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Sammanfattning  

Syftet med föreliggande uppsats var att studera inkluderade skönlitterära författarskap i 

läromedel avsedda för gymnasieskolans kurser Engelska 5, 6 och 7 med fokus på 

spridningen över kön och nationalitet. Forskningsfrågorna som studien utgick ifrån var:  

 

• I vilken utsträckning förekommer författande kvinnor respektive författande män? 

• I vilken utsträckning representeras olika nationaliteter genom inkluderade författare?  

• Om så, vilka särskiljande, värderande eller likställande praktiker går att utläsa i hanteringen 

av författarskapen utifrån könstillhörighet och nationalitet?  

 

De första två frågeställningarna besvarades genom en kvantitativ innehållsanalys, medan 

den tredje besvarades genom en kvalitativ innehållsanalys. Studerade läromedel var 

fördelade över fyra läromedelsserier och var enligt följande: Worldwide English 5 (2014a), 

Worldwide English 6 (2014b), Echo 5 – Short Stories (2013a), Echo 6 – Short Stories (2013b), 

Viewpoints 1 (2011a), Viewpoints 2 (2011b), Viewpoints 3 (2011c), Pioneer 1 (2012a) och 

Pioneer 2 (2012b).  

Den kvantitativa innehållsanalysen konkluderade tre statistiskt tydliga resultat. För det 

första att manliga författare var betydligt fler än de kvinnliga. För det andra att den stora 

majoriteten litteratur som inkluderats var skriven av författare från Storbritannien och 

USA. Samt för det tredje att kvinnliga författare förekom i större utsträckning än manliga 

bland författarna med nationaliteter i minoritet, medan de manliga författarna förekom i 

större utsträckning än de kvinnliga bland författarskapen med nationaliteter i majoritet. 

Den kvalitativa innehållsanalysen kunde peka på särskiljande praktiker i form av 

kategorisering och värdering, vilka kom att nedvärdera och marginalisera författare med 

nationaliteter i minoritet tillika kvinnliga författare. Det fanns även praktiker där olika 

röster likställdes och fick komma till tals på samma tema, vilket motverkade att en grupp 

fick tolkningsföreträde framför en annan. Dessutom konstaterades att där en uttalad 

föresats fanns att behandla engelska som ett världsspråk, så var även det skönlitterära 

materialet mer pluralistiskt.  

De empiriska resultaten analyserades och tolkades med hjälp av ett postkolonialt 

feministiskt perspektiv. Slutsatsen blev att en androcentrisk, likväl som en eurocentrisk, 

struktur återfanns i det studerade materialet, men även praktiker som utmanade detta. 

 

Nyckelord: Engelskspråkig litteratur, läromedel, gymnasieskolan, innehållsanalys, 

postkolonial feminism  
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Bakgrund  

Under kolonialtiden var akademier och utbildningssystem delaktiga i legitimeringen av 

kolonialismen, men också i implementerandet av västerländska normer.1 I denna process 

spelade språket, och litteraturen, en stor roll. Här framställdes den europeiska kulturen 

som överlägsen andra,2 vilka kom att befästa koloniala idéer och maktstrukturer som 

bidrog till konstruktionen av det europeiska jaget som en binär motpol till den icke-

europeiske Andre.3 Liknande kulturella maktstrukturer återskapas fortfarande, med 

utbildningsinstitutioner där eurocentriska kritikertraditioner vidhåller att utpeka vissa 

västerländska texter som överlägsna andra.4 Dessa strukturer kommer att påverka 

individer att uppleva vad som anses legitimt att forska om, och inte.5 Vad som prioriteras 

inom forskningen kommer sedan i förlängningen att påverka och forma 

litteraturundervisning inom skolväsendet i allmänhet.6 Utbildningsväsendet spelar således 

en fundamental roll i vilken kunskap och litteratur som befästs som viktigare än andra att 

studera, och genom detta, vilka utsagor, perspektiv eller erfarenheter som ska lyssnas till.  

Likväl som det inom utbildningsystemet kan återskapas strukturer, är det också en 

arena där förhandling och förändring av etablerade idéer kan äga rum. Tom Hutchinson 

och Eunice Torres lyfter läromedlets roll i sådana omdanande processer. Trots att den 

moderna synen på språkinlärning som något dynamiskt och interaktivt implicerar att 

textbokens varande skulle fasats ut, så ser Hutchinson och Torres att dess ställning 

stärks, vilket de härleder till dess förmåga att skapa struktur i undervisningssammanhang i 

förändring. Där elever ser textboken som ett ramverk för hur de ska organisera sitt 

lärande, ser läraren det som ett medel att hantera och strukturera lektioner – textboken, 

eller läromedlet, blir en guide över vad man kan göra och hur. Just på grund av dessa 

inneboende egenskaper lyfts textboken som ett medel för organiserad förändring.7 

Språkdidaktikern Bo Lundahl, vars expertisområde återfinns inom engelsk språkdidaktik, 

slår fast att den svenska engelskundervisningen är läroboksdominerad.8 Med tanke på 

läroböckers potential i att bidra till progressiv förändring, men även dess risker i att 

cementera föråldrade värderingar, så förefaller det problematiskt att så många som åtta 

                                                
1 Loomba (2006), s. 237. 
2 Ibid., s. 089. 
3 Ibid., s. 081. 
4 Ibid., s. 089. 
5 Levine (1996), s. 91. 
6 Lauter (1991), s. ix. 
7 Hutchinson, Torres (1994), s. 317-318. 
8 Lundahl (2012), s. 56. 
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av tio lärare inte hinner kvalitetsgranska sina läromedel, vilket en undersökning från 

Lärarnas Riksförbund visar på.9  

Som officiellt språk i över 70 länder, och ett prioriterat språk i 

undervisningssammanhang, betraktas det engelska språket idag som ett världsspråk.10 

Lingvisten David Crystal menar att detta primärt går att härleda till två faktorer: 

expansionen av det brittiska imperiets koloniala makt med en pik under 1800-talets slut, 

och USA:s framväxt som en ledande ekonomisk makt under 1900-talet.11 I USA 

återfinns nästan 70 % av alla modersmålstalare av engelska, vilket tillsammans med 

nationens starka politiska och ekonomiska bas ger en dominansposition över hur det 

engelska språket ska komma att utvecklas, menar Crystal.12 Lundahl finner en sådan 

dominansposition problematisk och menar att engelskans status som ett globalt 

kontaktspråk med dess många språkliga varianter, kräver att ”native speaker-idealet bör 

ifrågasättas” i språkklassrummet.13  

En medvetenhet kring engelskans utbredning och att detta bör behandlas i 

undervisningen återfinns i Skolverkets ämnesbeskrivning. Läser en syftesbeskrivningen 

för engelskämnet på gymnasiet så står att ämnet ska ge eleverna ”omvärldskunskaper”, 

tillfälle att ”utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i 

olika sammanhang och delar av världen där engelska används” likväl som att ”möta talad 

och skriven engelska av olika slag”.14 I det centrala innehållet i samtliga delkurser 

återfinns dessutom skönlitteratur, som därmed är en viktig del i ämnet. Enligt Lundahl är 

det idealt att använda skönlitteratur för att belysa olika livsvillkor, erfarenheter, och 

perspektiv.15 Skönlitteraturens roll framstår således som särskilt stark i det avseendet, 

likväl som för att ge röst åt de olika varieteter av engelska som ämnet syftar till att belysa. 

Med utgångspunkt i detta syftar föreliggande uppsats till att undersöka vilken 

skönlitteratur som presenteras i läromedel för gymnasieskolans engelskämne. Frågor som 

står på spel är vilket urval av skönlitteratur som görs, och om det korrelerar med ämnets 

ambition att låta eleverna ta del av olika livsvillkor och samhällsfrågor i olika delar av 

världen där engelska används? Vilken bild av engelskspråkig skönlitteratur förmedlas i 

läromedlen? Syns ämnets ambition om att hantera engelska som ett världsspråk i det 

litterära urval som görs, eller tycks urvalet snarare styras av andra, medvetna eller 

omedvetna, intentioner eller maktstrukturer? Vem tillåts vara en litterär röst och, genom 

praktiker av värdering eller kategorisering, på vilka premisser?  

                                                
9 Lärarnas Riksförbund (2014), www.lr.se (2015-01-01). 
10 Crystal (2003), s. 4. 
11 Ibid., s. 59. 
12 Ibid., s. 60. 
13 Lundahl (2012), s. 13. 
14 Lgy11 (2011), www.skolverket.se (2015-01-01). 
15 Lundahl (2012), s. 403. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att studera inkluderade skönlitterära författare i 

läromedel avsedda för gymnasieskolans kurser Engelska 5, 6 och 7, med fokus på 

spridningen över kön och nationalitet. Närmare bestämt kommer detta resultera i en 

kvantitativ innehållsanalys över vilka författarskap som inkluderats i läromedlen, samt 

vilken vikt de tillskrivs genom tilldelat sidutrymme. Likväl som en kvalitativ 

innehållsanalys över hur dessa författarskap hanteras utifrån nationalitet och kön genom 

olika särskiljande och/eller värderande praktiker. Ett postkolonialt feministiskt teoretiskt 

perspektiv kastar ljus över resultaten och eventuella strukturer som synliggörs. De 

frågeställningar studien utgår ifrån är följande, där de första två kommer besvaras genom 

den kvantitativa innehållsanalysen, och den tredje och sista genom den kvalitativa 

innehållsanalysen: 

 

• I vilken utsträckning förekommer författande kvinnor respektive författande män? 

• I vilken utsträckning representeras olika nationaliteter genom inkluderade författare?  

• Om så, vilka särskiljande, värderande och likställande praktiker går att utläsa i 

hanteringen av författarskapen utifrån könstillhörighet och nationalitet?  
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Tidigare forskning 

Vilken skönlitteratur som väljs in i svenska gymnasieskolans engelskundervisning i 

allmänhet, eller som presenteras i läromedel för densamma i synnerhet, tycks vara ett 

outforskat område.
16

 Däremot återfinns tidigare forskning om litterära representationer i 

engelskundervisning på andra stadier i skolväsendet, som fungerar som utgångspunkt för 

föreliggande studie främst när det gäller diskussioner kring författarskap utifrån 

nationalitet. Dessutom inkluderas forskning som fokuserat litterära urval och 

representationer men inom svenskämnet, likväl som i svenska litteraturhistoriska 

översiktsverk. Där återfinns istället intressanta resultat kring litterära urval kopplat till 

könstillhörighet, som föreliggande uppsats kommer att förhålla sig till.  

Litterära representationer i engelskundervisning  

Ragnhild Lunds (2006) avhandling och Raoul Granqvists (1991) studie lyfter litterära 

urval i engelskämnet i svensk och norsk kontext, där relevanta slutsatser dras som 

föreliggande uppsatsen kommer att förhålla sig till. Lund har studerat hur kontext och 

kultur hanteras i läromedel i engelska för norska grundskolans senare år kopplat till 

inkluderat skönlitterärt material. I studien konstateras att samtliga undersökta 

textboksserier erbjuder en överrepresentation av skönlitterära texter skrivna av brittiska 

eller amerikanska författare,17 att många så kallade ”klassiker” inkluderats,18 och att 

skönlitteratur från andra delar av den engelskspråkiga världen är i tydlig minoritet. 

Dessutom ges de amerikanska eller brittiska författarskapen en utförligare presentation i 

större utsträckning än andra författarskap. Dessa författares härkomst eller i vilken 

kontext texten utspelar sig i skrivs inte alltid vilket öppnar upp för en västcentrerad 

tolkning.19 Lund drar slutsatsen att urvalets ändock relativa nationella variation syftar till 

att skapa en förståelse för att engelska används i länder över hela världen, där hon 

betonar värdet i texternas autentiska art som ett medel att ge trovärdiga representationer 

av främmande länder. Men snarare än detta finner hon, i en diskussion om de 

                                                
16 Endast ett fåtal C-uppsatser återfinns på ämnet, se exempelvis Emma Johanssons ”The School 
Canon – A Study about a Possible School Canon of English Literature at Swedish Upper Secondary 
Schools”. Andra har fokuserat på hur lärare förhåller sig till litteraturundervisning i engelskämnet 
såsom tillvägagångssätt och anledningen bakom inkluderingen av skönlitteratur i 
engelskundervisningen. Med hänvisning till studiernas nivå kommer de inte att inkluderas i 
föreliggande uppsats. 
17 Lund (2007), s. 234. 
18 Ibid., s. 236. 
19 Ibid., s. 161-162. 
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inkluderade skönlitterära texternas syfte, att majoriteten av texterna tycks inkluderats i ett 

språkutvecklande syfte.20  

Granqvists studie fokuserar traditionalism och eurocentrism i engelsk 

språkundervisning på universitetsnivå i Sverige – en studie med relevans för föreliggande 

uppsats då vad som behandlas på universitet legitimerar vad som behandlas på skolor.
21 

Studien bidrar således framförallt med relevanta slutsatser, och anlägger dessutom en 

teoretisk utgångspunkt av intresse. Granqvist menar att universitet, skolor och ordböcker 

som Oxford English Dictionary, alla är aktörer med makt att standardisera och normera det 

engelska språket och därigenom upprätthålla ett kulturellt monopol. Efter att ha granskat 

litteraturlistorna vid flera institutioner runt om i landet konstateras att majoriteten 

engelskstudenter i Sverige inte kommer i någon vidare kontakt med litteratur och kultur 

från en stor del av världens engelsktalande befolkning.22 Han menar därmed att det 

fortfarande förmedlas en form av imperialistisk syn där de språkliga och kulturella 

uttrycken från olika engelsktalande delar av världen inte hanteras på ett likvärdigt sätt.23  

Liknande infallsvinkel återfinns hos Derrick Nault, som pekar på ett nära samband 

mellan språk och kultur och betydelsen av en kulturell förståelse för en språklig 

förståelse, och tvärtom. Globaliseringen av det engelska språket kräver att lärare 

reflekterar kring vems kultur och därmed vems språk som ska läras ut, menar Nault, som 

problematiserar att USA och Storbritannien ses som ”the sole ‘target cultures’ of the 

English language” i allt för stor utsträckning, där målet istället borde vara att välja 

läromedel som är internationella och inkluderande.
24 Läromedel är i ingen mån oskyldiga, 

menar Nault, som pekar på hur värderingar lyser igenom inte minst i valet av litteratur 

som inkluderas. Genom att endast inkludera engelskspråkig litteratur från Storbritannien 

eller USA implementeras rollen som en absolut bärare av engelsk kultur, menar Nault, 

när en heterogen uppsättning litterära röster istället kan visa hur engelska kan 

omdefinieras i icke-västerländska kontexter, och hur språk och kultur är nära 

sammankopplade.
25

  

Hur engelska och engelskspråkig litteratur kan omdefinieras lyfts även av Cameron 

McCarthy, Nadine Dolby och Angharad N. Valdivia. De lyfter kontrastiv läsning som en 

metod som dekonstruerar den dikotomi som termer likt ”västvärlden” konnoterar. 

Postkolonial litteratur måste ges en given plats ”in a way that brings into view the 

subaltern gaze on the eye of power, while simultaneously problematizing the very 

                                                
20 Lund (2007), s. 234. 
21 Lauter (1991), s. ix; Levine (1996), s. 91. 
22 Granqvist (1991), s. 98. 
23 Ibid., s. 96-98. 
24 Nault (2006), s. 214. 
25 Ibid., s. 323. 
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construct of centre and periphery”.26 McCarthy, Dolby och Valdivia bidrar med 

metodiska tillvägagångssätt som kommer att kopplas till den kvalitativa analysdelen av 

föreliggande uppsats.  

Litterära representationer i svenskundervisning och litterära översiktsverk 

När man intresserat sig för litteraturhistorieskrivning och läromedelsanalyser på temat i 

svensk forskning så är det snarare inom svenskämnet. Svenskämnet rymmer ett centralt 

innehåll där litteratur från hela världen inkluderas, vilket gör att studier på området har 

relevans för föreliggande uppsats. De studier som inkluderats här bidrar dessutom med 

relevanta teoretiska utgångspunkter och slutsatser gällande just litterära urval kopplat till 

könstillhörighet.  

Caroline Graeske (2010) har studerat representationer och presentationer av 

författarskap i Den levande litteraturen (1995); Texter och tankar: 1900-talets litteratur (1998) 

samt Ekengrens svenska: litteraturbok 2 (2003), ur ett intersektionellt perspektiv. Graeske 

kan konstatera att textböckerna för en vit, västcentrerad och manlig diskurs, icke-

europeiska kvinnor och nationella minoriteter tydligt blir marginaliserade. Utöver detta 

konstateras att män och kvinnor värderas annorlunda; stereotypa skildringar av manligt 

och kvinnligt är förekommande som ibland förefaller vara sexistiska, vilket sammantaget 

leder till att icke-europeiska kvinnor är dubbelt marginaliserade enligt Graeske.27 De 

slutsatser som slås fast i dessa läromedel kommer att fungera som ett bollplank för 

föreliggande studie, eftersom där ryms intressanta resultat gällande hanteringen av 

författarskap beroende på könstillhörighet och nationalitet.  

På liknande tema, men med ett annat studieobjekt, återfinns Anna Williams Stjärnor 

utan stjärnhimmel – Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997). 

Williams har där intresserat sig för särskiljande och värderande mekanismer inom 1900-

talets svenska litteraturhistorieskrivning och dess litterära kanon, med fokus på kvinnliga 

och manliga författare. Där föreliggande uppsats diskuterar representationer av författare 

utifrån kön kommer således Williams resultat att konsulteras. Dessutom fungerar 

Williams metodiska tillvägagångssätt som en inspirerande modell för föreliggande 

uppsats. Hon kombinerar ett kvantitativt metodiskt tillvägagångssätt med ett kvalitativt, 

där det första syftar till att blottlägga mönster och det senare till att studera 

förhållningssätt och värderingar. Williams konstaterar att den kanon hon studerar har ett 

kön, och det är det manliga; mannen är norm, och de författande kvinnorna framstår 

som aparta, blir marginaliserade, och de få som får en plats i kanon framstår som 

”symboliska exempel”.28  

                                                
26 Dolby, McCarthy, Valdivia (1997), s. 94. 
27 Graeske (2010), s. 121-127. 
28 Williams (1997), s. 183. 
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Williams visar genom sin forskning hur kategorisering genom rubricering verkar i de 

studerade litterära översiktsverken. De kvinnliga författarna under slutet av 1800-talet 

skrev under andra förutsättningar än männen; de hade varken samma tillgång till bildning 

eller socialt- och kulturellt kapital och var dessutom bundna till hemmet på ett sätt vilket 

gav deras litteratur en annan prägel. Men istället för att se detta som perspektivistiskt 

nydanande till en redan etablerad litterär tradition pekar Williams på hur denna litteratur 

istället kom att betraktas som avvikande, något som inte minst märks av i 

litteraturhistoriska handböcker där kvinnligt författande ofta förpassas till rubriker som 

signalerar ”kvinnolitteratur”, oberoende av om litteraturen behandlar samma problematik 

som avhandlas hos de manliga kollegorna. Den manliga gestaltningen ges ”allmänstatus 

och introduceras under könsneutrala rubriker, medan kvinnliga författarnas romankonst 

reduceras till att vara just kvinnlig och därmed icke allmängiltig”,29 konkluderar Williams.  

                                                
29 Williams (1997), s. 186. 
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Teoretisk utgångspunkt – postkolonial feminism 

Uppsatsen tar avstamp ur postkolonial feminism som det teoretiska ramverk ur vilka de 

empiriska resultaten förstås. Paulina de los Reyes bidrar med en grundläggande 

presentation av den postkoloniala feminismens teoretiska ansats, medan Aina Loomba 

mer specifikt tillför teorier kring postkoloniala strukturers koppling till litteratur och 

kunskap. De los Reyes pekar på det postkoloniala feministiska perspektivets svårfångade 

kropp där demarkationslinjen tenderar att variera. Som namnet vittnar om har dock 

teorin sina rötter i postkolonialism och feminism, teorier som liknar varandra då båda 

bottnar i en kritik av en bristdiskurs. En diskurs som markerar den annorlunda och 

underlägsna andra. Där feminism ifrågasätter androcentrism med mannen som norm, 

ifrågasätter postkolonialism eurocentrism och en förgivet tagen vithet som norm.30 Inom 

postkolonial feminism anser man att det är fördelaktigt, och nödvändigt, att kombinera 

dessa teorier för att skapa en bredare förståelsegrund för rådande maktstrukturer och de 

processer som underbygger dem, likväl som för att komma bort ifrån en västcentrerad 

feministisk diskurs:  
 
De frågor som ställs ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv handlar delvis om vilka 
subjektspositioner som möjliggörs av hegemoniska feministiska diskurser, men de berör 
också hur dessa diskursers placering i ett upplysningsideal (åter)skapar beköna(n)de 
föreställningar om underlägsna andra.31  
 

Postkolonial feminism fokuserar vem som tillåts vara subjektet, men också hur dessa 

diskurser som skapar subjektspositioner, återskapar eller skapar den Andre, eller de 

Andra. I stort är det en särskiljande praktik som problematiseras: ”Hur kan visionen om 

ett essentiellt människovärde förenas med ett systematiskt särskiljande mellan olika 

kategorier av människosläkten?”,32 skriver Reyes, och lyfter konflikten mellan en vision 

om ett inneboende människovärde och människans behov av kategorisering och 

strukturering av hennes verklighet – praktiker som direkt implicerar en olikhet och 

genom skapade dikotomier möjliggör för hierarkier att blomstra. 

I dessa särskiljande praktiker kommer kunskap att spela en stor roll. Inom 

postkolonial, likväl som feministisk kritik, står frågor kring kunskap och 

kunskapstraderande på spel. Feministiska forskare har kritiserat den manliga norm som 

genomsyrar samhällets maktstrukturer. En norm som ”styrt såväl materiella 

levnadsvillkor som produktionen av kultur, världsbilder och historiska berättelser.”33 

                                                
30 De los Reyes (2011), s. 18. 
31 Ibid., s. 32. 
32 Ibid., s.45. 
33 Ibid., s. 17. 
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Aina Loomba menar att dessa ”herreberättelser”, berättelser som gjort anspråk på att 

vara de enda sanna berättelserna, systematiskt dolt både kvinnor och andra röster i 

historien.34 En form av kunskapsreglerande praktik som Loomba pekar på vitalt för det 

koloniala projektet: 
 
Produktionen av kunskap har setts som en grundläggande komponent i det koloniala 
projektet. Akademiska discipliner, institutioner och utbildningar som skapades i syfte att 
producera kunskap om den Andre har inte bara bidragit till att legitimera kolonialismen, 
de har även etablerat ett vedertaget sätt att förstå, tala om och förhålla sig till den 
(post)koloniala världsordningen och en sanningsregim som avgör vad som är kunskap, 
vem som är kunskapssubjekt och vem eller vilka som ska vara föremål för andras 
kunskapande.35 

 

I det koloniala projektet måste kunskap förstås som ett maktverktyg, och i detta 

kunskapande spelade språket och litteraturen en stor roll. Kolonialtidernas reseberättelser 

exploaterade främmande världar och skrev fram skiljelinjen mellan själv och annan genom 

skapade kulturella dikotomier såsom civilisation kontra vildmark, djuriskhet kontra 

mänsklighet. Texter likt dessa var inte oskyldiga – tvärtom spelade litteraturen en ”central 

roll i försöken att inympa västerländska normer i den inhemska befolkningen samt 

framställa den europeiska kulturen som överlägsen och som en måttstock för alla 

mänskliga värderingar”.36 Språket, och litteraturen, spelade således en stor roll för 

skapandet av koloniala idéer och maktstrukturer som bidrog till att ”konstruera det 

europeiska jaget som en binär motpol till den icke-europeiske >>Andre<<”.37  

Återskapandet av dikotomiska strukturer likt dessa sker dock fortfarande, där Loomba 

lyfter hur litterära texter som förefaller inta en annan ståndpunkt till, eller till och med 

utmana, kolonialismens ideologier ändå kan underbygga dessa strukturer genom 

”utbildningsinstitutioner som nedvärderar inhemska alster samt eurocentriska 

kritikertraditioner som framhärdar i att utpeka vissa västerländska texter som bärare av 

en överlägsen kultur och överlägsna värderingar.”38 Institutioner och utbildningsväsendet 

spelar därmed en fundamental roll i vilka utsagor, perspektiv eller erfarenheter som 

befästs som viktigare än andra att studera.  

Utifrån denna redogörelse för postkolonial feminism utkristalliserar sig vissa 

nyckelbegrepp: eurocentrism, androcentrism, särskiljande och värderande praktiker. 

Dessa begrepp kommer att återkomma och fungera som analysverktyg i föreliggande 

uppsats. 

 

 

                                                
34 Loomba (2005), s. 026. 
35 Ibid., s. 237. 
36 Ibid., s. 089. 
37 Ibid., s. 081. 
38 Ibid., s. 089. 
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Metod och material 

Följande del beskriver först uppsatsens metodiska tillvägagångssätt av kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys. Därefter presenteras studerat material och urvalsprinciperna för 

hur materialet valdes, följt av en precisering över vilka texttyper i materialet som 

fokuserats. Slutligen presenteras en kommentar rörande dispositionen.  

Metod – kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen ämnade undersöka hur många manliga respektive 

kvinnliga författarskap som inkluderats, i vilken utsträckning författarskapen 

representerade olika nationaliteter samt vilken vikt de olika författarskapen tillskrevs 

genom tilldelat utrymme i sidantal. För att svara på detta samlades kvantitativ data in 

genom en innehållsanalys enligt Boréus och Bergströms definition – ”analyser där 

tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta, vissa 

företeelser i texter”,39 en term som ofta likställs med begreppet kvantitativ textanalys, 

varvid dessa två termer hädanefter används synonymt i uppsatsen. Boréus och Bergström 

menar att kvantifiering av något kan ske för att ”jämföra med förekomsten av företeelsen 

ifråga i en omgivande verklighet”.40 Den innehållsliga analysen söker och räknar det som 

uttrycks explicit, men i och med detta framträder också vad som inte sägs, vilket säger 

något om textens art.41 Genom att räkna vilka grupper som kommer till tals i ett 

läromedel så kan man se vilken verklighet som skapas däri. Denna verklighet kan sedan 

korrelera med en omgivande verklighet utanför läromedlet, eller motsäga densamma. 

Med utgångspunkt i en teori som konstaterar och ifrågasätter etablerade strukturer 

mellan grupper så förefaller representationen intressant att studera oavsett om den 

korrelerar med, eller motsäger, en omgivande verklighet. Särskilt intressant är det då 

utgångspunkten är att läromedel har en potentiell kraft till förändring, 42  och att en sådan 

förändring efterfrågas utifrån det teoretiska perspektiv som anläggs, vilket är fallet i 

föreliggande studie. Med en analys av kvantitativ art finns möjligheten att analysera ett 

större material för att skapa jämförbarhet. I föreliggande studie är materialet trots detta 

något begränsat i syfte att kunna kompletteras med ett kvalitativt nedslag. Således görs 

inga ansatser till generaliseringar utan resultaten berör enbart undersökta 

läromedelsserier.  

                                                
39 Bergström, Boréus (2012), s. 50. 
40 Ibid., s. 52. 
41 Ibid., s. 51. 
42 Hutchinson, Torres (1994), s. 317-318. 
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Beräkningarna genomfördes praktiskt genom att respektive analysenhet, lärobok, 

bearbetades från sida till sida, där varje förekommande författarskap antecknades ned, 

tillsammans med könstillhörighet, nationalitet(er) samt tilldelat utrymme i antal sidor. För 

att säkerställa dessa uppgifter konsulterades encyklopedier online.43 När författare 

beräknades utifrån könstillhörighet så avses juridiskt kön. Vad gäller 

nationalitetstillhörighet gäller att i de fall där en författare bott en längre tid i fler än ett 

land, har detta författarskap räknats in i de olika nationaliteterna. Detta eftersom 

nationaliteten då ibland varit något problematisk att säkerställa, likväl som för att undvika 

ett avgörande där en nationalitet ska ses som mer representativ för individen ifråga än 

någon annan. Uppdelningen utifrån nationalitet kan tyckas verka kontraproduktiv 

eftersom vi i en globaliserad värld kan sägas vara världsmedborgare då vi i allt högre grad 

flyttar. Ansatsen motiveras dock genom att det ändå förefaller intressant att se till den 

geografiska spridningen av litterära röster eftersom det kan påverka synen på engelska 

som ett världsspråk i allmänhet, och vad engelskspråkig litteratur är i synnerhet.44 Har 

författarskapet föräldrar från annan bakgrund har detta bortsetts ifrån eftersom 

uppsatsen inte fokuserar etnicitet.  

När sidantal räknades inkluderades både de sidor som den faktiska skönlitterära texten 

upptog, samt de sidor avvägda för frågor eller uppgifter relaterade till texten då detta 

utrymme signalerar hur mycket vikt som ska läggas vid den. I de fall där siduppslag 

förekom med uppgifter riktade till flera texter räknades dessa sidor med uppgifter in till 

samtliga texter. Avslutades en text på mitten av en sida räknades den ändå in, eftersom 

endast hela sidor räknades av praktiska skäl. Förekom bilder räknades de in i sidantalet då 

ett vidgat textbegrepp användes; en tanke om att text bör förstås som både faktiskt text, 

men även exempelvis bilder och layout.45 Eftersom de olika läromedelsseriernas, tillika 

enskilda läromedels, layout och sidstorlek kan variera något så bör endast jämförelser 

gällande utrymme i sidantal mellan olika grupper göras inom samma läromedel. Då får en 

fram en procentuell fördelning av tilldelat utrymme som sedan kan jämföras med 

procentuella andelar i andra läromedel – genom detta tillvägagångssätt behöver ingen 

vidare hänsyn tas till läromedlens eventuella olikheter gällande sidstorlek, layout eller 

typsnitt som kan påverka det tilldelade sidutrymmet. Det ska dock sägas att det 

konstaterades under undersökningen att de olika läromedelsserierna tillika de enskilda 

läromedlen var mycket likartade vad gäller sidstorlek och fördelningen av bild och text. 

Vid den kvantitativa analysen så genomfördes dubbelkodning, vilket innebär att 

materialet studeras efter samma princip vid olika tillfällen, och att resultaten jämförs med 

                                                
43 I sammanhanget bedömdes det tillförlitligt att för enkelhetens skull uppsöka encyklopedier som 
www.wikipedia.com, men även www.ne.se för faktarelaterade uppgifter. I vissa fall konsulterades 
även www.goodreads.com och www.cba.org.uk. 
44 Nault (2006), s. 214. 
45 Bergström, Boréus (2012), s. 310. 
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varandra. Därigenom kan intrasubjektiviteten säkerställas, det vill säga att materialet 

bedömts konsekvent.46 

Den kvalitativa textanalysens utgångspunkt återfinns i Bergström och Boréus 

definition av begreppet. De menar att en kvalitativ textanalys kan vara en form av 

textanalys där inget räknas eller mäts, eller en textanalys där något kvantifieras som 

kräver mer komplicerade tolkningar.47 I föreliggande studie skedde ingen kvantifiering i 

den kvalitativa analysdelen, däremot syftade den till viss del att belysa och vidareutveckla 

de tendenser kring litterära representationer som kunde utläsas ur den kvantitativa 

innehållsanalysen, varvid en kan säga att den har element av båda typerna som Bergström 

och Boréus beskriver. Närmare bestämt kom den kvalitativa textanalysen att fokusera på 

särskiljande och värderande praktiker, likväl som praktiker där olika författarskap 

likställdes. Som beskrivits tidigare anlades ett vidgat textbegrepp i studien, en idé om att 

bild, text och disposition alla bör läsas då de samverkar till att förmedla någonting – och 

för läromedel som genre så har ofta layout och bilder en minst lika stor roll som den 

faktiska texten, varvid dessa parametrar inkluderats i den kvalitativa analysdelen.  

En egenskap som är typisk för materialet, och som kan påverka resultatet, är att det på 

ett begränsat utrymme ska inkluderas så mycket som möjligt för att ge en så bred bild 

som möjligt av ett område. Dessutom bör påpekas att det språk som används i 

läromedlen är avsett för en läsare som inte har engelska som modersmål, varvid språkliga 

såväl som innehållsliga förenklingar kan förekomma – ”svårläst” prosa, poesi eller drama 

kanske sållas bort och därmed även deras författare. Eftersom det är just inkluderade 

författarskap som studeras i undersökningen bör en således ha inlärarens språkliga nivå, 

och hur det kan påverka vad som inkluderas i läromedlet, i beaktande. Slutligen, vad 

gäller etiska aspekter av studien så är inte syftet att på något sätt peka ut särskilda 

läromedelsförfattare eller försöka påvisa vad de skulle ha för intentioner med 

utformningen av läromedlen. Tanken är istället att belysa de litterära urvalen i studerade 

läromedel, och eventuella strukturer som framkommer, som utifrån det teoretiska 

perspektiv som anläggs kan komma att problematiseras. 

Material och urval  

Ett urvalskriterium för vilka läromedel som skulle inkluderas i undersökningen var att de 

skulle vara anpassade till Lgy 11,48 och därmed vara bland de mest aktuella och 

uppdaterade läromedlen på marknaden. Hos utvalda läromedel varierar utgivningsåren 

från 2011 till 2014, men samtliga är uttryckligen anpassade till Lgy 11. Förhoppningen 

                                                
46 Ibid., s. 56. 
47 Ibid., s. 50. 
48 I föreliggande uppsats används begreppet läromedel synonymt med lärobok eller textbok. Det 
syftar alltså till ett förlagsutgivet läromedel i form av i det här fallet en tryckt läro- eller textbok. 
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var även att kunna basera läromedelsurvalet utifrån popularitet varvid ett antal 

läromedelsförlag, Liber, Sanoma utbildning, Gleerups, Studentlitteratur och Natur och 

Kultur, kontaktades i hopp om att kunna ta del av någon form av försäljningsstatistik. 

Efter att ha blivit hänvisad vidare till läromedelsförlagens branschorganisation Svenska 

läromedel som representerar 13 läromedelsförlag, gavs svaret att det inte finns någon 

statistik över vilka enskilda läromedel som säljer bäst, men att Gleerups, Liber, Sanoma 

utbildning och Natur och Kultur är de förlag som är allmänt erkända som störst på 

marknaden. Svenska läromedel representerar inte samtliga läromedelsförlag på 

marknaden vilket gör att uppgifterna kan vara något missvisande, trots detta togs ett 

beslut att studien skulle fokusera på läromedel från dessa nämnda fyra förlag. För att få 

svar på vilka läromedel som faktiskt används hade en kunnat kontakta ett större antal 

skolor för att försöka få en representativ bild. Dock valdes denna urvalsmetod bort då 

det dels är tidskrävande, dessutom så är det troligt att skolor använder äldre läromedel. 

Således beslöts att inte basera urvalet på vad som faktiskt används just nu runt om i 

skolor, utan snarare förekomma framtida inköp genom att studera de senaste läromedlen 

på marknaden.   

Utifrån nämnda urvalskriterier undersöktes fyra läromedelsserier, vilket sammantaget 

blev nio enskilda läromedel – Worldwide English 5 (Johansson, Tuthill & Hörmander, 

2014a), Worldwide English 6 (Johansson, Tuthill & Hörmander, 2014b), Echo 5 – Short 

Stories (Alastair, 2013a), Echo 6 – Short Stories (Alastair, 2013b), Viewpoints 1 (Gustafsson & 

Wivast, 2011a), Viewpoints 2 (Gustafsson & Wivast, 2011b), Viewpoints 3 (Gustafsson & 

Wivast, 2011c), Pioneer 1 (Lundfall, Österberg, & Taylor, 2012a) och Pioneer 2 (Lundfall, 

Österberg, & Taylor, 2012b). Samtliga serier är avsedda för Engelska 5 och Engelska 6 på 

gymnasieskolans studieförberedande program och komvux, med undantag för Viewpoints 

3 som är det enda läromedlet avsett för Engelska 7. Genom att studera hela serier ges en 

helhetsblick över innehållet, likväl som att resultaten inte behöver påverkas nämnvärt av 

eventuella anpassningar av innehållet till följd av den tänkta mottagarens språkliga nivå. 

Läromedlen analyserades ibland utifrån serietillhörighet, varvid det i föreliggande uppsats 

hädanefter kommer att refereras till exempelvis Echo, och då mena både Echo 5 – Short 

Stories och Echo 6 – Short Stories om inget annat anges. Då specifika läromedel inom en 

serie åberopas så specificeras detta i texten, där Echo 5 – Short Stories och Echo 6 – Short 

Stories för enkelhetens skull omnämns Echo 5 respektive Echo 6. 

Vad studerades i läromedlen? 

Utvalda läromedel är så kallade basläromedel som till sin natur har ett varierat innehåll av 

övningar och olika typer av texter. Vid den kvantitativa analysen räknades de 

författarskap som inkluderats genom skönlitterära autentiska texter eller textutdrag, där 

autentiska texter avser texter vars primära syfte inte är att ingå i ett läromedel. De 
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autentiska texter som studerades är sådana som kan kategoriseras in under epik, lyrik eller 

dramatik – som lyrik har även låttexter räknats in i de fall där låttexten finns inkluderad 

som en text. Musikern eller musikerna har där räknats som författaren av verket för 

enkelhetens skull, även om någon annan kan ha skrivit låttexten. Anledningen till 

uppsatsens begränsning till texter som kan klassas som epik, lyrik och dramatik ligger i 

intresset för vilken bild av vad engelskspråkig litteratur är som skrivs fram. Syftet är inte 

att analysera textutdragen eftersom det skulle medföra att studien snarare undersöker de 

litterära bidragen själva eller författarskapets gärning i stort – istället är det urvalet som 

fokuseras i den kvantitativa analysdelen. 

Eftersom fokus låg vid skönlitterära texter kom övriga autentiska texter, av typen 

artiklar, reportage likväl som populärvetenskapliga texter att exkluderas i den kvantitativa 

analysen. Således kom även memoarer och biografier att exkluderas då en avvägning 

gjordes att de i sammanhanget bör betraktas som texter av mer faktanära än skönlitterär 

art – ett beslut som kan ses som problematiskt då det är svårt att avgöra var en sådan 

gräns går. Denna typ av diskussion ges dock inte mer utrymme här – det kan dock 

påpekas att antalet utdrag ur memoarer eller biografier i undersökningsmaterialet var 

begränsat, varvid de inte skulle påverkat resultatet nämnvärt.  

 Icke-autentiska texter, alltså texter som skrivits i syfte att ingå i läromedlet, räknades 

endast då vad som beräknades var hur många sidor de olika författarskapen tilldelats. Då 

kom texter som exempelvis bestod av uppgifter relaterade till en skönlitterär text att 

inkluderas i beräkningen, eftersom sådant utrymme säger något om vilken vikt som lagts 

till texten och indirekt till författarskapet. Icke-autentiska texter var också vad som 

fokuserades vid den kvalitativa analysdelen, i form av läromedlens presentationer av 

författarskap med hjälp av ordval, layout, rubriceringar och kategoriseringar. Dessutom 

gjordes ibland nedslag i icke-autentiska textinslag där litteratur behandlades, exempelvis 

läromedlens uttalade förhållningssätt till litteratur eller presenterade urvalsprinciper kring 

densamma.  

Fördelen med den här kombinationen av autentiska och icke-autentiska texter kan 

sägas ligga i spänningsförhållandet mellan vem som tillåts göras hörd, och på vilka 

premisser. De autentiska textutdragen är inte tillrättalagda för att ingå i ett läromedel utan 

en direkt representation av en röst. Genom att inkludera autentiska texter kan en därför 

hävda att det tydligt poängteras vems röst som är viktig, vem som tillåts direkt tillgång till 

en arena där röster kan göras hörda, och som i det här fallet får representera vad 

engelskspråkig litteratur är. De icke-autentiska texterna å andra sidan, kan på olika sätt 

antingen förstärka eller förminska en rösts maktposition genom olika särskiljande, 

värderande eller likställande praktiker. 
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Disposition 

Analysen kommer att disponeras enligt följande: den kvantitativa innehållsanalysen 

presenteras först, följt av en översikt över dess resultat och en diskussion av dessa i ljuset 

av tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. Därefter följer den kvalitativa 

innehållsanalysen, där analys, resultat och diskussion är integrerat, eftersom arten av 

analys motiverar ett sådant tillvägagångssätt. Slutligen avrundas uppsatsen med en 

sammanfattande slutdiskussion, följt av några konkluderande slutord. 
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Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa analysen presenteras i tre led där det första utgör en redogörelse över i 

vilken utsträckning manliga respektive kvinnliga författarskap inkluderats i läromedlen, 

där spridningen över det totala undersökningsmaterialet respektive enskilda 

läromedelsserier och läromedel redovisas. Därefter presenteras i vilken utsträckning olika 

nationaliteter blir representerade genom inkluderade författarskap, även det redovisat 

över undersökningsmaterialet som helhet samt enskilda läromedelsserier. Den tredje och 

avslutande delen presenterar resultaten av den kvantitativa undersökningen, och 

diskuterar dessa i ljuset av tidigare forskning och teori.  

De talande siffrorna – författarskap och kön 

En kvantitativ analys av antal inkluderade skönlitterära författarskap i samtliga 

läromedelsserier utifrån könstillhörighet visar att det råder en övervikt mot manliga 

författarskap, likväl som att de manliga författarskapen tilldelats något större utrymme. 

Av 155 träffar på förekommande författarskap i samtliga läromedelsserier som ingår i 

studien så är 64 kvinnor och 89 män,49 medan två texter som förekommer i Worldwide 

English 6 är skrivna av okända författare. Dessa har utelämnats i Figur 1 över antal 

manliga och kvinnliga författarskap. Av 153 träffar är således 42 % kvinnliga författare 

respektive 58 % manliga. Liknande siffror återfinns i det tilldelade sidutrymmet i samtliga 

läromedelsserier redovisat i Figur 2 där 596 sidor avsatts för de kvinnliga författarskapen, 

                                                
49 136 olika författarskap förekommer i det undersökta materialet som helhet och finns samlade i 
Bilaga 1: Författarindex. Av dessa är 75 manliga författare, 59 är kvinnliga författare och två texter 
finns av okända författare som inte inkluderats i statistiken över författare och könstillhörighet 
eftersom detta är okänt. De två texterna förekommer dock i statistiken över författare och 
nationalitet eftersom texterna som australiensiska sägner har en känd nationell härkomst. Den 
procentuella fördelningen mellan män och kvinnor blir således 56 % män respektive 44 % kvinnor 
av en total på 134 författarskap.  

För presenterad statistik av spridningen över kön respektive nationalitet gäller att när en enskild 
författare förekommit i olika enskilda läromedel så har detta författarskap räknats in i respektive 
läromedels statistik för att inte statistiken över de enskilda läromedlen ska bli missvisande. 
Dessutom, som påpekats tidigare, om ett författarskap har delad nationalitet eller i de fall där ett 
författarskap bott i fler än ett land, har detta författarskap räknats in i de olika nationaliteterna 
ifråga, detta för att undvika ett avgörande där en nationalitet ska ses som mer representativ för 
individen ifråga än någon annan. På grund av detta kommer antalet träffar på författarskap variera i 
de olika figurerna, samt överstiga antalet enskilda författarskap som är inkluderade i samtliga 
läromedelsserier tillsammans. I Bilaga 1: Författarindex går det att se hur många gånger varje enskild 
författare förekommer och i vilket eller vilka läromedel, samt vilken nationalitet eller vilka 
nationaliteter författarskapet räknats in under.  
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respektive 920 sidor till de manliga, vilket motsvarar en procentuell fördelning på 39 % 

respektive 61 %. 

Ser en till de olika läromedelsserierna så konstateras att det i Echo, Pioneer och 

Viewpoints återfinns samma struktur med en övervikt mot manliga författarskap, medan 

Worldwide English uppvisar en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga författare 

vilket Figur 1 visar. 

 

 
Figur 1: Antal manliga och kvinnliga författare i de olika läromedelsserierna 

 

Vad gäller tilldelat utrymme i sidantal visar Figur 2 att de manliga författarskapen i Echo 

och Pioneer tilldelats drygt dubbelt så stort utrymme som de kvinnliga författarskapen i 

samma läromedel. Även i Viewpoints upptar de manliga författarna ett betydligt större 

utrymme jämfört med de kvinnliga, medan det i Worldwide English råder det en jämn 

fördelning av utrymme sett till sidantal mellan manliga och kvinnliga författare 

inkluderade i läromedlet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Utrymme i sidantal för kvinnliga och manliga författare i de olika läromedelsserierna 

 

Sammantaget visar Figur 1 och Figur 2 att det i tre av fyra läromedelsserier finns en 

författarrepresentation som – både vad gäller antal författarskap, samt tilldelat utrymme i 
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sidantal – utifrån könstillhörighet är ojämn där manliga författarskap förekommer i större 

utsträckning och därigenom ges större utrymme sett till sidantal. Worldwide English 

utmärker sig som den enda läromedelsserie som presenterar en jämn fördelning vad 

gäller antal manliga och kvinnliga författare samt tilldelat utrymme – 26 kvinnliga 

författarskap respektive 24 manliga, samt en sidfördelning av 182 sidor för de kvinnliga 

författarskapen respektive 189 sidor för de manliga – ett utrymme motsvarande 49 % 

respektive 51 %. 

Ser en till de olika läromedelsserierna och de enskilda läromedlen inom serierna så kan 

konstateras att Worldwide English 5 likväl som Worldwide English 6 båda uppvisar samma 

jämna fördelning över antal samt utrymme i sidantal som konstaterats för 

läromedelsserien som helhet. Vad gäller Echo så följer även Echo 5 och Echo 6 samma 

mönster som för läromedelsserien i sin helhet – en ojämn fördelning återfinns både vad 

gäller antalet kvinnliga och manliga författarskap, samt det tilldelade utrymmet mellan de 

två grupperna. I läromedelsserien har inkluderats 12 kvinnliga respektive 22 manliga 

författarskap, med ett tilldelat utrymme på 150 sidor eller 33 % för de kvinnliga 

författarskapen, respektive 302 sidor eller 67 % för de manliga – statistik som alltså inte 

skiljer sig från den som återfinns i respektive enhet. 

Pioneer utmärker sig som den läromedelsserie som generellt sett har ett mycket litet 

sidantal avsatt till skönlitteratur, dessutom skiljer sig de olika enheterna något åt avseende 

inkluderade författarskap. I Pioneer 1 återfinns en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor sett både till antal författarskap och avsatta sidantal – 22 sidor eller 42 % är 

avsatt till fem kvinnliga författarskap, och 30 sidor, 58 %, är avsatt till sex manliga 

författarskap. Pioneer 2 rymmer däremot en ojämn fördelning där fem författarskap 

inkluderade är kvinnor och har tilldelats 25 sidor motsvarande 27 % sammantaget, 

medan de manliga författarskapen uppgår till 11 i antal, fördelade över 69 sidor vilket 

motsvarar 73 %. Även i Viewpoints så återfinns enheter som skiljer sig något från 

varandra. I Viewpoints 1 råder en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 

författarskap. Sju kvinnliga respektive nio manliga återfinns, där sidantalet uppgår till 97 

stycken eller 49 % för de kvinnliga, respektive 99 sidor eller 51 % för de manliga. I 

Viewpoints 2 och Viewpoints 3 råder däremot en övervikt mot de manliga författarskapen. 

Sex kvinnliga författarskap återfinns i Viewpoints 2, varav 86 sidor avvägts till dessa, 

medan 11 manliga författare inkluderats över 165 sidor. Procentuellt uppgår disponerat 

utrymme till 34 % för de kvinnliga författarskapen, och 66 % för de manliga. I Viewpoints 

3 återfinns endast ett fåtal författarskap generellt, tre kvinnor respektive sex män, där 34 

sidor eller 31 % är avvägt för de kvinnliga författarskapen, och 76 sidor, eller 69 % är 

avvägt för de manliga.  

Sammantaget kan konstateras att det i fyra av nio enskilda läromedel, Worldwide English 5, 

Worldwide English 6, Pioneer 1 och Viewpoints 1 råder en jämn fördelning mellan manliga 
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respektive kvinnliga författare sett till antal inkluderade författarskap samt tilldelat 

utrymme i sidantal, medan det i fem av nio läromedel, Echo 5, Echo 6, Pioneer 2, Viewpoints 

2 och Viewpoints 3 råder en ojämn fördelning där fler manliga än kvinnliga författare 

inkluderats och tilldelats större utrymme sett till sidantal. 

De talande siffrorna – författarskap och nationalitet 

En kvantitativ analys över vilka nationaliteter som representeras genom inkluderade 

författarskap konkluderar att det råder en stark övervikt mot brittiska respektive 

amerikanska representationer, en struktur som gäller det undersökta materialet i sin 

helhet likväl som de enskilda läromedelsserierna och läromedlen. Figur 3 visar antalet 

representationer av olika nationaliteter hos författarskapen i undersökningsmaterialet i 

sin helhet, det vill säga samtliga nio läromedel sammantaget. 

 

 
Figur 3: Antal representationer av olika nationaliteter hos författarskapen i samtliga läromedel  

 

Den stora majoriteten författarskap som inkluderats i samtliga läromedel har en 

amerikansk eller brittisk nationalitet, vilket Figur 3 visar. Av 173 träffar är 121 stycken 

amerikanska eller brittiska, medan endast 52 träffar förekommer på andra nationaliteter. 

En brittisk eller amerikansk nationalitet betraktas i sammanhanget som en nationalitet i 

majoritet, medan övriga nationaliteter beskrivs som nationaliteter i minoritet.  Noterbart 

är att glappet till nästkommande representerade nationaliteter – Australien, Kanada, 

Sydafrika och Indien är så pass stort vilket utmärker Storbritannien och USA som en 

tydlig normativ referenspunkt kring vad som utmärker engelskspråkig litteratur. Ingen 

läromedelsserie utmärker sig i den mån att de skiljer sig från statistiken i Figur 3, utan den 

stora majoriteten författarskap i samtliga läromedelsserier är brittiska eller amerikanska.  
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Viewpoints och Echo är relativt likvärdiga och rymmer en viss inkludering av författare 

med en nationalitet i minoritet,50 vilket illustreras i Figur 7 och Figur 8 som återfinns i 

Bilaga 2. Pioneer och Worldwide English utmärker sig något vad gäller de författarskap som i 

undersökningen får betraktas som tillhörande nationaliteter i minoritet – i Pioneer 

återfinns inga sådana utan endast författare från Storbritannien eller USA har inkluderats 

vilket Figur 4 visar: 

 

 
Figur 4: Antal representationer av olika nationaliteter hos författarna i Pioneer  

 

Worldwide English utmärker sig i förhållande till övriga läromedel i den bemärkelsen att det 

visar på den största nationella bredden bland inkluderade författarskap. Av de 22 

representerade nationaliteter som i sammanhanget får betraktas som nationaliteter i 

minoritet och som återfinns i det undersökta materialet i sin helhet, så återfinns hela 18 

stycken i Worldwide English, vilket Figur 5 visar.  

 

 
Figur 5: Antal representationer av olika nationaliteter hos författarna i Worldwide English  

                                                
50 Viewpoints 1 utmärker sig dock i sin serie som det mer slutna läromedlet – endast träffar på USA och 
Storbritannien återfinns där, samt en träff på Kanada. Viewpoints 2 inkluderar de flesta 
minoritetsnationaliteterna som återfinns i läromedelsserien i sin helhet.   
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Figur 5 synliggör antalet representationer av olika nationaliteter som ryms i 

läromedelsserien Worldwide English, och visar att 27 träffar på nationaliteter i minoritet 

återfinns där, vilket uppgår till 52 % av det totala antalet på 52 träffar i det undersökta 

materialet i sin helhet som redovisats i Figur 3. Därmed konstateras att Worldwide English 

visar på den större nationella bredden vad gäller skönlitterära representationer i 

förhållande till resterande läromedelsserier. 

Slutligen, Figur 6 illustrerar antalet kvinnliga och manliga författare lagt till statistiken 

över nationella representationer, där Storbritannien och USA redovisas för sig samt 

nationaliteter i minoritet tillsammans för enkelhetens skull.  

 

 
Figur 6: Antal representationer av majoritets- och minoritetsnationaliteterna, redovisade över kön  

 

I Figur 6 går att utläsa att det förekommer avsevärt fler kvinnliga författare än manliga 

bland nationaliteter i minoritet – 33 kvinnor, eller 66 %, jämfört med 17 män. Bland 

nationaliteterna i majoritet, de brittiska och de amerikanska, är den stora majoriteten av 

författare istället män.51 

Resultat  och diskuss ion av den kvanti tat iva innehål l sanalysen 

Sammantaget kan tre statistiskt tydliga resultat härledas ur den kvantitativa analysen. För 

det första att manliga författare förekommer i större utsträckning än kvinnliga författare i 

det samlade undersökningsmaterialet i sin helhet. Detta stämmer väl överens med vad 

Graeske och Williams visar i sin forskning: att kön är avgörande för vilka litterära röster 

                                                
51 För en redogörelse över tilldelat utrymme i sidantal mellan dessa grupper hänvisas till Bilaga 1: 
Författarindex, där det går att utläsa samtliga författares tilldelade utrymme. Det kan påpekas att 
inkluderade författarskap generellt tilldelas ungefär likvärdigt utrymme. Noterbart är dock Worldwide 
English, där ett tiotal nationella minoritetsförfattare fått ett mycket mer begränsat utrymme än andra, 
något som behandlas vidare i den kvalitativa innehållsanalysen.  
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som lyfts där manliga författare oftare finns representerade.52 Det tyder också på en 

androcentrisk struktur, där utgångspunkten för vad som är litteratur, vilka utsagor som 

anses viktigast att studera, och vems kunskap som framhålls, är manligt kodad. 

För det andra konstateras att den stora majoriteten litteratur som inkluderats är 

skriven av författare från Storbritannien och USA, och endast ett fåtal litterära röster från 

andra platser har inkluderats – ett resultat som speglar Lunds forskning där en struktur 

av brittisk och amerikansk dominans konstateras i studieobjektets litterära urval.53 Det 

återger även den lägre representation av litterära röster från andra engelsktalande delar av 

världen som Granqvist konstaterar återfinns i det högre utbildningsväsendet. Något han 

menar är problematisk då det tyder på en struktur som inte hanterar litterära uttryck från 

olika engelsktalande delar av världen på ett likvärdigt sätt.54 Resultatet kan således tyda på 

en normerande struktur där Storbritannien och USA ses som representativa för 

engelskspråkig litteratur – en struktur där annan litteratur kommer att nedvärderas. 

Genom sin statistiska överlägsenhet i samtliga läromedelsserier skrivs oundvikligen USA 

och Storbritannien fram som en litterär referenspunkt vilken därigenom fungerar 

normerande för vad som kännetecknar engelskspråkig litteratur. Den statistiska 

överlägsenheten kan antyda att utgångspunkten vid läroböckernas tillblivelse varit i en 

amerikansk och/eller brittisk litterär kanon där fokus just ligger på litteratur därifrån.55 

Något som förefaller problematiskt då det inte korrelerar med engelskämnets ambitioner 

att behandla engelska som ett språk som inte binder sig till en eller ett par nationsgränser 

utan som talas i en mängd länder. 

Trots en stor övervikt mot brittiska och amerikanska författarskap bland inkluderade 

skönlitterära texter, som företrädesvis är manligt kodade, så ska påpekas att det ändå 

ryms en viss pluralism och inkluderande tendenser i allmänhet, och hos somliga 

läromedelsserier i synnerhet. Som konstaterats statistiskt så utmärker sig Worldwide English 

som det läromedel där störst spridning återfinns bland representerade nationaliteter hos 

inkluderade författare, likväl som en jämn könsfördelning mellan manliga och kvinnliga 

författare. I läromedlets inledning diskuteras litteratur,56 men något medvetet 

                                                
52 Graeske (2010), s. 121-122; Williams (1997), s. 184. 
53 Lund (2007), s. 234. 
54 Granqvist (1991), s. 98. 
55 Även om utgångspunkten vid tillblivelsen av läromedlen kan ha varit i en amerikansk eller brittisk 
kanonisk referensvärld, så noteras att det i studerade läromedel inte framgår någon delad kanon. 
Med det menas att det endast är 14 författare som förekommer mer än en gång, varav högst tre 
gånger, vilket upplevs lågt i sammanhanget. Ingen författare återkommer i samtliga läromedel. 
Istället är mer vanligt att en författare endast förekommer en gång, vilket tycks peka på att man 
varit relativ fri från en etablerad kanon av litterära ”måsten” vid tillblivelsen av läromedlen. 
56 Vad gäller skönlitteraturens roll i läromedlet står att många av texterna som är inkluderade är 
noveller, men även utdrag ur romaner. Urvalet preciseras inte närmre, utan författarna skriver att 
det finns många begåvade skrivande människor. I Worldwide English 6 står att utöver moderna 
berättelser så har det adderats berättelser från 1800- och 1900-tals författare likväl som lyrik över en 
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resonemang om urvalsprinciperna för inkluderad litteratur presenteras inte. Däremot 

kopplas läromedlets titel till ett av dess uttalade syften – en ambition om att behandla 

engelska som ett språk som används runt om i världen.57 Den uttalade föresatsen att 

presentera engelska som ett språk som talas på en mängd olika platser tycks underbygga 

en större pluralism i de skönlitterära röster som kommer till tals. Då en större mångfald 

och komplexitet erbjuds utmanas en enkelriktad syn på vad som kännetecknar, eller kan 

definieras som, engelskspråkig litteratur. Pluralismen av litterära röster tycks spegla 

utvecklingen som kännetecknar de postmodernistiska undervisningsstrategierna enligt 

Granqvist. En utveckling ”bort från ett monolitiskt-imperialistiskt litteraturval och en 

hegemonisk-absolut litteratursyn mot obundenhet, mångfald och komplexitet […]”.58 En 

mångfald som en kan säga att läromedlet rymmer i och med den variation bland texter 

som erbjuds. Granqvist menar att det är just texter som gör motstånd mot det absolut 

vedertagna som anses angelägna – ett motstånd som förklarar ”att det inte längre finns 

en engelsk litteratur, ett engelskt uttal, en engelsk syntax, ett engelskt språk. Som 

upphöjer periferierna till nya centra. […] Den postkoloniala litteraturen kännetecknas 

just av det polyglotta och det kakofoniska; den för de många rösternas talan”.59 Här bör 

påpekas att även Echo och Viewpoints rymmer en viss pluralism i skönlitterära röster som 

kommer till tals. Det bör även påpekas att Pioneer, som framstår som mycket likriktat, 

mycket väl kan ha inkluderat pluralistiska röster och olika mänskliga erfarenheter i andra 

inkluderade texttyper som speglar en mer mångfacetterad bild av det engelska språket 

och engelsktalande länder. Sådana texter har dock inte undersökts i föreliggande uppsats. 

Men engelskspråkig litteratur skrivs likväl fram som något sprunget ur en nästintill 

uteslutande brittisk eller amerikansk kontext, och det av Lund påpekade värdet av det 

skönlitterära materialets möjligheter att ge trovärdiga representationer av ”främmande” 

länder bortses från.60 Pluralistiska autentiska skönlitterära texter kan möjliggöra för dessa 

trovärdiga representationer, tillika säga någonting om vems röst som tillåts göras hörd 

som representant för engelskspråkig litteratur.  

För det tredje går det att utläsa ett mönster i författarrepresentationerna kopplat till 

relationen mellan nationalitet och kön. Majoriteten av författarskap från Storbritannien 

eller USA är män, medan majoriteten av författarskap med en nationalitet i minoritet är 

kvinnor. I läromedelsserierna är bilden av engelskspråkig litteratur inte endast färgad av 

USA eller Storbritannien som en tydlig normativ referenspunkt, eftersom majoriteten av 

bidragen är skrivna av män blir den litterära referenspunkten också manligt kodad. Detta 

                                                                                                                                      
fyrahundraårsperiod, där man skriver fram att den äldsta dikten skrevs av ”the most famous person 
ever to use the English language, William Shakespeare”. 
57 Hörmander, Johansson, Tuthill (2014a), s. 3. 
58 Granqvist (1991), s. 93. 
59 Ibid., s. 94. 
60 Lund (2007), s. 234.  
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är slutsatser som understödjs av Granqvists resultat att det högre utbildningsväsendet i 

Sverige fortfarande förmedlar en form av imperialistisk syn där språkliga och kulturella 

uttryck från olika engelsktalande delar av världen inte hanteras på ett likvärdigt sätt,61 

likväl som tendenserna om en västcentrerad och manligt kodad litterär repertoar som 

Graeske slår fast inom svenskämnet.62 Detta tydliga mönster öppnar upp för ett 

dikotomiskt tänkande där andra texter och författarskap oundvikligen ges en 

referenspunkt att förhålla sig till, jämföras med, och värderas efter – vilket i 

förlängningen kan leda till exkluderande praktiker. Vad som generellt sett presenteras i 

läromedlen tycks vara vad Nault pratar om som implementerandet av en absolut bärare 

av engelsk kultur,
63

 vilket i det undersökta materialet framstår som den amerikanska eller 

brittiska manlige författaren vilka kommer att bli sinnebilden för vad engelskspråkig 

litteratur är. Medan skönlitteraturen från USA och Storbritannien är manligt kodad, så är 

litteraturen med nationaliteterna i minoritet kvinnligt kodad. Granqvist ser liknande 

mönster och markerar postkolonial litteratur som den arena där kvinnliga författarskap i 

större utsträckning släpps in, och som således motiverar varför denna litteratur är akut i 

undervisningssammanhang.64 Men denna struktur kan också sägas rymma en större 

komplexitet och kanske snarare tyda på vad Graeskes forskning visar, att icke-europeiska 

kvinnor blir dubbelt marginaliserade,65 ett resonemang som ett postkolonialt feministiskt 

perspektiv här kommer få hjälpa till att belysa.  

Utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv kan de statistiska resultaten förstås 

som ett uttryck för en komplex maktstruktur. Statistiken antyder de androcentriska och 

eurocentriska strukturer som postkolonial feministisk teori finner problematisk och 

utmanar. Strukturer som markerar den annorlunda och för med sig värderingar om en 

underlägsen Andra. Att minoritetsnationaliteten, den Andre, blir feminint kodat i en 

androcentriskt färgad kontext kan förklaras med hjälp av Loombas resonemang. Loomba 

lyfter hur särskiljandets praktik skrivits fram som en grundläggande del i den europeiska 

självförståelsen. Denna särskiljande praktik var under kolonialtiden kodad efter kön där 

kvinnokroppen användes för att symbolisera det erövrade landet:66 ”För att Europa ska 

kunna vara maskulint måste Orienten vara feminin.”67 Även om förekommande 

minoritetsnationaliteter är långt ifrån uteslutande forna kolonier, skrivs liknande 

maktrelation fram. En maktrelation där en distinkt markerad enhet som är manligt kodad 

genom sin numreriska överlägsenhet ges tolkningsföreträde att definiera vad 

                                                
61 Granqvist (1991), s. 96-98. 
62 Graeske (2010), s. 121-127.  
63 Nault (2006), s. 323. 
64 Granqvist (1991), s. 96.  
65 Graeske (2010), s. 121-127. 
66 Loomba (2005), s. 152. 
67 Ibid., s. 056. 
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engelskspråkig litteratur är. Aktörerna i minoritet utanför denna enhet blir en Annan, 

som oundvikligen måste förhålla sig till den norm som maktens centra skapar. Likt 

Loombas förklaringsmodell så är också denna Andra i undersökningen kvinnligt kodad. 

Eftersom den rådande androcentriska strukturen uppvärderar mannen och ger honom 

makt, nedvärderar kvinnan och fråntar henne densamma, kommer således “det andra 

landet” att nedvärderas då de befolkas av den konstruerat maktlösa kvinnan. För att 

makten ska vara maskulin måste maktlösheten vara feminin – för att USA och 

Storbritannien ska vara normerande för vad som kännetecknar engelskspråkig litteratur, 

måste engelskspråkig litteratur från andra platser vara avvikelser. Statistiken har härmed 

bidragit med ett mönster, varvid en kvalitativ analys tar vid som undersöker hanteringen 

av de olika litterära rösterna genom särskiljande och värderande praktiker, men också 

praktiker där röster likställs. 
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Kvalitativ innehållsanalys 

För att vidareutveckla och fördjupa resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen, tar 

en kvalitativ innehållsanalys vid. Den syftar till att lyfta och diskutera hanteringen av de 

olika författarskapen, genom olika särskiljande, värderande men även likställande 

praktiker. Genom att studera detta är förhoppningen att belysa vilka villkor och 

premisser som inkluderade författare har att förhålla sig till beroende på kön och 

nationalitet. Finns inte olika röster med, synliggörs inte heller hur olika röster behandlas. 

Detta har föranlett att den kvalitativa innehållsanalysen främst fokuserar Worldwide 

English, eftersom det är det läromedel som har störst pluralism gällande inkluderade 

författare. Men ett nedslag görs också i Viewpoints och Echo. 

Närmare bestämt kommer den kvalitativa analysen presenteras i tre delar. Den första 

delen lyfter särskiljande och värderande praktiker av författarskap kopplat till nationalitet 

i Worldwide English. Den andra delen fokuserar särskiljande och värderande praktiker av 

författarskap kopplat till könstillhörighet, även det i Worldwide English. Den tredje och 

sista delen behandlar likställande praktiker i Echo och Viewpoints.  

Särskiljande och värderande praktiker – författarskap och nationalitet 

I det samlade undersökta materialet kan utläsas ett inkluderande men på olika premisser. 

Tydligt syns det i statistiken där somliga författare inkluderats men tilldelas mindre 

utrymme och således tillskrivs mindre vikt än de andra författarna. Ett inkluderande på 

olika premisser går även att se i Worldwide English. Den mångfald och variation som 

erbjuds i Worldwide English kan förstås som ett uttryck för de många rösternas talan. Men 

ser en närmre till hanteringen av texterna så synliggörs en viss skillnad i vilken tyngd de 

olika texterna tillskrivs. En skillnad som systematiskt går att härleda till de olika 

författarnas nationalitet, och som även visar sig beröra manliga och kvinnliga författare. 

Det rör sig om särskiljande praktiker genom kategoriseringar som visar sig premiera vissa 

författare, medan det missgynnar andra.  

I innehållsförteckningen till Worldwide English sker en uppdelning mellan tre olika typer 

av kapiteltyper.68 Majoriteten, 50 till antalet, omnämns i en sifferordning såsom ”Chapter 

1”, varav fem är ytterligare kategoriserade som ”Classics”. Förutom dessa finns 

insprängda kapitel, tio till antalet, som kategoriseras som ”English Worldwide”. Dessa tre 

olika kapitelinslag skiljer sig åt både i layout samt i den tyngd de tillskrivs avseende 

kapitlens tilldelade utrymme i sidantal sett. De numrerade, tillika majoriteten, av kapitlen 

                                                
68 Kapitlen ”Classics” återfinns bara i Worldwide 6. 
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inleds med en helsidesbild kopplad till texten, varierande typsnitt på texttiteln, samt en 

liten textruta med fakta kring verket och/eller författaren. I anslutning till den 

skönlitterära texten följer också en eller flera sidor med textrelaterade uppgifter. 

”Classics”-avsnitten återfinns på vad som ska likna gulnade ålderstigna ark, rymmer ett 

mer omfattande författarporträtt, samt olika uppgifter kopplade till texten. Även i 

”English Worldwide”-kapitlen så får läromedlets annars uteslutande vita blad en annan 

färg. Här skiljer sig även layouten från standardutförandet – överst på sidan återfinns 

kapiteltiteln ”English Worldwide”, följt av ett, för dessa kapitel, standardiserat typsnitt 

där titeln på verket, namnet på författaren, samt namnet på den som läser upp verket 

vilket uteslutande är en annan person, återfinns. Inga övningar eller liknande följer på 

texten, utan de sträcker sig konsekvent endast över ett uppslag.  

Rubriceringen och den grafiska framställningen skapar en viss struktur som 

underlättar för läsaren att navigera sig till avsnitten ”Classics” och ”English Worldwide”, 

samtidigt som det kan sägas fungera som en form av kategorisering eller 

sorteringsmekanism där dessa texter markeras som någonting särskilt eller avvikande. 

Hos ”English Worldwide” gör den likriktade layouten att texterna framstår som en enhet 

som hör ihop, trots att rösterna kommer från vitt skilda delar av världen. De individuella 

rösterna tonas ned ytterligare då de saknar den författarpresentation eller introduktion till 

verket som ryms i de numrerade kapitlen och framförallt i ”Classics”-avsnitten, en form 

av tendens till osynliggörande som understödjs av resultaten i Lunds studie där hon 

konstaterar att författarskap utanför USA eller Storbritannien skrivs fram i mindre 

utsträckning och att det därför öppnar upp för en västcentrerad tolkning.69  

Det väsentligt mycket mer begränsade utrymmet, samt att inga förslag ges till hur man 

kan arbeta vidare med dessa texter, kan sägas påvisa en viss skillnad i den värdering som 

tilläggs texterna. Dess funktion tycks vara att läsaren ska lyssna till texten i talad form, 

vilket gör att den skrivna textens litterära värde tycks glömmas bort. Till viss del skapas 

ett intryck av att texterna inkluderats ”bara för att”, utan att egentligen tillskrivas någon 

tyngd. Sammantaget rör det sig alltså om kategoriseringspraktiker där en grupp texter inte 

presenteras närmre och således framstår som allmängiltiga, medan andra polariseras som 

klassiker å ena sidan, och ”världs”-litteratur å andra sidan. Det tycks röra sig om den 

seglivade kultur som Graeske beskriver, där fördomar och exkluderande praktiker letar 

sig in i läromedel trots andra intentioner.70 Möjligen kan det även förklaras utifrån ett 

utbildningssystem som i denna seglivade kultur under lång tid förbisett viss litteratur, 

vilket gör att det saknas både tradition av läsning, än mindre tolkning, av den ”nya” 

litteraturen.  

                                                
69 Lund (2007), s. 161-162. 
70 Graeske (2010), s. 120. 
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Särskiljande och värderande praktiker – författarskap och kön 

Som konstaterats förekommer fler kvinnor bland författarna med en nationalitet i 

minoritet, vilket också gäller för kapitlen ”English Worldwide” där åtta av tio texter är 

skrivna av en kvinna. De kategoriserande och värderande praktikerna riktas således även 

mot kvinnliga författare. I ”Classics”-avsnitten samt ett poesiavsnitt förekommer 

däremot något fler män än kvinnor, åtta respektive fem, och här ägnas författarna ett 

större utrymme bland annat med ett författarporträtt. En studie av författarporträtten 

visar språkliga praktiker som konsekvent beskriver och värderar manliga och kvinnliga 

författarskap olika. De manliga författarskapen ges i högre grad erkännanden för litterära 

bedrifter eller höjs för någon form av originalitet i sitt skrivande, medan privatlivet tonas 

ned. För de kvinnliga författarna gäller framförallt att erkännande inte ges i samma 

utsträckning, om alls, utan deras gärningar beskrivs i sakliga ordalag likväl som att 

privatlivet tenderar att fokuseras i något större utsträckning än hos de manliga 

kollegorna.71  

Frank O’Connor beskrivs vara novellens internationellt erkände mästare, och William 

Shakespeare erkänns som ”the greatest writer in the English language”.72 Robert Frost 

beskrivs som den mest celebrerade poeten i USA,73 medan William Blake erkänns som 

en av de största och mest originella brittiska poeterna.74 Charles Dickens lyfts som 

framgångsrik, en av de bäst kända engelska författarna, och en stark kritiker av sociala 

missförhållanden.75 Jane Austen ges erkännande som ”universally considered one of the 

greatest English novelists”, och hennes prosa sägs beröra realistiska karaktärer i en ”small 

but completely satisfying world”. I övrigt fokuseras privatlivet, att hon aldrig gifte sig 

utan levde ett ”uneventful domestic life”.76 Christina Georgina Rossettis och Stevie 

Smiths karriärer presenteras sakligt med att de publicerat ett stort antal dikter och 

noveller, respektive är författaren till tre romaner och flera diktsamlingar.77 En dikt 

inkluderad av Lucy Terry Prince lyfts som den första skriven av en afroamerikan.78 Hos 

Kate Chopin fokuseras främst privatlivet – hur hon uppfostrades av tre kvinnor, i sin 

ungdom var ”a very popular girl in St Louis high society”, att det var där hon träffade sin 

blivande make Oscar Chopin och att hon födde sex barn som hon uppfostrade på egen 

hand efter makens bortgång i malaria. Det erkännande som ges är att romanen Awekening 

skapade ”public uproar” och att den ansågs ”morbid”, ”vulgar” och ”disagreeable”. 

                                                
71 Hörmander, Johansson, Tuthill (2014b), s. 160-223. 
72 Ibid., s. 216. 
73 Ibid., s. 220. 
74 Ibid., s. 218. 
75 Ibid., s. 185. 
76 Ibid., s. 178. 
77 Ibid., s. 219-221. 
78 Ibid., s. 217. 
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Hennes prosa sägs beröra unga, starka kvinnor som väljer egna vägar i livet, och 

samhällets förtryck mot dem.79  

Med några kontrastiva nedslag konstateras att där Jane Austen lever ett händelselöst 

liv i hemmet så skrivs istället O. Henry fram som en riktig äventyrare, som rymde iväg 

för att gifta sig mot föräldrarnas vilja, anklagades för förskingring och hamnade i fängelse 

innan han sedan kunde påbörja en produktiv karriär.80 Något som påminner om 

mönstret som slås fast i Graeskes studie: att de manliga författarna tenderar att 

framställas som “genier, debattörer, äventyrare och rebeller, klichéer vilka alla kan 

kopplas samman med traditionell manlighet där egenskaper som intellekt, handlingskraft, 

virilitet, mod, styrka och upprorskraft, är centrala”.81 Medan de kvinnliga författarna 

framställer ”det vardagliga, låga, om man så vill, liksom det känslosamma och privata 

sprunget ur egna erfarenheter som ligger vid sidan av moderna strömningar”.82 En 

stereotypisk dikotomi tycks målas upp, mellan manlighet som det aktiva och kvinnlighet 

som det passiva. En annan skillnad syns i beskrivningen av Dickens och Chopin där, till 

skillnad från Dickens epitet som en stark kritiker av sociala missförhållanden, Chopin 

sägs fokusera kvinnliga karaktärer och deras liv – inte att hon likt Dickens genom sin 

prosa skildrade, och kritiserade, ett strukturellt förtryck. Liknande tendenser pekar 

Graeske på i en jämförelse av ett porträtt av Sven Delblanch och Kerstin Ekman – där 

Delblanch skildrar en samhällsutveckling skildrar Ekman ”kvinnors liv”.83 Där mannen 

skildrar det allmängiltiga, skildrar kvinnan det särskilda. Dessutom beskrivs Chopins 

prosa endast i de negativa ordalag som de möttes av under tiden för utgivning, utan att 

betona vilket litterärt värde en kan se i prosan idag. Något som gör att Chopin då, som 

nu, faller utanför någon vinstgivande position i litteraturhistorien, vilket slås fast sker 

med de kvinnliga författarna i Williams studie.84 

”Det är alltså möjligt att ge de kvinnliga författarna ett generöst utrymme och samtidigt 

utsortera och segregera dem från de centrala och mest vinstgivande positionerna i 

litteraturhistorien”,85 skriver Williams, vilket speglar vad nedslaget med fokus på 

författarskap kopplat till könstillhörighet visar på. Att en numerisk jämställdhet inte 

garanterar en likvärdighet. Språkliga praktiker förekommer som premierar de manliga 

författarnas litterära gärningar, medan de nedvärderar densamma hos de kvinnliga 

kollegorna. Det syns tydligast i de mer frekventa erkännande praktikerna i presentationer 

                                                
79 Hörmander, Johansson, Tuthill (2014b), s. 196. 
80 Ibid., s. 204. 
81 Graeske (2010), s. 124. 
82 Ibid. 
83 Ibid., s. 122. 
84 Williams (1997), s. 190. 
85 Ibid. 
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av de manliga författarskapen, och bristen på detsamma i beskrivningarna av de kvinnliga 

författarskapen.  

Likställande praktiker – ett tolkningsföreträde motverkas  

Den kvantitativa innehållsanalysen visade att Echo och Viewpoints är relativt likvärdiga vad 

gäller spridningen över kön och nationalitet hos inkluderade författare. De påminner 

dessutom mest om varandra vad gäller upplägget – Viewpoints, samt Echo 6, är uppdelade 

i olika tematiska kapitel där olika röster får komma till tals på samma tema. I en 

övervägande majoritet av dessa kapitel i båda läromedelsserier så återfinns en variation av 

representerade röster vad gäller kön och/eller nationalitet och samtliga röster ges 

dessutom likvärdigt utrymme i sidantal sett, vilket tillskriver inkluderade röster likvärdig 

tyngd oberoende av kön eller nationalitet och motverkar att en grupp ges symboliskt 

tolkningsföreträde på ett tema framför en annan. Ett exempel på pluralistiska röster som 

görs hörda och perspektivrikedom som får ta plats syns i kapitlet ”Colonizers and 

Colonized” i Echo 6, där röster från tre författarskap inkluderats – en kvinnlig författare, 

Meera Nair, med koppling till Indien och USA, samt två manliga, Chinua Achebe och 

Ruperake Petaia med koppling till Nigeria och USA respektive Samoa. I samma 

läromedel finns även ett kapitel kallat ”Women in a Man’s World” där Gugu Ndlovu, en 

samtida författare med koppling till Zambia och Sydafrika, samt en historisk röst i form 

av brittiska författarskapet Jane Austen görs hörda. Genom att låta spridda röster 

behandla samma ämne möjliggörs för olika erfarenheter att komma till tals – att vara 

kvinna är inte något statiskt även om likartade erfarenheter må finnas, utan är 

föränderligt och formas av tid, rum och kontexter, likväl som att kolonialism inte kan 

förstås som en statisk företeelse utan för med sig olika implikationer för män som för 

kvinnor, för den koloniserade som för kolonisatören. Ett sådant metodiskt 

tillvägagångssätt beskriver McCarthy, Dolby och Valdivia som kontrastiv läsning vilket 

möjliggör för en form av dekonstruktion, och menar att litteraturundervisning måste slå 

fast att postkolonial litteratur inte ska läsas som något i periferin, utan bör ha en 

rättmätig plats i centrum och därigenom belysa fenomen ur olika, likvärdiga, perspektiv 

som kommer att utmana ett eurocentriskt tolkningsföreträde:  

[…] the cultural hybridity which is foregrounded in postcolonial literature moves beyond 
a simple conceptualization of cultures as mutually generative and informed, but also 
seeks to view the world through the gaze of the subaltern, which deconstructs the West 
in the carnivalesque, the laughter and excess buried in the remains of empire, historical 
ruins and opulent traditions elaborated in the encounters between Europe and the rest 
of humanity. For the curriculum, the importance of the gaze of the subaltern lies in the 
ways in which the West is mobilized and represented. The gaze of power, its norms and 
assumptions, must be deconstructed.86 

                                                
86 Dolby, McCarthy, Valdivia (1997), s. 95. 
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Literature must be read contrapuntally. […] The world must be understood as existing in 
constant and ever-flowing conversation with itself; though the centre of the empire 
attempts to reify itself through representing itself as all that is British or American, this 
consolidation of power does not go unheard or unchallenged. Instead, it is responded to, 
deconstructed and revealed as a patched together, and ultimately fragile, project.87 

Likväl som postkolonial litteratur kan dekonstruera ett eurocentriskt tolkningsföreträde 

kan en tänka sig att litteratur skriven av kvinnliga författare kan göra detsamma med ett 

androcentriskt tolkningsföreträde. Genom att flytta blicken omvärderas den förgivet 

tagna utgångpunkten i eurocentrism likväl som androcentrism. Men för att flytta blicken 

kan inte inkluderande ske på premissen att kategoriseras som ”kvinnan” eller ”den 

Andre”, i förhållande till de outtalade och förgivet tagna ”mannen” och ”västvärlden”. 

Att inkluderas på premissen att kategoriseras som något ”annat”, befäster att det finns 

något allmängiltigt – vad Williams belyser då hon konstaterar att den manliga författaren 

ges ”allmänstatus”, och får vara ”författaren” medan den kvinnliga författaren just 

genom att vara kvinnlig förpassas till att vara ”kvinnoförfattare” och icke-allmängiltig.88  

 

                                                
87 Dolby, McCarthy, Valdivia (1997), s. 96. 
88 Williams (1997), s. 186. 
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Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med föreliggande uppsats var att genom en kvantitativ och en kvalitativ 

innehållsanalys studera skönlitterära författarskap i följande läromedel avsedda för 

gymnasieskolans engelskkurser: Worldwide English 5 (2014a), Wordwide English 6 (2014b), 

Echo 5 – Short Stories (2013a), Echo 6 – Short Stories (2013b), Viewpoints 1 (2011a), 

Viewpoints 2 (2011b), Viewpoints 3 (2011c), Pioneer 1 (2012a) och Pioneer 2 (2012b). Vad 

som räknades var antal manliga respektive kvinnliga författare, samt antal författare 

utifrån nationalitet. Studien syftade också till att fördjupa de statistiska resultaten genom 

att studera olika särskiljande och värderande praktiker, likväl som praktiker där sådana 

tendenser utmanades. Forskningsfrågorna som studien utgick ifrån var följande: 

 
I vilken utsträckning förekommer författande kvinnor respektive författande män? 
I vilken utsträckning representeras olika nationaliteter genom inkluderade författare?  
Om så, vilka särskiljande och värderande praktiker går att utläsa i hanteringen av 
författarskapen utifrån könstillhörighet och nationalitet?  

 

En kvantitativ innehållsanalys kunde konkludera tre statistiskt tydliga resultat, och den 

kvalitativa innehållsanalysen visade på olika praktiker som antingen understödde, eller 

utmanade, de strukturer som de statistiska resultaten antydde. Postkolonial feminism 

fungerade som det teoretiska ramverk ur vilka de empiriska resultaten analyserades och 

tolkades och slutsatsen blev att en androcentrisk likväl som eurocentrisk struktur 

återfanns i det studerade materialet, men även praktiker som utmanade detta. 

För det första konstaterades att det i tre av fyra läromedelsserier fanns fler manliga än 

kvinnliga författare, samt att de tillskrevs mer vikt än de kvinnliga författarna då de gavs 

ett större utrymme sett till sidantal. I den läromedelsserie där fördelningen mellan 

manliga och kvinnliga författare var jämn kunde den kvalitativa innehållsanalysen peka på 

särskiljande och värderande praktiker mellan manliga och kvinnliga författare. De 

manliga författarskapen gavs i högre grad ett erkännande för deras litterära gärningar, 

medan de kvinnliga författarnas karriärer beskrevs i neutrala ordalag, likväl som att deras 

privatliv fokuserades något mer. De statistiska resultaten, likväl som de språkliga 

praktikerna som särskiljer kvinnliga och manliga författare åt och uppvärderar manliga 

författare, understödjs av de strukturer Graeske och Williams visar på i sin forskning.89 

Resultaten antyder en androcentrisk struktur där god litteratur blir manligt kodad, medan 

litteratur skriven av kvinnliga författare framstår som avvikande.  

                                                
89 Graeske (2010), s. 122-124; Williams (1997), s. 183-190. 
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För det andra fastställdes att den stora majoriteten litteratur som inkluderats i samtliga 

läromedelsserier var skriven av en brittisk eller amerikansk författare vilka i 

sammanhanget beskrevs som nationaliteter i majoritet, med endast ett fåtal texter skrivna 

av författare från andra engelsktalande delar av världen benämnda nationaliteter i 

minoritet. I en läromedelsserie återfanns majoriteten av texterna skrivna av författare 

med nationaliteter i minoritet, medan en annan läromedelsserie utmärkte sig med att 

endast texter från brittiska eller amerikanska författare inkluderats. I resterande två 

återfanns ett fåtal författare med nationaliteter i minoritet. Den kvalitativa 

innehållsanalysen kunde peka på särskiljande praktiker i form av kategorisering och 

värdering, som kom att nedvärdera och marginalisera författare med nationaliteter i 

minoritet. Men den kvalitativa innehållsanalysen kunde även peka på praktiker där olika 

röster likställdes. Där föresatsen fanns att behandla engelska som ett världsspråk 

inkluderades i högre utsträckning skönlitteratur från olika delar av den engelskspråkiga 

världen. Dessutom förekom upplägg där olika röster fick komma till tals på ett tema, 

vilket motverkade en grupps tolkningsföreträde framför en annans. Den statistiska 

överlägsenheten för amerikanska och brittiska nationaliteter understödjs av de resultat 

Granqvist, och Lund visar på i sin forskning,90 och utmålar dessa nationaliteter som en 

absolut bärare av engelsk kultur enligt Naults beskrivning.91 Statistiken, tillsammans med 

de särskiljande och marginaliserande praktikerna, vittnar om en form av eurocentrisk 

framställning där icke-västerländska alster nedvärderas. Däremot tyder inslagen av 

kontrastiv läsning på en form av utmanande metodisk hållning enligt resonemang från 

McCarthy, Dolby och Valdivia.92 

För det tredje gick att se ett mönster mellan könstillhörighet och nationalitet. De 

kvinnliga författarna var i majoritet bland författarskapen med nationaliteter i minoritet, 

medan författarna från Storbritannien och USA i större utsträckning var män. Likande 

samband mellan könstillhörighet och nationalitet återfinns hos Granqvist, som i sin 

studie slår fast postkolonial litteratur som en arena som öppnar upp det för fler kvinnliga 

författare.93 Ett resonemang kring korrelationen mellan könstillhörighet och nationalitet 

lyftes i ljuset av begreppen androcentrism och eurocentrism. Med hjälp av dessa begrepp 

kan en förstå de statistiska resultaten som att de androcentriska och eurocentriska 

strukturerna samverkar och skapar en maktstruktur där mannen och västerlandet 

premieras, och kvinnan och icke-västerlandet marginaliseras. 

 

                                                
90 Granqvist (1991), s. 98; Lund (2007) s. 234. 
91 Nault (2006), s. 214. 
92 Dolby, McCarthy, Valdivia (1997), s. 94. 
93 Granqvist (1991), s. 96. 
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Konklusion 

Då läroböcker intar en central roll i engelskundervisningen förefaller det problematiskt 

att nyutgivna läromedel presenterar ett innehåll som framställer engelskspråkig litteratur 

som företrädesvis amerikansk eller brittisk, likväl som skriven av en manlig författare. 

Det tycks varken korrelera med ämnets syfte att framställa engelska som ett världsspråk, 

eller dess ambitioner att låta elever ta del av olika erfarenheter, perspektiv eller utsagor. I 

ljuset av detta framstår det problematiskt att åtta av tio lärare inte hinner kvalitetsgranska 

sina läromedel, likväl som att lite forskning gjorts på området. Sålunda pekar detta mot 

ett framtida forskningsområde som rimligen bör prioriteras. 
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Bilaga 1: Författarindex  

 

Författare Läromedel Kön: 
M/K 

Nationalitet(er) Träffar Sidantal 

Abrahams, Peter Viewpoints 2 M Sydafrika 
Storbritannien 
Jamaica 

1 18 

Achebe, Chinua WE6 
Echo 6 

M Nigeria 
USA 

2 17 
12 

Alexie, Sherman Viewpoints 2 M USA 1 14 
Ali, Monica  WE6 K Storbritannien 

Bangladesh 
1 10 

Alsanea, Rajaa  Viewpoints 2 K Saudiarabien 1 14 
Atwood, Margaret  Viewpoints 3 K Kanada 1 7 
Austen, Jane  WE6 

Echo 6 
Viewpoints 2 

K Storbritannien 3 7 
15 
15 

Bedford, Martyn  Pioneer 1 M Storbritannien 1 5 
Benchley, Peter Pioneer 2 M USA 1 6 
Blackman, Malorie WE5 K Storbritannien 1 12 
Blake, William WE6 M Storbritannien 1 1 
Bowie, David  Pioneer 1 M USA 1 3 
Burgess, Melvin  Viewpoints 1 M Storbritannien 1 12 
Cabot, Meg  Viewpoints 1 K USA 1 14 
Cann, Kate  Viewpoints 1 K Storbritannien 1 12 
Capote, Truman  Echo 6 M USA 1 17 
Chopin, Kate  WE6 K USA 1 8 
Cleave, Chris  Viewpoints 3 M Storbritannien 1 14 
Collura, Mary-Ellen Lang  WE6 K Kanada 1 12 
Conquest, Robert  Pioneer 2 M Storbritannien 1 2 
Cope, Wendy  Pioneer 1 K Storbritannien 1 2 
Costello, Susan  WE5 K Nya Zeeland 1 2 
Country Joe and the Fish  WE5 M USA 1 1 
Coville, Bruce Echo 5 M USA 1 16 
Curley, Marianne  Echo 5 K Australien 1 14 
Dahl, Roald  Pioneer 2 

Viewpoints 1 
M Storbritannien 2 15 

10 
Davis, William Henry  Pioneer 2 M Storbritannien 1 3 
Destiny’s Child Pioneer 2 K USA 1 3 
Dhondy, Farrukh  Echo 5 M Storbritannien 1 24 
Dickens, Charles  WE6 

Echo 6 
Viewpoints 2 

M Storbritannien 3 11 
11 
12 

Dickinson, Emily  Pioneer 2 K USA 1 3 
Divarkuni, Chitra Banerjee Viewpoints 3 K USA 

Indien 
1 12 

Doherty, Berlie  Echo 5 K Storbritannien 1 10 
Doyle, Rose  WE6 K Irland 1 18 
Duffy, Carol Ann  Pioneer 1 K Storbritannien 1 3 
Ebanks, Princeton  WE6 M Jamaica 1 2 
Faulkner, William  Viewpoints 2 M USA 1 17 
Frost, Robert  WE6 

Viewpoints 3 
M USA 2 1 

6 
Gaga, Lady  Pioneer 1 K USA 1 4 
Gaiman, Neil  Viewpoints 1 

Viewpoints 3 
M Storbritannien 2 8 

16 
Garland, Alex  Echo 6 M Storbritannien 1 11 
Geha, Joseph  Echo 6 M USA 

Libanon 
1 19 

Goldsworthy, Peter  Viewpoints 2 M Australien 1 12 
Goobie, Beth  Viewpoints 1 K Kanada 1 15 
Gordimer, Nadine  Echo 6 K Sydafrika 1 11 



 

Grinnel, George Bird WE6 M USA 1 3 
Haddon, Mark WE5 

Pioneer 1 
M Storbritannien 2 14 

6 
Hanel, Judy  WE5 K Sankt Kitts och Nevis 1 2 
Hansberry, Lorraine  Echo 6 K USA 1 13 
Harris, Charlaine  Viewpoints 1 K USA 1 17 
Henry, O.  WE6 M USA 1 12 
Hemingway, Ernest  Pioneer 2 M USA 1 8 
Hinton, Nigel  Pioneer 1 M Storbritannien 1 6 
Hooper, Mary  WE5 K Storbritannien 1 16 
Hornby, Nick  WE5 

Viewpoints 1 
Viewpoints 2 

M Storbritannien 3 10 
14 
12 

Huai, Tai Dong  WE5 
WE6 

K USA 
Kina 

2 10 
12 

Huxley, Aldous  Viewpoints 3 M Storbritannien 1 16 
Ihimaera, Witi  Echo 6 M Nya Zeeland 1 23 
Jefferson Airplane  WE5 M USA 1 1 
Kaiser, Timothy  Echo 6 M USA 1 17 
Kesey, Ken  Pioneer 2 M USA 1 5 
Kinsella, Sophie  Viewpoints 1 K Storbritannien 1 12 
Lawrence, D. H.  Echo 6 M Storbritannien 1 13 
Lewin, Michael Z.  WE5 M USA 1 14 
Lewis, Mike  Echo 6 M Storbritannien 1 15 
Levertov, Denise  Echo 6 K Storbritannien 

USA 
1 5 

Liu, Eric  Pioneer 1 M USA 1 7 
Lynch, Chris Viewpoints 1 M USA 1 11 
Mac, Carrie  Viewpoints 2 K Kanada 1 12 
Mansfield, Katherine  Echo 6 

Viewpoints 2 
K Storbritannien 2 16 

15 
Makuz, Carin  WE6 K Kanada 1 2 
Mazer, Ann  Viewpoints 1 K USA 1 17 
McEvan, Ian  Viewpoints 2 M Storbritannien 1 12 
McGough, Roger  WE6 M Storbritannien 1 1 
McLay, John  Viewpoints 1 M Storbritannien 1 12 
Mead, Andy  Echo 5 M Storbritannien 1 14 
Micka, Ruth  WE6 K Australien 1 12 
Mohan, Archana  WE5 K Indien 1 2 
Morisette, Alanis  WE6 K Kanada 1 1 
Mowry, Jess  Echo 6 M USA 1 12 
Naipul, V.S.  WE6 M Storbritannien 

Trinidad och Tobago 
1 15 

Nair, Meera  
 

Echo 6 K Indien 
USA 

1 20 

Ndlovu, Gugu  
 

Echo 6 K Sydafrika 
Zambia 

1 17 

Oates, Joyce Carol  WE6 
Viewpoints 1 

K USA 2 14 
10 

O’Brien, Tim  Viewpoints 1 M USA 1 10 
O’Connor, Frank  WE6 M Irland 1 18 
O’Connor, Joseph  Viewpoints 2 M Irland 1 14 
Okänd WE6 M/K Australien 1 2 
Okänd WE6 M/K Australien 1 1 
Orwell, George  Pioneer 2 M Storbritannien 1 7 
Ozumba, Kachi A.  WE6 M Nigeria 

Storbritannien 
1 2 

Paulsen, Gary WE5 M USA 1 10 
Pentecost, Corinne  WE6 K Australien 1 2 
Petaia, Ruperake  Echo 6 M Samoa 1 5 
Poe, Edgar Allan Pioneer 2 M USA 1 11 
Polly  Pioneer 2 K Storbritannien 1 3 
Price, Lucy Terry  WE6 K USA 

Västafrika 
1 1 

Queen WE5 M Storbritannien 1 1 
Radcliffe, Ann  Echo 6 K USA 1 7 



 

Rankin, Ian  WE6 M Storbritannien 1 16 
Rai, Bali  WE5 

Echo 5 
Viewpoints 1 

M Storbritannien 3 13 
14 
12 

Rapakgadi, Thomas  Echo 5 M Sydafrika 1 10 
Ravis, Beth  Pioneer 1 K USA 1 10 
Rodda, Emily  Echo 5 K Australien 1 12 
Rose, Calypso  WE6 K Trinidad och Tobago 1 1 
Rossetti, Christina Georgina  WE6 K Storbritannien 1 1 
Roy, Arundhati  Viewpoints 2 K Indien 1 18 
Ruit, Jon von de Viewpoints 2 M Sydafrika 1 18 
Salisbury, Graham Echo 5 

Echo 6 
M USA 2 16 

18 
Sassoon, Siegfried  Echo 6 M Storbritannien 1 4 
Saunders, George  Viewpoints 2 M USA 1 12 
Shakespeare, William  WE6 

Echo 6 
Pioneer 2 

M Storbritannien 3 1 
5 
4 

Shelley, Percy Bysshe  Viewpoints 3 M Storbritannien 1 9 
Silva, Neluka  WE6 K Sri Lanka 1 2 
Sishton, Elaine  WE5 K USA 1 18 
Smith, Stevie  WE6 K Storbritannien 1 1 
Steinbeck, John  Echo 6 M USA 1 18 
Sting  Pioneer 2 M Storbritannien 1 3 
Taggart, John  WE6 M USA 1 1 
Taylor, M. Glenn Viewpoints 2 M USA 1 14 
The Extraordinaries  Pioneer 1 M USA 1 3 
Tremain, Rose  Pioneer 2 K Storbritannien 1 8 
Tucker, Rachel  WE5 K Sydafrika 1 2 
Turner, Janette Hospital  Viewpoints 3 K Australien 

Kanada 
USA 

1 15 

Unigwe, Chika  WE5 K Belgien 
Nigeria 

1 12 

Vasudevan, Dey Kumar  WE5 M Indien 1 12 
Vega, Suzanne  Pioneer 1 K USA 1 3 
Vonwyler, Lydia  WE5 K Grenada 1 2 
Watson Sherman, Charlotte  Echo 5 K USA 1 10 
Weldon, Fay  Pioneer 2 K Storbritannien 1 8 
Whyman, Matt  Viewpoints 1 M Storbritannien 1 10 
Wilde, Oscar  Echo 6 M Irland 1 8 
Williams, Michael  WE6 M USA 1 12 
Williams, Tennessee  Viewpoints 3 M USA 1 15 
Woolf, Virginia  Viewpoints 2 K Storbritannien 1 12 
Yankovic, ”Weird Al”  Pioneer 2 M USA 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Figur 7  och Figur 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Antal representationer av olika nationaliteter hos författarskapen i Viewpoints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Antal representationer av olika nationaliteter hos författarskapen i Echo 

 


