. (Brink, 1992, s. 68, 300)  

Enligt Brinks studie inkluderade Warburgs första bok, utgiven under 

1880-talet, ett tiotal kvinnliga författare, varav hälften fick en längre presentation 

(Brink, 1992, s. 81) I hans senare upplaga, från år 1907, har antalet kvinnliga för-

fattare fördubblats men tolv av dem nämns endast med några rader. Minst en 

sida får Birgitta, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Anna Maria Lenngren, Fred-

rika Bremer och Selma Lagerlöf.  Kort notis får Alfhild Agrell, Sofia Elisabet 

Brenner, Sophie Elklan, Jane Gernandt-Claine, Ellen Key, Julia Nyberg, Helena 

Nyblom, Anna Maria Roos, Mathilda Roos, Maria Sofia Schwarts, Hilma Ange-

red-Strandberg och Josefina Wettergrund. I Brinks kvalitativa textanalys nämns 

bland annat att Birgitta omnämns som ”en djärv, fantasirik sierska” (Brink, 1992, 

s. 81) Med detta menar Brink att kvinnliga författare presenteras och analyseras 

annorlunda än männen, vilket även Williams fann i sin studie (se ovan). 
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Brink fann också i sin studie att Steffens bok omfattade drygt två sidor om 

Birgitta, vilket gjorde henne till den tjugonde författare som var mest omskriven. 

(Brink, 1992, s. 93) Om Mjöbergs bok fann Brink att Mjöberg hade en positiv syn 

på kvinnliga författare. (Brink, 1992, s. 111f.) Alving var den som, enligt Brink, 

var minst generös mot kvinnliga författare och endast hade Birgitta, Selma La-

gerlöf och Hedvig Charlotta Nordenflycht bland de tjugo mest omskrivna för-

fattarna. Andelen kvinnliga författare uppgick dock till tio procent vilket inte 

var lägst bland de fyra böckerna, se Tabell 2.  

 
Tabell 2. Antal kvinnliga och manliga författare samt andel kvinnliga författare.  

Författare till litt.hi. bok, år Antal Andel 

K M K 

Warburg 1880 9 115 7% 

Steffen 1904 12 118 9% 

Mjöberg 1927 10 86 10% 

Alving 1929-32 10 91 10% 

Källa: Brink, 1992, s. 307. 

 
Tabell 3. Antal sidor som de sammanlagt mest behandlade författarna och fyra kvinn-

liga författare tilldelats i respektive litteraturhistorisk bok som anges med författare. 

Författare Warburg Steffen Mjöberg Alving 

Dalin 3 5 5 8 

Bellman 2,5 4,5 3,5 13,5 

Kellgren 3 4,5 5 12,5 

Thorild 3 4 4 7 

Wallin 1,5 4,5 5 6 

Tegnér 4,5 11,5 8 24 

Geijer 2,5 6,5 6 12 

Stagnelius 1,5 5 3 10,5 

Atterbom 2,5 4,5 5 8,5 

Almqvist 4 8 6 13 

Runeberg 4 10 7 12,5 

Rydberg 3 2,5 7 9 

Strindberg 1,5 2 8 12,5 

Birgitta 1 2 3 7 

Nordenflycht 1,5 4,5 2 6,5 

Lenngren 2,5 3 3 4 

Bremer 1 4 3,5 4,5 

Källa: Brink, 1992, s. 308. 

 

Brink studerade även den kvantitet som respektive författare fick i form av antal 

sidor. I Tabell 3 framgår det hur många sidor varje enskild författare fick, av de 

mest behandlade författarna. Det är tydligt att de kvinnliga författarna fick ett 
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mindre utrymme än de manliga författarna. I snitt fick de tretton manliga mest 

behandlade författarna i snitt 3 sidor i Warburgs bok, drygt 5 sidor i Stef-

fensrspektive Mjöbergs bok och drygt 11 sidor i Alvings bok. Medan de fyra 

kvinnliga författarna fick 1,5 sidor i Warburgs bok, drygt 3 sidor i Steffens bok, 

knappt 3 sidor i Mjöbergs bok och drygt 5 sidor i Alvings bok. Männen fick där-

med nästan det dubbla utrymmet. 

Det har alltid diskuterats vilka enskilda författare som ska ingå i littera-

turhistoriska böcker, och det har även diskuterats utifrån ett demokratiskt rätt-

viseperspektiv och då utifrån klass, etnicitet, etniska minoritetsgrupper och kön, 

för att nämna några. Vad som ingår i en litteraturbok påverkas av flera faktorer. 

Thomas Englund menade att kunskap alltid är historiskt och socialt bestämd 

och att det påverkar litteraturhistoriska böcker och läroböcker. (Brink, 1992, s. 

34) Med andra ord påverkade den nationalism som rådde under 1900-talets bör-

jan urvalet av författare i litteraturläroböcker, både i historiskt och socioekono-

miskt perspektiv som jämställdhetsperspektiv. Staffan Bergsten menade att ”ge-

nom en av många delad men likväl subjektiv värdering” är det som avgör vad 

som ingår i en bok. (Brink, 1992, s. 27) Litteraturhistoriska böcker är givetvis en 

spegelbild av den sociala och kulturella norm som gällde vid tillfället som boken 

skrevs, men också en spegling av historien, och att föra en tradition vidare är 

mycket stark. (Williams, 1997, s. 30) Det är med andra ord inte bara viktigt vad 

som är viktigt när en bok skrivs utan författare till litteraturhistoriska böcker 

väljer även att titta bakåt i tiden. Om litteraturhistoriska böcker bara skulle vara 

en spegling av det vi läser idag skulle exempelvis författare som Homeros få 

mycket lite utrymme. 

Brink menar att författare väljs utifrån flera faktorer men att författare i 

stor uträckning väljs utifrån hur väl etablerad författarens genre är. Varje gång 

en läroboksförfattare väljer att skriva om eller citera en författare förstärks inte 

bara denna författares status utan även dess genre (kanon). Det skapas en trad-

ition eller befintlig tradition förstärks. (Brink, 1992, s. 17) Med andra ord om 

dagstidningar skriver oftare om deckarförfattare än dystopier kommer alla 

deckarförfattare att vinna på detta, även de deckarförfattare som endast nämns 

med namn. När en genre är etablerad nämns dess författare i litteraturhistoriska 

böcker i större utsträckning än när de skriver i mindre respekterade genrers, 

såsom kvinnolitteratur, populärlitteratur etc. (Brink, 1992, s. 230)  

Läroböcker i fysik, historia och samhällskunskap 

Det finns även andra läroböcker analyserade ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Moira von Wright har studerat sju läroböcker i fysik, varav tre var för gymnasiet 

och funnit att kvinnor missgynnades i läroböckerna av flera skäl. (Wright, 1999, 

s. 13, 102ff.) Wright utgår bland annat i sin analys utifrån att det är viktigt med 

rätt förebilder. Wright antar att bristen på förebilder i läroböcker inom fysikäm-

net kan vara en förklaring till varför kvinnor inte väljer att fortsätta studera fy-

sik. Fysik är inget kvinnligt ämne och därtill så har fysik en högre status än 

andra ämnen i och med att det är ett manligt ämne, till skillnad från det mer 

kvinnliga ämnet hemkunskap. Utifrån individuellt genus (nämnt ovan) är fysik 

något som bekräftar killar/män. Fysik och naturvetenskap anses också vara den 
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sanna kunskapen vilket indirekt medför att de som inte ägnar sig åt detta är 

okunniga. (Wright, 1999, s. 21, 75, 82, 98) Wright menar att igenkänning, indivi-

duellt genus, är viktigt för att en elev ska fortsätta sina studier och det är därmed 

angeläget att läroböcker i fysik är riktade till kvinnor, också för att motbalansera 

samhällsnormen. (Wright, 1999, s. 29, 98) Det Wright bland annat fann i sin ana-

lys var att i en fysikläroboks index (bakre sökregister) nämndes 44 manliga fy-

siker men inga kvinnliga fysiker. De kvinnliga fysikerna var därmed osynlig-

gjorda. Därtill problematiserade läroboksförfattaren inte de könsskillnader som 

fanns i boken och i verkligheten. (Wright, 1999, s. 76). [Att inte problematisera 

könsskillnader är också något som Språkrådet lyfter som en brist. (Språkrådet, 

2008, s. 20f.)] Därutöver analyserade Wright texterna och bilderna i läroböck-

erna och fann att läroböckerna inte var jämställda. (Wright, 1999, s. 102)  

Då det gäller läroböcker i historia så fann professor emeritus i historia 

Ann-Sofie Ohlander att läroböckerna inte var jämställda, utifrån fyra studerade 

läroböcker. Det som är slående är inte bara att kvinnorna får marginellt lite ut-

rymme i böckerna (15 sidor av 350) utan att resten ägnas explicit åt män i stället 

för att ägnas åt både kvinnor och män, eller mänskligheten. Av de författare som 

nämns i gymnasieboken Människan genom tiderna är ingen kvinna. I samma gym-

nasiebok finns det 249 namngivna personer i det bakre indexet, varav 6 procent 

är kvinnor. Mary Wollstonecraft och Fredrika Bremer nämns inte i någon av de 

studerade böckerna. (Ohlandera, 2010, s. 67ff.)  

Ohlander har även studerat läroböcker i samhällskunskap och fann även 

att de var ojämställda. Positivt var att läroboken för grundskolans lägre åldrar 

hade utgått från två fiktiva karaktärer med olika kön och därmed visade på en 

ambition att vara jämställd. Även teckningarna var mer jämställt fördelade, men 

dessvärre inte fotografierna. Denna lärobok var också betydligt mer jämställd 

än boken avsedd för gymnasiet som visade på stora brister. (Ohlanderb, 2010, s. 

2, 67ff.) 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera om kvinnor missgynnas i läroböcker i 

litteraturhistoria. Avsikten är att jämföra antalet hänvisningar för kvinnliga re-

spektive manliga författare i läroböcker i litteraturhistoria inom ramen för 

svenskämnet på gymnasienivå. Med hänvisning avses jämförelse och refere-

rande till en författare utöver den så kallade huvudpresentationen av en förfat-

tare. Hänvisning studeras för att medvetandenivån om att synliggöra kvinnor 

har varit betydande under lång tid men i synnerhet idag men att det fortfarande 

finns mekanismer som osynliggör kvinnor. Bristen på hänvisningar till kvinnor 

kan vara ett sätt att osynliggöra kvinnor. Frågan är därför om det hänvisas till 

kvinnor i mindre utsträckning än till män? Hänsyn kommer att tas till vilket 

kvantitativt utrymme författarna har i huvudpresentationen.  

Denna studie ska i första hand ses som en pilotstudie. Dock kommer re-

sultaten jämföras med tidigare studier för att det ska vara möjligt att bedöma 

om hänvisning är en relevant indikator som fungerar som ett komplement till 

andra indikatorer. 
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 Metod och material 
Nedan följer en beskrivning av de läroböcker som studerats. Därefter följer ett 

avsnitt om metoden för att studera hänvisningar och de felkällor som metoden 

har. 

Material 
I de flesta skolämnen finns det läromedel. I en del ämnen som exempelvis ma-

tematik finns det en stark tradition av att huvudsakligen basera undervisningen 

på en lärobok och det är därmed möjligt att forska kring vad eleverna får lära 

sig utifrån läroböcker. Inom svenskämnet är det dock mindre vanligt med läro-

böcker, i grundskolan saknas ofta helt böcker och på gymnasiet saknas ofta 

böcker för språkdelen (enligt mig och de lärare som jag har diskuterat detta 

med). Inom litteraturhistoria finns det förvisso en tradition att ha en lärobok på 

gymnasiet, men de böckerna är ibland så omfattande att lärare behöver ta ett 

urval av författare att undervisa om. Det medför att det är osäkert i vilken ut-

sträckning som forskning om jämställdhet baserad på läroböcker i litteratur-

historia är valid? Det är dock rimligt att anta att en lärobok har stor betydelse 

för elevers inlärning och i de fall en lärobok är för omfattande, för att studeras i 

sin helhet av eleverna, att läraren gör ett proportionerligt urval av författare som 

överensstämmer med lärobokens proportioner då det gäller fördelningen mel-

lan kvinnliga och manliga författare. I denna pilotstudie antas därmed att läro-

böcker är ett bra material för att testa hänvisning som indikator på jämställdhet.   

Valet av läroböcker skedde inte slumpmässigt utan urvalet var ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Läroböckerna presenteras kronologiskt.  

Litteraturen – epoker och diktare (Jansson och Levander, 1989) är inte skriven 

för nuvarande kurs- och läroplan utan för en tidigare läroplan. (Hänvisning till 

läroböcker sker till deras titlar.) Boken är avsedd för att användas i gymnasiets 

tre år i litteraturhistoria. Boken omfattar närmare 500 sidor och layouten är 

stram med sammanhängande brödtext och endast få, små svartvita bilder i kan-

terna. Författarnas namn är skrivna i versaler i brödtexten, vilket gör dem lätta 

att finna. Boken har en tydlig och kronologisk epokindelning.  

Svenska impulser (Markstedt och Eriksson, 2008, 2010, 2013) är en serie för 

olika kurser i svenska. Det är inte tydligt angivet vilka av böckerna som är 

skrivna för nuvarande kurs- och läroplan Gy 2011. Svenska impulser innehåller 

både det som gäller litteratur och det som gäller språket inom kurserna i 

svenska. Boken är därmed komplett för svenskämnet, till skillnad från Litteratu-

ren – epoker och diktare som endast berör litteraturdelen i svenskämnet. Svenska 

impulser 1 och Svenska impulser 3 har inget heltäckande litteraturhistoriskt per-

spektiv såsom Svenska impulser 2 har. Svenska impulser 1 fokuserar bland annat 

på noveller, hur de är uppbyggda och hur de kan analyseras. I detta samman-

hang presenteras bland annat August Strindberg och hans novell Ett halvt ark 

papper analyseras. I Svenska impulser 3 finns det ett omfattande avsnitt om drygt 
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hundra sidor där flera analysverktyg för att analysera olika sorters litteratur pre-

senteras. Det finns också ett resonemang kring vilken litteratur som väljs ut i 

litteraturhistoriska böcker och hur detta bland annat kan ses ur ett jämställd-

hetsperspektiv. Svenska impulser 2 omfattar 500 sidor varav 400 sidor ägnas åt 

litteraturhistoria och resterande sidor ägnas åt det som berör språket, såsom ett 

avsnitt om grammatik. Svenska impulser 2 är uppbyggd efter kronologisk epok-

indelning. Dock är boken ganska fri i sin layout i den bemärkelsen att författare 

och verk presenteras även utifrån annat sammanhang än tiden. Karin Boye, som 

exempel, nämns första gången i samband med Sapfo under Antiken (kopp-

lingen är kvinnliga författare som skriver kärleksdikter) och Sara Stridsberg 

nämns i samband med Euripides Medea (kopplingen är Stridsbergs Medealand). 

Stridsberg nämns endast i samband med antiken och inte sin historiska kontext 

(modernism/nutid). Svenska impulser 2 är i färg och har många bilder samt därtill 

är brödtexten inte grafiskt sammanhängande utan har citat, ordförklaringar 

med mera uppblandat med brödtexten. Utifrån att innehållet i Svenska impulser 

1 och Svenska impulser 3 i så pass liten utsträckning består av litteraturhistoria så 

inkluderas de inte i denna pilotstudie, medan Svenska impulser 2 däremot inklu-

deras i pilotstudien.  

Fixa litteraturen är en serie läroböcker skrivna för Gy 2011 (Sahlin, Lind-

holm, Stensson 2014, 2015). I Fixa litteraturen 1 presenteras litteraturen utifrån 

teman och boken har ett jämställt upplägg. Det presenteras tio författare varav 

fem är kvinnor. (De kvinnliga författare som presenteras är Cecilia Absatz, Jes-

sica Schiefauer, Callie Khouris, Mary Shelley och Amanda Svensson. De man-

liga författare som presenteras är Stefan Casta, Harry Martinson, Miguel de Cer-

vantes, Machado de Assis och August Strindberg. Boken omfattar 180 sidor.) 

Boken saknar index som sidhänvisar till författarna. I Fixa litteraturen 2 present-

eras litteraturhistorien också utifrån teman och även med en tydlig kronologi 

och epokindelning. Totalt presenteras 22 författare varav 11 är kvinnor. (De 

kvinnliga författare som presenteras är Sapfo, heliga Birgitta, Charlotte Brontë, 

Hedvig Charlotta Nordenflycht, Anne Charlotte Leffler, Virginia Woolf, Edith 

Södergran, Toni Morrisson, Tsitsi Dangarembga och Nazik al Malaika. De man-

liga författare som presenteras är Platon, Sokrates, Homeros, Sofokles, Dante 

Alighiero, Wu Chen’en, Daniel Defoe, Johann Wolfgang von Goethe, Julio 

Cortázar, Primo Levi, Franz Kafka, Wilhelm Moberg, Yahya Hassan. Boken om-

fattar 280 sidor.) Fixa litteraturen kan därmed anses ha höga ambitioner när det 

gäller jämställdhet. Det finns även genusanalys som övning i boken. (Sahlin, 

Lindholm, Stensson, 2015, s. 127). Boken har även en sammanfattning över epo-

kerna som refererar till andra författare. Boken saknar index som sidhänvisar 

till författarna. För denna pilotstudie antas det för stor risk för fel för felkodning 

(den mänskliga faktorn när saker görs för hand) om böckerna ska läsas i sin hel-

het utan hjälp av index eller tillgång till digital version, varför dessa böcker ex-

kluderas från denna pilotstudie. Dock tycks böckerna vara bra förebilder då det 

gäller jämställdhet! 

Insikter i svenska är en serie läroböcker skrivna för GY 2011 (Harstad och 

Tanggaard, 2011, 2013). I Insikter i svenska, Svenska 1 presenteras litteraturhistoria 

med en kort sammanfattning över tretton författare och verk, varav tre författare 
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är kvinnor (Mary Shelley, Emily Brontë och Selma Lagerlöf mot Homeros, 

Dante, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Daniel Defoe, Jonathan 

Swift, Charles Dickens, Fjodor Dostojevskij, Henrik Ibsen och Marcel Proust). 

(Harstad och Tanggaard, 2011, s. 148–158) Därefter följer fördjupande teman där 

fem kvinnliga författare presenteras (Sapfo, Louise Boije af Gennäs, Charlotte 

Brontë, Åsa Linderborg och Marjaneh Bakhtiari) och fyra manliga författare 

(Carlos Ruiz Zafon, John Ajvide Lindqvist, Edgar Allan Poe och Khaled Hosse-

ini.) I Insikter i svenska, Svenska 2 och 3 presenteras litteraturhistoria med 124 för-

fattare varav 36 är kvinnor, vilket motsvarar 30 procent. (Den litteraturhistoriska 

delen omfattar 60 sidor.) (Harstad och Tanggaard, 2011, s. 175). Därefter följer 

fördjupande teman. Det diskuteras också i boken varför antalet kvinnor är få i 

boken (Harstad och Tanggaard, 2013, s. 175f.). Båda böckerna Insikter i svenska 

saknar index som sidhänvisar till författarna. Böckerna exkluderas från studien 

då risken för felkodning är för stor.  

Människans texter (Lindqvist och Lindqvist, 2012) är en serie läroböcker för 

gymnasiet. Det finns en bok för språket och en för litteraturen. Människans texter: 

Litteraturen är publicerad år 2012 och det är sannolikt att den är skriven för att 

vara anpassad till Gy 2011. Boken omfattar närmare 700 sidor och har en tydlig 

kronologisk epokindelning som upplägg. Det finns även ett tydligt index och en 

digital bok, än mer omfattande, vilket kompletterar den tryckta boken (och är 

ett gratis komplement till den tryckta). Boken har en tydlig layout, där brödtex-

ten är samlad och inga sidotexter förekommer, nästan lika stramt som med Lit-

teraturen – epoker och diktare. Dock är enskilda författare inte tydligt angivet med 

annat typsnitt. Boken har relativt många bilder. Det är rimligt att författarna till 

Människans texter: Litteraturen gjort ett seriöst försök att skriva en mer jämställd 

bok. De har bland annat försökt lyfta kvinnliga författare och om Austen skrivs 

det ”att bland bullrande män finns en tystlåten kvinna” (Lindqvist och Lin-

dqvist, 2012, s. 289). Detta är ingen textanalys men det visar på ett konkret ex-

empel där författarna försökt stärka kvinnliga författare gentemot manliga för-

fattare. Boken inkluderas i studien. Dock är boken så omfattande att ett urval av 

mer kända författare kommer att studeras. Med kända författare avses de för-

fattare som även tidigare studier har lyft som viktigare författare utifrån huvud-

presentationens kvantitet. 

Sammantaget inkluderas tre läroböcker för gymnasiet i denna studie: Lit-

teraturen – epoker och diktare, Svenska impulser 2 och Människans texter: Litteraturen.  

(Antologier och böcker med textutdrag finns till många av läroböckerna 

som nämnts ovan men de har exkluderats helt från denna studie, men de är gi-

vetvis värda att beakta i en framtida studie.)  

Metod 

Det enklaste måttet för att bedöma om en lärobok är könsjämställd är troligen 

att räkna andelen kvinnliga och manliga författare. (Med kvinnor och män avses 

den dikotoma indelningen efter registrerat kön. Anledningen till att könsupp-

dela kommer dock från ett genustänk.) I och med att andelsberäkningen är enkel 

och har använts i tidigare studier används den även i denna pilotstudie för att 
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kunna jämföra med tidigare studier. Att beräkna könsfördelningen kan görs på 

olika sätt. Ibland finns det ett enskilt författarregister men om det saknas kan 

antingen inledande innehållsförteckning eller index (bakre register) användas. 

Enskilt författarregister saknas för de tre böcker som ingår i studien. Innehålls-

förteckningen för Litteraturen – epoker och diktare nämner, om inte alla, så i princip 

alla författare och kan med fördel användas. Svenska impulser 2:s innehållsför-

teckning däremot nämner få författare utan fokuserar på att lyfta fram fiktiva 

karaktärer såsom Frankenstein, Medea och Josef K. och kan därmed inte användas. 

Människans texter: Litteraturen nämner inte heller författare i innehållsförteck-

ningen och kan därmed inte användas.  

Ibland är det enklaste att identifiera författare genom att bläddra igenom 

läroboken och utgå ifrån rubricering eller bilder på författare. Detta fungerar 

utmärkt för Litteraturen – epoker och diktare där det finns svartvitt foto eller bild 

på, om inte alla, så i alla fall majoriteten av författarna. Därtill är alla författare 

skrivna med versaler i brödtexten, vilket gör dem lätta att hitta. Detta fungerar 

dock sämre för Svenska impulser 2 som har en mer fri grafisk layout, vilket med-

för att författarporträtten inte är lika lätta att identifiera då det inte förkommer 

konsekvent och det därtill förekommer andra bilder som lätt kan förväxlas med 

författarporträtten. I Människans texter: Litteraturen är det svårt att identifiera för-

fattare i brödtexten på grund av att författarna inte skrivs med annat typsnitt 

etc. som i Litteraturen – epoker och diktare. Därtill är Människans texter: Litteraturen 

betydligt mer omfattande än de andra två böckerna, så det är mer tidskrävande 

att bläddra igenom boken. 

Indexet (bakre register) i Litteraturen – epoker och diktare omfattar fem si-

dor och fokuserar huvudsakligen på författare och något enstaka begrepp, som 

epitet och innehåller inga hänvisningar till verk. Indexet går därmed utmärkt att 

använda för att analysera andel författare av respektive kön. I Svenska impulser 

2, innehåller indexet huvudsakligen författare (i normal stil) och verk i kursiv 

stil. Men registret innehåller även kända fiktiva karaktärer i samma typsnitt som 

författare, till exempel ”Holmes, Sherlock” står i samma format och typsnitt 

såsom ”Christie, Agatha” vilket medför en risk till felkälla (se nedan). Därtill har 

Svenska impulser 2 i indexet hänvisning till en del författare som endast citeras 

utifrån vad de skrivit om en författare, vilket också är en risk för felkälla (se 

nedan). Omfånget på indexet är knappt fem sidor vilket är tämligen hanterbart. 

I Människans texter: Litteraturen innehåller indexet författare och verk, och ver-

ken är i kursiv stil. Indexet är dock till skillnad från de andra två böckerna be-

tydligt mindre utförligt i den bemärkelsen att det endast anges sidhänvisning 

till första sidan för huvudpresentationen eller flera sidhänvisningar om huvud-

presentationen är uppdelad. Samtidigt är verket mer omfattande, vilket medför 

att indexet är mer omfattande vad gäller antalet författare och verk. Indexet om-

fattar ungefär tjugo sidor. Verket har också fler författare från icke västerländska 

kulturer, varför könsbestämning utifrån namn är svårare vilket medför att köns-

bestämning behöver göras utifrån brödtext eller annan källa. Att räkna andelen 

kvinnliga respektive manliga författare för Människans texter: Litteraturen är där-

med mer tidskrävande än för de andra två böckerna som ingår i studien, varför 

det inte gjorts. 
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Sammantaget beräknades könsfördelningen i Litteraturen – epoker och dik-

tare utifrån innehållsförteckningen och genom att bläddra igenom hela boken. 

För Svenska impulser 2 beräknade könsfördelningen utifrån indexet. För Männi-

skan texter litteraturen beräknades ingen könsfördelning.  

En lärobok i litteraturhistoria är såsom ovan nämnt ofta kronologiskt upp-

byggd, men den kan även vara tematiskt strukturerad. Författarpresentationer 

är, såsom ovan nämnt, ofta men inte alltid, koncentrerade till en sammanhäng-

ande text. En författarpresentation inkluderar ofta namn, födelsedatum, allmän 

beskrivning av personens uppväxt och privatliv samt en presentation av ett eller 

flera litterära verk som författats av författaren. Detta kallas i denna studie för 

huvudpresentation. En huvudpresentation kan vara olika lång och författarna i 

denna studie grupperades efter den kvantitativa behandlingen, det vill säga hur 

många sidor som huvudpresentationen omfattar. Att endast nämna en författare 

med namn eller endast citera en författare anses i denna pilotstudie inte vara en 

huvudpresentation (se felkällor nedan). Huvudpresentationens kvantitet upp-

skattas till hela, halva, tredjedels och kvarts sidor. [Bilder exkluderas såsom det 

gjordes i Williams studie. (Williams, 1997, s. 58)] I en framtida studie kan dock 

bilder inkluderas i huvudpresentationen eller studeras separat som i Ohlanders 

studie. (Ohlanderb, 2010, s. 67ff.) 

Hänvisningar beräknas utifrån läroböckernas bakre index men med kon-

troller mot brödtexterna. Vanligtvis i de studerade böckerna finns endast en sid-

hänvisning, vilket då är huvudpresentationen. I de fall flera sidor anges kontrol-

leras det mot brödtexten vilken sida/vilka sidor som avser huvudpresentat-

ionen. En del index anger om huvudpresentationen omfattar flera sidor, såsom 

Litteraturen – epoker och diktare och Svenska impulser 2 (t.ex. 1–12) medan Männi-

skans texter: Litteraturen endast hänvisar till den sida där huvudpresentationen 

börjar. Människans texter: Litteraturen har även huvudpresentationen uppdelad 

på olika avsnitt, varför det finns flera sidhänvisningar i indexet. En författare 

som Strindberg kan presenteras för flera epoker och både som författare och 

diktare, vilket är uppdelat på olika avsnitt för varje epok. I Litteraturen – epoker 

och diktare och Svenska impulser 2 finns en huvudpresentation. Risken för över- 

och underskattning finns, se felkällor. 

Därtill förekommer det ofta hänvisningar (/jämförelser/refererande) till en 

författare utöver huvudpresentationen. Med hänvisning till författare avses hur 

ofta en författare nämns utöver huvudpresentationen. Med hänvisning åsyftas 

framåtblickande och bakåtblickande. Med framåtblickande menas att en förfat-

tare nämns före huvudpresentationen, exempelvis Shakespeare nämns redan i 

samband med antikens verk, som inspirerat Shakespeare (Jansson och Levan-

der, 1989, s. 45). Med bakåtblick menas att en författare nämns efter huvudpre-

sentationen, exempelvis lyfts Shakespeare fram som mästare i samband med att 

Eugene O’Neills presenteras (Jansson och Levander, 1989, s. 444). Hänvisning 

studerades utifrån hur många sidhänvisningar det finns i indexet. Med en sid-

hänvisning avses även sidhänvisningar som inkluderar flera sidor i följd (t.ex. 

1–12). För de författare som har flera så kallade huvudpresentationer har even-

tuella hänvisningar mellan två huvudpresentationer räknats som bakåtblickar. 
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Arbetsuppgifter/diskussionsfrågor återkopplar ofta till enskilda förfat-

tare. Men denna typ av återkoppling har inte räknats med i vad som här avses 

med hänvisning. Det har exkluderats eftersom det skiljde sig mellan de tre valda 

verken. I Litteraturen – epoker och diktare saknas arbetsuppgifter/diskussionsfrå-

gor helt. I Svenska impulser 2 sammanfaller arbetsuppgifter/diskussionsfrågor 

ofta med huvudpresentationen och har i så fall indirekt räknats med. I Männi-

skans texter: Litteraturen räknas antalet namn, både för den tryckta boken och den 

digitala boken och så inkluderas arbetsuppgifter/diskussionsfrågor men det rä-

knas inte med som hänvisning. Det kan dock vara värt att inkludera i framtida 

studier. 

I och med att Människans texter: Litteraturen har ett mindre utförligt index 

än de två andra studerade böckerna har en mer omfattande digital sökning ge-

nomförts. Främst har förnamn och efternamn sökts tillsammans. Det medför att 

i de fall då efternamn nämns före förnamn blir det ingen matchning. Detta är 

dock ovanligt med undantag för själva indexet då förnamn alltid kommer efter 

förnamn.  I de fall då det endast hänvisats till författaren via efternamn blir det 

heller ingen matchning vilket medför en påtaglig underskattning. För de förfat-

tare som har unikt eller ovanligt efternamn såsom Shakespeare och Lagerlöf har 

endast efternamnet eftersökts. Att bara hänvisa till förnamnet är inte brukligt 

men förekommer ofta för makar, såsom för paret Moa och Harry Martinson. Då 

det gäller exempelvis Moa Martinson ger det en träff på 10 gånger medan en 

sökning på Martinson ger en träff på 59, varav det behöver särskiljas vilka som 

avser Moa och vilka som avser Harry. Digital sökning medför att de efternamn 

som har avstavats exkluderas. Att göra en digital sökning är därmed tidskrä-

vande och risken för fel är inte liten.  

Hänvisning som indikator på jämställdhet har en hög reliabilitet, då indi-

katorn är enkel att beräkna och har begränsade felkällor. Validiteten är god i den 

bemärkelsen att indikatorn mäter just jämställdhet men mindre god i den be-

märkelsen att den även är beroende av andra indikatorer för att kunna ge svar 

på om en lärobok är jämställd (bland annat andel författare och textanalys).  

Felkällor 

Det finns alltid en risk vid hand- och huvudräkning att det räknas fel (så kallad 

felkodning). Felet kan dock antas vara så litet att det inte borde riskera slutsat-

serna, i och med att ett läroböcker utan index uteslutits från studien. Risken för 

att en författare räknas som en, såsom Brontë, när det ska vara tre, antas också 

vara liten i och med att de flesta författare i en lärobok för gymnasiet är väl 

kända och lätta att räkna och kategorisera rätt. Detsamma gäller för gifta förfat-

tare med samma efternamn, som Martinson. Risken att en författare ska katego-

riseras med fel kön antas vara liten för västerländska författare men antas vara 

stor för icke västerländska författare. I denna studie ingår dock främst väster-

ländska författare. Det finns en liten risk att pseudonymer kategoriseras fel, sär-

skilt för de kvinnliga författare som valt manlig pseudonym. Att fiktiva karak-

tärer, såsom Holmes, Sherlock, skulle misstas som författare antas vara liten då de 

flesta nämnda karaktärer i en lärobok för gymnasiet är väl kända. Risken för att 

författare utan huvudpresentation skulle inkluderas minimerades i och med att 
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varje författare som nämns i indexet kontrollerades mot brödtexten för att be-

räkna huvudpresentationens kvantitativa omfång. 

En risk för felräkning föreligger dock för författare som citeras men som 

inte har någon huvudpresentation. Ett exempel på detta är i Svenska impulser 2 

där Fredrik Lindström skriver allmänt om böcker som Illiaden och om författare 

som Shakespeare, men Lindström presenteras inte själv som författare. (Mark-

stedt och Eriksson, 2010, s. 12) Citatet från Lindström baseras på vad Lindström 

skrev i sin bok Världens dåligaste språk. Utifrån indexet är det dock lätt att anta 

att Lindström ska räknas som en författare. I denna studie utesluts de författare 

som saknar en huvudpresentation. Lindström räknas således inte med. Detta 

upptäcktes dock först när brödtexten kontrollerades för att beräkna huvudpre-

sentationens kvantitet. Om brödtexten inte studeras noga är det betydande risk 

för felkodning.  

De antal sidor som anges som huvudpresentation i indexet är vanligtvis 

en överskattning. Detta medför att sidantalet måste kontrolleras för hand i bröd-

texten så att bilder kan exkluderas. Därtill behöver sidantalet begränsas till sidor 

med text som ingår i huvudpresentationen då det inte är helt ovanligt att en 

huvudpresentation börjar på slutet av en sida och slutar i början på en sida. Med 

andra ord kan det i indexet se ut som att en huvudpresentation omfattar två 

sidor medan det i själva verket kanske endast omfattar ett tiotal rader.  

Index kan dock också underskatta huvudpresentationens kvantitet. Ibland 

saknas sidhänvisningar i indexet. I Människans texter: Litteraturen nämns exem-

pelvis Shakespeare utöver de sidhänvisningar som finns i indexet. I indexet 

finns sidorna 162 och 170 med, men i boken nämns Shakespeare även på sidan 

168. Avsnittet inleds med rubriken ”England – Shakespeares tid” och därefter 

följer två underrubriker ”Den engelska teaterbyggnaden”, vars text nämner Ro-

meo och Julia, och ”William Shakespeare – mästaren” (Lindqvist och Lindqvist, 

2012, s. 168–170). I och med att texten från rubriken ”England – Shakespeare tid” 

på sidan 170 också inkluderar information om Shakespeare är det rimligt att in-

kludera det i huvudpresentationen, eller med andra ord det är fel sidhänvisning 

i indexet, det borde ha stått 168–172. Med andra ord underskattar indexet hu-

vudpresentationens kvantitet. Om digitala böcker analyseras minskar risken för 

denna typ av felkälla. Om indexet är fel så är korrekt kategorisering utan digital 

version tidskrävande och risken för fel är betydande.  

Indexets sidhänvisning kan även vara missvisande i den bemärkelsen att 

den kan vara felaktig. Ett exempel på detta är att i Människans texter: Litteraturen 

inleds Harry Martinsons andra huvudpresentation med rubrik på sidan 491 me-

dan i indexet nämns sidan 492. I vilken utsträckning denna typ av fel förekom-

mer är inte utrett men den antas vara liten. Vad som avgör vilka sidor som 

nämns i indexet är inte helt enkelt att avgöra, för Lagerkvist finns det även en 

sidhänvisning till sidan 597 som endast kort omtalar Lagerkvist 

När det gäller Människans texter: Litteraturen finns det andra typer av fel 

än för de två andra valda läroböckerna i och med att läroboken studeras digitalt 

(/maskinellt) och har ett mindre omfattande index samt är ett mer omfattande 

verk. Då det gäller namnsökning finns det risk för fel då efternamn nämns före 

förnamn, då det förekommer avstavning eller då det finns författare med samma 
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efternamn och då dessa särskiljs med att endast hänvisa till förnamnet. För att 

minimera dessa fel behöver brödtexten läsas noggrant, för att avgöra vilken för-

fattare som avses, vilket är mycket tidskrävande.   

Att uppskatta kvantiteten i huvudpresentationen är inte ett exakt mått och 

i de fall då bilder finns bredvid texten är uppskattningen än mer osäker. Risken 

för fel är således betydande. Denna felkälla kan minskas om texten analyseras 

digitalt och antal ord per författare kan beräknas. Men även vid digital sökning 

är det viktigt att kunna sortera ut vad som ingår i huvudpresentationen. Antal 

sidor har dock använts av tidigare forskare, såsom Brink, varför metoden antas 

var lämplig.  

Även hänvisningar kan klassificeras fel beroende på var hänvisningen 

finns på en sida. Detta gäller främst hänvisningar som ligger i nära anslutning 

till huvudpresentationen. Statistiskt sett borde dock inte detta skilja sig mellan 

kvinnor och män, varför denna felkälla kan antas vara liten i denna studie.  

Allmänt gäller att statistiken är känsligare för kvinnor än för män i och 

med att antalet kvinnor är få.  

I och med att detta är en pilotstudie kan resultaten inte antas vara all-

mängiltiga men de kan antas vara rimliga och visa på en tendens. 
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 Resultat 
Nedan följer resultaten från pilotstudien av de tre läroböcker avsedda för gym-

nasienivå med fokus på antalet hänvisningar för kvinnliga och manliga förfat-

tare givet samma kvantitativa behandling i huvudpresentationen. 

I Litteraturen – epoker och diktare presenteras 243 författare, varav 27 är kvin-

nor och 216 är män. I Svenska impulser 2 presenteras 159 författare, varav 43 är 

kvinnor och 116 är män. Andelen kvinnor uppgår till 11 procent i den först 

nämnda boken och 27 procent i den andra boken. Det finns således i båda böck-

erna en tydlig bild av att männen är i majoritet. Se Tabell 4. 

 
Tabell 4. Antal och andel kvinnliga och manliga författare. 

  Antal Andel 

 K M T K M 

Litteraturen – epoker och diktare 27 216 243 11% 89% 

Svenska impulser 2 43 116 159 27% 73% 

 

I Litteraturen – epoker och diktare presenteras 243 författare och av dessa har 165 

författare en/flera hänvisningar. Med andra ord hänvisas det till 68 procent av 

författarna. Se Tabell 5. Av dessa 165 författare med hänvisningar är 13 kvinnor 

och 152 män. Andelen författare med hänvisningar som är kvinnor är därmed 8 

procent. Detta kan jämföras med att andelen kvinnliga författare är 11 procent. 

Att det i mindre utsträckning hänvisas till kvinnor än män följer således samma 

mönster som att det presenteras färre kvinnor än män.  

Av de 27 kvinnor som presenteras i Litteraturen – epoker och diktare har 13 

en/flera hänvisningar. Med andra ord har 48 procent av de kvinnliga författarna 

hänvisningar. Av de 216 män som presenteras har 152 en/flera hänvisningar. 

Med andra ord har 70 procent av de manliga författarna hänvisningar. Det är 

således vanligare att män än kvinnor har hänvisningar, utan att hänsyn tagits 

till huvudpresentationens kvantitet, se Tabell 5. 

 I Svenska impulser 2 presenteras 159 författare varav 33 författare har 

en/flera hänvisningar. Se Tabell 5. Med andra ord hänvisas det till 21 procent av 

författarna. Av dessa 33 författare är 7 kvinnor, eller med andra ord 21 procent 

av hänvisningarna sker till kvinnliga författare. Detta kan jämföras med andelen 

kvinnliga författare, 30 procent. Att det i mindre utsträckning hänvisas till kvin-

nor än män följer således samma mönster som att det presenteras färre kvinnor 

än män.  

Av de 43 kvinnor som presenteras i Svenska impulser 2 har 7 en/flera hän-

visningar, Tabell 5. Med andra ord har 16 procent av de kvinnliga författarna 

hänvisningar. Av de 116 män som presenteras har 26 en/flera hänvisningar. Med 

andra ord har 22 procent av de manliga författarna hänvisningar. Det är således 

vanligare att det hänvisas till manliga än kvinnliga författare, utan att hänsyn 

tagits till huvudpresentationens kvantitet. 
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Tabell 5. Antal och andel författare med hänvisning uppdelat på kön och lärobok.  

  

Kön Antal 

förf med 

hänvisn 

Totalt 

antal 

förf 

Andel 

hänvisn 

Litteraturen - epoker 

och diktare K 13 27 48% 

Litteraturen - epoker 

och diktare M 152 216 70% 

Litteraturen - epoker 

och diktare T 165 243 68% 

Svenska impulser 2 K 7 43 16% 

Svenska impulser 2 M 26 116 22% 

Svenska impulser 2 T 33 159 21% 

 

Vid en jämförelse mellan de två böckerna framgår det att det är betydligt fler 

författare som får hänvisningar i Litteraturen – epoker och diktare än i Svenska im-

pulser 2, 165 mot 33 eller 70 mot 21 procent, se Tabell 7. Andelen hänvisningar 

till kvinnliga författare är dock mindre i Litteraturen – epoker och diktare än i 

Svenska impulser 2, 8 mot 16 procent. Dock är antalet hänvisningar mycket låg i 

Svenska impulser 2, särskilt för kvinnor, och procentuell fördelning är känslig för 

litet antal (n). (Dock har de båda verken totalundersökts så resultaten är ändå 

rättvisande för just dessa läroböcker.) 

I Litteraturen – epoker och diktare omfattar huvudpresentationen i snitt 1,0 

sidor för kvinnor och 1,4 sidor för män, se Tabell 6. Huvudpresentationen är mer 

omfattande för de författare som har hänvisning, 1,4 sidor för kvinnor och 1,7 

sidor för män, se Tabell 7. Med andra ord är det vanligare med hänvisning till 

författare som har en mer omfattande huvudpresentation än till författare som 

presenteras kortfattat. Då det gäller antal hänvisningar har män har fler hänvis-

ningar jämfört med vad kvinnor har. Det är Selma Lagerlöf som har flest hän-

visningar, 6 stycken. Män har i snitt 2,2 hänvisningar. Om bara författare med 

hänvisningar studeras är antalet hänvisningar 2,2 för kvinnor och 3,2 för män. 

Med andra ord hänvisas det en gång mer för män än för kvinnor. 

I Svenska impulser 2 omfattar huvudpresentationen i snitt 1,7 sidor för kvin-

nor och 1,8 sidor för män, se Tabell 6. Huvudpresentationen är mer omfattande 

för kvinnor som har hänvisning, 2,9 sidor och för män som har hänvisning, 2,5 

sidor. Med andra ord är det vanligare med hänvisning till författare som har en 

mer omfattande presentation än de författare som presenteras kortfattat. Då det 

gäller antalet hänvisningar är det generellt sett ovanligt för både kvinnor som 

män, 0,2 hänvisningar för kvinnor och 0,4 hänvisningar för män, dock något fler 

för män. Då endast författare med hänvisningar studeras är antalet hänvisningar 

1,1 för kvinnor och 1,7 för män. 

Vid en jämförelse mellan de två böckerna framgår att medan Litteraturen 

– epoker och diktare generellt sett och för författare med hänvisning har en köns-

skillnad i huvudpresentations kvantitativa omfång med fördel för männen, har 

Svenska impulser 2 i princip ingen könsskillnad i huvudpresentations kvantitet 
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generellt sett och till kvinnornas fördel när det gäller författare med hänvis-

ning. Svenska impulser 2 har också längre huvudpresentationer i snitt än vad 

Litteraturen – epoker och diktare har, både generellt sett och för författare med 

hänvisning. Litteraturen – epoker och diktare skriver således kortare om fler för-

fattare medan Svenska impulser 2 gör tvärtom, skriver mer om färre författare.  

 
Tabell 6. Genomsnittligt antal sidor i huvudpresentation, genomsnittligt antal framåt-

blickanden, bakåtblickanden och hänvisningar för respektive kön och lärobok.  

  

Kön Hu-

vud-

presen-

tation 

Framåt-

blick-

ande 

Bakåt-

blick-

ande 

Hänvisn An-

tal 

förf 

Litteraturen - epoker 

och diktare K 1,0 0,5 0,6 1,0 27 

Litteraturen - epoker 

och diktare M 1,4 0,9 1,3 2,2 216 

Svenska impulser 2 K 1,7 0,1 0,0 0,2 43 

Svenska impulser 2 M 1,8 0,2 0,2 0,4 116 

 
Tabell 7. Genomsnittligt antal sidor i huvudpresentation, genomsnittligt antal framåt-

blickanden, bakåtblickanden och hänvisningar för respektive kön och lärobok för de 

författare som har hänvisning.  

  

Kön Hu-

vud-

presen-

tation 

Framåt-

blick-

ande 

Bakåt-

blick-

ande 

Hänvisn An-

tal 

förf 

Litteraturen - epoker 

och diktare K 1,4 1,0 1,2 2,2 13 

Litteraturen - epoker 

och diktare M 1,7 1,3 1,9 3,2 159 

Svenska impulser 2 K 2,9 0,9 0,3 1,1 7 

Svenska impulser 2 M 2,5 0,7 1,0 1,7 19 

 

I Litteraturen – epoker och diktare är det något mer vanligt med bakåtblickande än 

framåtblickande, både för författare generellt och för författare med hänvisning 

eller generellt, se Tabell 7 och Tabell 6. Detta gäller särskilt för männen. I Svenska 

impulser 2 är skillnaderna mellan framåtblickande och bakåtblickande ganska 

små för författare generellt, se Tabell 7. Bland författare med hänvisning är det 

något mer vanligt med framåtblickande än bakåtblickande för kvinnor, men inte 

för män, se Tabell 6. 

Om de (elva) kvinnor som har en huvudpresentation omfattande en sida 

studeras enskilt i Litteraturen – epoker och diktare, så har de i snitt 0,4 hänvis-

ningar. Om de (64) män som har en huvudpresentation omfattande en sida stu-

deras enskilt, så har de i snitt 1,3 hänvisningar. Med andra ord är det betydligt 

vanligare att det hänvisas till manliga författare än kvinnliga författare, givet 

samma huvudpresentation omfattande en sida.  
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Om de (26) kvinnor som har en huvudpresentation omfattande en sida 

studeras enskilt i Svenska impulser 2, så har endast en av dem en hänvisning. Om 

de (59) män som har en huvudpresentation omfattande en sida studeras enskilt, 

så har endast en man en hänvisning, varför procentuell beräkning inte är rele-

vant för Svenska impulser 2. 

När det gäller Människans texter: Litteraturen så var den så pass omfattande 

och i kombination med ett mindre utförligt index, varför hela boken inte stude-

rades, utan ett urval av författare valdes ut som enligt tidigare studier (Brink, 

Williams) brukar få en längre huvudpresentation. Eftersom de mest omskrivna 

författarna valdes medför det att de numeriska resultaten inte är ett genomsnitt 

för boken utan är överskattningar.  

Då det gäller Människans texter: Litteraturen så är indexet mindre omfat-

tande än för de två andra studerande läroböckerna. Det bakre indexet består 

vanligtvis endast av sidhänvisning till huvudpresentationen. Men Människans 

texter: Litteraturen delar ibland huvudpresentationen i flera delar utifrån deras 

idé om att en författare inte alltid bara ingår i en epok utan flera epoker och att 

författarna ska särskiljas beroende på typ av litteratur, där det görs skillnad mel-

lan romaner, dikter och drama. I dessa fall görs flera sidhänvisningar. I Tabell 

8a och Tabell 8b nedan framgår i sidhänvis index de sidor som anges i indexet. 

Huvudpres anger huvudpresentations kvantitet i antal sidor och om huvudpre-

sentation är uppdelade på flera icke sammanhängande sidor markeras det med 

asterisk (*) och inom parantes anges hur många uppdelningar det gäller. Van-

ligtvis överensstämmer antalet uppdelningar med antalet sidhänvisningar, så är 

dock inte fallet för Swift och Lagerkvist, som har en sidhänvisning som inte be-

rör huvudpresentationen. Varför dessa hänvisningar finns med i indexet är 

oklart.   

Utifrån det urval av författare som studerats framgår det att av de tio för-

fattarinnor som studerats har endast en kvinna, Boye, fått fler än en sidhänvis-

ning i index, men Boye har också sin huvudpresentation uppdelad. (Se tabell 8a 

och Tabell 8b.) Bland män är det vanligare att huvudpresentation är uppdelad 

och det förekommer för Shakespeare, Strindberg, Lagerkvist och Harry Martin-

son.   

I Tabell 8a och Tabell 8b går det att utläsa att Strindberg är den författare 

som har längst huvudpresentation på 9 sidor. Shakespeare har 3,25 sidor lång 

huvudpresentation. Shakespeare har dock fler hänvisningar än Strindberg, 17 

mot 9. Detta kan jämföras med Wollstonecraft som har en 0,5 sidor lång huvud-

presentation och en hänvisning. Av de studerade kvinnorna har Boye fått längst 

huvudpresentation med 2,25 sidor. Moa Martinsson är den som fått flest hän-

visningar, 4 stycken. 

Rent statistiskt går det inte att uttala sig om Människans texter: Litteraturen 

som helhet då endast de mest omskrivna författarna har valts. Fler författare 

behöver studeras i denna bok för att det ska vara möjligt att uttala sig om verket 

som helhet. Men det är helt klart att genomsnittet som presenteras nedan är 

överskattat. 
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Tabell 8a. Antal hänvisningar för Människans texter: Litteraturen. 

Författare 

h
el

ig
a 

B
ir

g
it

ta
 

S
h

ak
es

p
ea

re
 

V
o

lt
ai

re
 

d
e 

S
ta

el
  

W
o

ll
st

o
n

ec
ra

ft
 

S
w

if
t 

B
el

lm
an

 

N
o

rd
en

fl
y

ch
t 

L
en

n
g

re
n

 

S
h

el
le

y
 M

. 

S
h

el
le

y
 P

er
cy

 B
. 

A
u

st
en

 

Sidhänvis 

index 

111 162, 

170 

224, 

264 

284 239 231, 

234 

257 260 262 288 307 289 

Huvudpres 1,3 3,25*(2) 1,5 0,5 0,5 1,5 2 1 1,5 1 0,5 1,3 

Namn digi-

tal _ 60 44 12 5 14 53 10 19 _ _ 16 

Namn 

tryckt 15 45 28 8 5 14 40 10 16 _ _ 14 

Framåtblick 0 8 2 0 0 0 2 1 2 0 1 1 

Bakåtblick 2 9 7 0 1 1 2 0 0 1 0 0 

Tot hänvis  2 17 9 0 1 1 4 1 2 1 1 1 

 
Tabell 8b. Antal hänvisningar för Människans texter: Litteraturen. 

Författare 

A
lm

q
v

is
t 

T
eg

n
ér

 

B
re

m
er

 

D
ic

k
en

s 

B
ro

n
te

 (
3)

 

S
tr

in
d

b
er

g
 

L
ag

er
lö

f 

M
o

a 
M

ar
ti

n
so

n
 

H
ar

ry
 M

ar
ti

n
so

n
 

L
ag

er
k

v
is

t 

 B
o

y
e 

S
ö

d
er

g
ra

n
 

Sidhänvis 

index 

296, 

317, 

325, 

365 

313 362 352 353 385, 

394, 

442, 

504 

437 451 461, 

492 

457, 

485, 

507 

460, 

489 

486 

Huvudpres 4*(2) 1,5 1,5 1,5 2,5 9*(4)  3,3 1,5 3*(2) 2*(2) 2,25*(2) 1,8 

Namn digi-

tal 67 32 17 34 12 127 41 10 17 26 19 26 

Namn 

tryckt 54 21 13 19 11 91 29 8 8 18 12 16 

Framåtblick 3 2 1 0 0 5 0 0 2 0 1 0 

Bakåtblick 4 1 1 4 0 4 3 4 2 2 0 0 

Tot hänvis  7 3 2 4 0 9 3 4 4 2 1 0 

 

Utifrån de författare som valts i Människans texter: Litteraturen så har män 

i större utsträckning än kvinnor en längre huvudpresentation. Män har i jämfö-

relse med kvinnor också fler hänvisningar. I snitt är en huvudpresentation två 
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sidor lång och det hänvisas i snitt åtta gånger. För män är huvudpresentationen 

i snitt 2,7 sidor och det hänvisas i snitt 12 gånger. För kvinnor är huvudpresen-

tationen i snitt 1,5 sidor för kvinnor och det hänvisas i snitt 5 gånger.  

Om de tre författare som fått längst huvudpresentation, Strindberg, Al-

mqvist och Shakespeare, exkluderas, blir snittet i stället 1,7 sidor och 9 hänvis-

ningar. Huvudpresentationen är då nästan som kvinnornas men antalet hänvis-

ningar är nära det dubbla. Om även Harry Martinson exkluderas blir huvudpre-

sentation i snitt 1,5 sidor och antalet hänvisningar 8. Den finns således en ten-

dens till att män givet samma kvantitativa huvudpresentation får fler hänvis-

ningar än vad kvinnor får.  

Eftersom inte hela verket Människans texter: Litteraturen studeras kan det 

vara relevant att jämföra författare i mindre grupper eller parvis (se Tabell 8a 

och Tabell 8b). Det kan vara rimligt att jämföra Brontë, Austen och Dickens med 

varandra utifrån att de tillhör samma genre, land och epok. (I denna bok kate-

goriseras Austen som romantiker men det är inte ovanligt att hon kategoriseras 

som realist varför det är en relevant jämförelse.) En jämförelse mellan dessa för-

fattare visar att systrana Brontë, som är tre till antalet, får den längsta huvud-

presentationen med 2,5 sidor (ingen hänsyn tagen till enskild författare). Men 

de har inte flest antal hänvisningar. Det görs ingen hänvisning till någon av 

systrana Brontë. Inte heller görs det någon hänvisning till Austen. Dickens där-

emot får fyra hänvisningar. (Se Tabell 8a och Tabell 8b.)  

Voltaire var en viktig författare under upplysningen och hade stor politisk 

betydelse. En kvinnlig motsvarighet med liknande politiska betydelse, men un-

der romantiken, kan vara de Staël. Huvudpresentationen och antalet sidhänvis-

ningar till de Staël är dock lägre än för Voltaire. (Se Tabell 8a och Tabell 8b.) 

Voltaire har 1,5 sidor lång huvudpresentation och 9 hänvisningar medan de 

Staël har en 0,5 sidor lång huvudpresentation och inga hänvisningar. 

Om de politiska författarna Swift, Lenngren och Wollstonecraft jämförs 

framgår det att Swift och Lenngren har lika omfattande huvudpresentation men 

Lenngren har fler hänvisningar. (Se Tabell 8a och Tabell 8b.) Dock har Lenngren 

två sidhänvisningar i indexet medan de båda Swift och Wollstonecraft har en 

hänvisning var.  Swift har dock två sidhänvisningar i indexet, medan de två da-

merna endast har en hänvisning var. 

Strindberg symboliserar ofta 1880-talets litteratur medan Lagerlöf symbo-

liserar 1890-talet. Den senare har dock vunnit nobelpriset men får en kortare 

huvudpresentation än Strindberg, tre sidor mot nio sidor, se Tabell 8a och Tabell 

8b. Antalet sidhänvisningar är tre för Lagerlöf och nio för Strindberg. 

Om författarpar studeras, såsom Martinson och Shelley, är det mer jäm-

ställt. För paret Shelley gäller att Mary har en längre huvudpresentation än 

Percy, men inte fler hänvisningar. Då det gäller paret Martinson får Harry en 

längre huvudpresentation än Moa men inte fler hänvisningar. (Se Tabell 8a och 

Tabell 8b.) 

Sammantaget för Människans texter: Litteraturen finns det en tydlig tendens 

till att kvinnor missgynnas. 
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Eftersom inte hela verket Människans texter: Litteraturen undersöktes är det 

värt att jämföra antalet författare för en epok med de två andra studerade böck-

erna. Tabell 9 visar att andelen kvinnliga författare i Människans texter: Litteratu-

ren och Svenska impulser 2 är tämligen lika medan Litteraturen - epoker och diktare 

har en läge andel. Om den senast nämnda boken har en lägre andel kvinnliga 

författare på grund av att den är skriven tidigare går inte att avgöra men det kan 

vara en förklaring.  

 
Tabell 9. Antal författare uppdelat på kön och respektive lärobok för realismen. 

Realismen K M T Andel K 

Litteraturen - epoker och diktare 9 39 48 19% 

Svenska impulser 2 5 8 13 38% 

Människans texter: Litteraturen 18 26 44 41% 
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 Diskussion 
Nedan följer först ett resonemang baserat på de resultat som pilotstudien visat 

och i en jämförelse med tidigare forskning. Slutligen följer av sammanfattande 

diskussion kring hänvisning som indikator på jämställdhet.  

Jämställdhetsdiskussion 
I och med att anledningen till varför svenska barn går i skolan har förändrats 

har även läroböckerna förändrats. Till en början skulle svenska barn gå i skolan 

för att det behövdes skickliga industriarbetare och det fanns därmed en önskan 

om konformitet. Idag talas det allt mer om behovet av egen utveckling och detta 

medför en efterfrågan av att alla ska bli sedda och bekräftade. Enkelt uttryckt 

har skolan gått från att ge förebilder, där den vite mannen har varit norm, till att 

mer demokratiskt och jämställt visa fram en heterogen grupp. Denna pilotstudie 

och tidigare studier visar dock att andelen kvinnliga författare varierar mellan 

10 och 40 procent, och att det finns en tendens till att senare publicerade böcker 

har en större andel kvinnor. Med andra ord, mannen är fortfarande normen. 

(Brink, 1992, s. 308, Williams, 1997, s. 153) Även om detta är en pilotstudie är det 

inte orimligt att anta att de läroböcker som valts är tillräckligt representativa för 

att de slutsatser som kan dras kan antas gälla även för andra läroböcker i litte-

raturhistoria. Med andra ord är det inte orimligt att anta att många svenska ele-

ver idag får samma andel kvinnor presenterade för sig av läraren som andelen i 

Svenska impulser 2, det vill säga 27 procent. 

Det som är mest slående i tidigare studier av litteraturhistoriska böcker är 

inte bara att andelen män är större utan även att männen överlag också får 

längre huvudpresentationer. (Brink, 1992, s. 308 och Williams, 1997, s. 57ff., 

153ff.) Det gäller även för de tre läroböcker som ingick i denna studie. Utifrån 

att både andelen kvinnliga och manliga författare överensstämmer med tidigare 

studier och att männen överlag får längre huvudpresentationer, såsom i tidigare 

studier, är det rimligt att anta att även hänvisningar skulle vara mindre vanligt 

för kvinnor i de böcker som Williams och Brink studerat. 

Men även om huvudpresentationen vanligtvis är längre för manliga än 

kvinnliga författare, visar också tidigare studier, såsom Brinks studie, att hu-

vudpresentationens kvantitet alltid har varierat. Det är med andra ord inte givet 

vilken författare som anses vara den viktigaste och som ska få den mest omfat-

tande huvudpresentation. Ett exempel på detta visar sig vid en jämförelse mel-

lan Nordenflycht och Bellman. Medan Steffen (1904) hade lika lång huvudpre-

sentation, 4,5 sidor för Nordenflycht respektive Bellman, fick Bellman nästan 

dubbelt så stort utrymme i Alvings bok (1929-32), 13,5 mot 6,5 sidor. I Männi-

skans texter: Litteraturen (2012) är det ungefär som i Alvings bok. (Brink, 1992, s. 

308) 

Den utveckling som pågått under 1900-talet till att alltmer studera äldre 

litteratur finns kvar idag och det kan vara ett sätt att legitimera att manliga för-

fattare får ett större utrymme än kvinnliga författare. (Brink, 1992, s. 51f.) 
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Jämfört med undersökningen av läroböcker i fysik där Moira von Wright 

antog att bristande förebilder i läroböcker kan vara en delförklaring till varför 

kvinnor inte väljer att fortsätta att studera fysik (så kallat individuellt genus), 

(Wright, 1999, s. 29), så kan det även vara en delförklaring till varför kvinnor 

inte skriver skönlitteratur i samma utsträckning som män (eller inte försöker bli 

publicerade i samma utsträckning eller inte blir publicerade i samma utsträck-

ning som män, vad som nu är den exakta förklaringen till att det finns färre 

publicerade kvinnor än män). Det presenteras mest manliga författare i läro-

böcker i litteraturhistoria och det är mest män som är författare. Varför kvinnor 

läser mer än män skulle kunna förklaras av att det ingår i kvinnors identitet, att 

läsning med andra ord är en tjejgrej. Det var också något som Wright hade som 

delförklaring till varför kvinnor inte studerar fysik. (Wright, 1999, s. 29) Det är 

dock relevant att undersöka varför andelen publicerade kvinnor är så låg i da-

gens Sverige (så kallat strukturellt genus), om det är för att färre kvinnor skriver 

eller för att kvinnor diskrimineras av bokförlagen? Är det även idag enklare för 

en kvinna att bli publicerade under manlig pseudonym?  

Det är även värt att fundera över i vilken utsträckning kvinnor ska vara 

representerade i läroböcker i litteraturhistoria? Vad är mest demokratiskt, att 

andelen kvinnliga författare i läroböcker motsvarar andelen publicerade, (eller 

ska det vara andelen lästa eller lånade), eller ska det rakt av vara 50 procent? 

Vilka författare ska väljas ut, de som är trendsättande eller de som lånas mest 

på svenska bibliotek? Det är inte helt givet att det mest demokratiska är att an-

delen kvinnor i litteraturhistoriska böcker ska motsvarade andelen publicerade. 

Det kan också vara värt att ge kvinnorna ett större utrymme, för att balansera 

samhällsnormen och på sikt få en jämn könsfördelning. I detta sammanhang är 

det även värt att knyta an till andra skolämnen och fundera över hur stor andel 

kvinnor som ska vara presenterade i andra läroböcker? I och med att Wright 

visat att fysikläroböcker är ojämställda och Ann-Sofie Ohlander visat detsamma 

med läroböcker i historia och samhällskunskap, så är också frågan om det finns 

något skolämne som har jämställda läroböcker? (Ohlandera, 2010, s. 67ff., Ohlan-

derb, 2010, s. 67ff. och Wright, 1999, s. 102ff.) 

Utifrån att litteraturhistoriska läroböcker är omfattande finns det en möj-

lighet att lärare stryker fler manliga än kvinnliga författare för att få en jämställd 

undervisning. Det är dock tveksamt om det är det mest sannolika, men möjlig-

heten finns ändå, till skillnad från läroböcker som inte ens nämner kvinnor, 

såsom i fysikläroböcker, där lärarna behöver komplettera läroboken med annat 

material om de vill ha ett jämställt undervisningsmaterial. (Wright, 1999, s. 76). 

Med andra ord, kanske ojämställdheten är ett större problem i andra skolämnen 

än inom litteraturhistoria? 

Det finns betydande felkällor i denna pilotstudie men det är osannolikt att 

slutsatserna skulle bli särskilt annorlunda. Slutsatserna kommer säkerligen bli 

att männen lyfts fram i större utsträckning än kvinnorna i litteraturhistoriska 

läroböcker för gymnasiet. Så länge som det känns naturligt att dela upp förfat-

tare i kvinnor respektive män, så länge finns det också en skillnad mellan könen. 

Att betona i kursplaner att litteratur författad av kvinnor som män ska studeras 

är gjort för att kvinnor ska få ta plats. Men samtidigt bekräftar detta att det finns 
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en skillnad mellan könen och det finns en risk att denna uppdelning också stig-

matiserar bilden av kvinnor och män som olika. (Detta kan jämföras med att 

författare inte delas upp ögonfärg, såsom i Rosenthalestudien, eftersom det inte 

anses relevant.)  

Metoddiskussion 
Då det gäller hänvisningar som ett indikatormått på ojämställdhet så tycks det 

fungera för de böcker som hänvisar mycket. För många läroböcker fungerar där-

med denna indikator som ett bra komplement till indikatorn andel författare för 

respektive kön. En nackdel med indikator är dock, förutom att den inte är ap-

plicerbar på alla läroböcker, att den är tidskrävande. Indikatorn kräver i princip 

att alla författare analyseras för att måttet ska bli representativt för läroboken. 

Om endast ett slumpmässigt urval av författare ska väljas behövs ofta ett stort 

urval författare. En fördel med denna indikator är dock att den är mindre 

tidskrävande än en textanalys och troligen mer objektiv än en textanalys. Det 

vore en fördel att ha ett indikatormått som gick att använda på individnivå, så 

att det givet en författares huvudpresentation går att avgöra om författarens pre-

senterats rättvist och jämställt. Det skulle vara mindre tidskrävande.  

Framåtblickar innebär att tidigare författare inspirerat huvudförfattaren 

och det är inte rimligt att anta att kvinnliga författare skulle ha läst mindre eller 

inspirerats mindre än manliga författare. En lägre andel framåtblickar för kvinn-

liga författare kan förklaras av att det forskats mindre om kvinnliga författare, 

vilket också Williams påpekat. (Williams, 1997, s. 16) Med andra ord är det inte 

säkert att en lägre andel framåtblickar till kvinnliga författare behöver betyda 

att läroboksförfattarna missgynnat kvinnliga författare utan förklaringen kan 

ligga i att det saknas biografisk forskning om kvinnliga författare och att ojäm-

ställdheten därmed ligger på en nivå som läroboksförfattare inte kan styra.  

Då det gäller bakåtblickar är det rimligt att anta att om en författare, sär-

skilt en manlig, har inspirerats av kvinnliga författare bör det finnas bakåt-

blickar till dessa kvinnliga författare i lika stor utsträckning som det hänvisas till 

manliga författare. I annat fall föreligger att kvinnor diskriminerats. Dock är 

detta svårt att bevisa men det är rimligt att anta att manliga författare i större 

utsträckning läser manliga författare eftersom det finns fler män publicerade, så 

den så kallade manliga cirkeln fortsätter. 

Vad som har störst betydelse för elevers inlärning är inte helt enkelt att 

avgöra men att läroböcker har betydelse är nog alla överens om. Men då det 

gäller litteraturhistoria är det vanligt att det saknas lärobok i grundskolan och 

att gymnasiets lärobok är för omfattande för att studeras i sin helhet, vilket krä-

ver ett urval (ovan nämnt). Det medför att denna pilotstudies materials validitet 

kan diskuteras. Det kan därför vara värt i kommande studie att komplettera 

läroboksanalyser med andra materialanalyser, exempelvis enkätundersök-

ningar och intervjuer, för att avgöra i vilken utsträckning som manliga respek-

tive kvinnliga författare behandlas i skolan.  
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I denna pilotstudie genomfördes ingen kvalitativ undersökning utifrån 

texterna (textanalys), vilket kan vara relevant att göra i framtida studier och vil-

ket Brink, Språkrådet och Wright uppmanar till. (Brink, 1992, s. 68, Språkrådet, 

2008, s. 20f. och Wright, 1999, s. 102) Likväl kan det vara relevant att analysera 

vilket kön fiktiva karaktärer har och hur ojämställdhet gestaltats i litteraturen 

genom tiderna [Henrik Ibsen med sin Ett dockhem är ett exempel, likväl som Carl 

Johan Love Almqvists Det går an. (Furevik, 2015, s. 50f.)] Detta för att få ett mer 

fullödigt svar på om en lärobok i litteraturhistoria är jämställd. Det är också re-

levant att fundera över vilken typ av förebilder som behövs inom litteraturhisto-

ria, så att fler kvinnor blir publicerade författare och så att pojkar/män vill läsa i 

större utsträckning än vad de gör idag? 

Avslutningsvis har denna pilotstudie i ett försök att vara oberoende av 

marknaden och verkligheten, försökt ta fram en objektiv, kvantitativ indikator 

för att mäta jämställdhet. Indikatorn ska således inte vara beroende av om an-

delen författare är representativ, eftersom det är oklart om en litteraturhistorisk 

bok ska representera andel publicerade, andel i en genre, andel lästa etc. Indi-

katorn fungerar även i de fall då andelen kvinnliga författare är få, i och med att 

varje enskild författare studeras utifrån huvudpresentationens kvantitet. Pilot-

studien genomfördes för tre olika läroböcker och med slutsatsen att män i större 

utsträckning än kvinnor får fler hänvisningar även då huvudpresentationen har 

samma omfattning. Med andra ord visar indikatorn på att hänvisningar kan 

vara ett sätt att osynliggöra kvinnor och indikatorn är därmed ett viktigt kom-

plement till andra indikatorer. Framtida studier bör göras, där urvalet (samplet) 

ska vara slumpmässigt valt utifrån de läroböcker som finns att tillgå på mark-

naden alternativt utifrån vad som används i skolorna och förslagsvis görs total-

undersökning av de läroböcker som blir utvalda. En uppmärksamhet kring hän-

visningar ska förhoppningsvis på sikt leda till en förstärkt medvetenhet kring 

hur kvinnor diskrimineras och vilket på sikt ska leda till jämställdhet.  
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