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Inledning 

Under mina litteraturstudier i ämnet Svenska på ämneslärarprogrammet vid Uppsala Universitets 

litteraturvetenskapliga institution blev jag och mina medstudenter varse om marginaliseringen av 

kvinnliga författare i litteraturhistorien. Detta var information som tidigare hade undgått mig under 

litteraturundervisningen på såväl grundskolan som gymnasiet. 

 Gymnasieundervisningen om litteraturhistorien var ofta biografiskt orienterad samt 

fokuserad på vilka strömningar författarna verkat inom, men någon reflektion gjordes aldrig varken 

utav lärarna eller mina klasskamrater huruvida urvalet av författare var representativt sett ur ett 

könsmässigt perspektiv. Som medverkande i litteraturhistorien måste man vara medveten om att den 

i största del skrivs eller kanske framförallt har skrivits utav manliga litteraturvetare eller författare. I 

Litteraturvetenskap – en inledning (2002) skriver Johan Svedjedal att Anna Williams i och med 

Stjärnor utan stjärnbilder (1997) uppmärksammade en process gällande kvinnliga författare i våra 

stora litteraturhistoriska översiktsverk: de beskrivs annorlunda och har rent historiskt förekommit 

under mer eller mindre undanskymda villkor jämfört med manliga författare. Kvinnornas verk läses 

oftare biografiskt utan att sättas in i idéhistoriska eller litteraturhistoriska sammanhang, vilket 

skiljer sig från hur de manliga författarna presenteras. De beskrivs ofullständigt, som stjärnor som 

saknar sina stjärnbilder.  1

 Sverige har haft flertalet framträdande kvinnliga författare som rönt stor framgång såväl 

nationellt som internationellt, och det har som sagt blivit uppmärksammat att de har fört en tynande 

tillvaro i litteraturhistoriska översiktsverk. Men hur beskrivs kvinnliga författare i de läromedel som 

är avsedda för undervisning av litteraturhistorien; kanske var det så att mina lärare de facto var 

medveten om det litteraturhistoriska representationsurval som under de senaste decennierna 

kritiserats för att åsidosätta den kvinnliga författaren? Eller gynnar inte undervisningen utav 

litteraturhistorien på gymnasiet en jämställd representation av författare utifrån vilka läroböcker 

som används på lektionerna? Skolans undervisning utgår ifrån styrdokument som ger ett ämne dess 

förutsättningar; vilka möjligheter och skyldigheter har undervisningen att uppmana en rättvis och 

jämlik bild av kvinnliga författare i en historisk kontext?   2

 Johan Svedjedal, s. 93.1

 Skolverkets hemsida – www.skolverket.se (2015-10-08)2
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Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att synliggöra vilket utrymme och vilken kvinnliga författare har getts i 

litteraturhistorieskrivningen i gymnasiet över tid. För att utreda detta genomför jag en diakron 

undersökning av ett urval svenska författarskap för att klargöra vilken bild av kvinnliga författare 

som har förmedlats till gymnasieelever vid litteraturhistorieundervisning gentemot manliga 

författare samt försöka utröna hur stort utrymme kvinnliga författare har fått i urvalet vid 

gymnasieskolans litteraturundervisning jämfört med manliga författare. 

 För att se om det föreligger någon skillnad på hur kvinnliga författarskap beskrivs över tid  

genomförs en läromedelsanalys av tre litteraturhistoriska översiktsverk: Litteraturhistoria för 

gymnasiet (1973), Litteraturorientering (1995) och Litteraturen (2012). Därefter undersöks hur 

läroplan, ämnesplaner för Svenska med tillhörande kursplaner för Läroplan för gymnasieskolan 

1970 (Lgy 70), Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94) och Läroplan, examensmål 

och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11) är formulerade gällande 

urvalet av författare vid undervisning avsedd litteraturhistorien. Detta genomförs för att syna hur 

svenskämnets styrdokument utrycker strävan mot en jämställd författarrepresentation i 

litteraturundervisningen i en historisk kontext. 

Mina frågeställningar är följande:  

1. Hur skiljer sig gymnasieskolans litteraturundervisning gällande strävan efter ett jämställt 

författarurval över tid från 1970-talet fram till idag?  

2. Vilka skillnader går att urskilja gällande hur kvinnliga författare framställs i litteraturhistoriska 

läromedel över tid? 

a. Vilken betydelse tillskrivs de kvinnliga författarna i litteraturhistorien? 

b. Vilket utrymme ges de kvinnliga författarna? 

Då min uppsats dels är inriktad på centrala författarskap, dels undersöker ett urval av tre 

litteraturhistoriska läromedel vill jag betona att uppsatsen inte gör anspråk på att ge en heltäckande 

bild av litteraturhistorien. Undersökningen omfattar dock kända författare av både manligt och 

kvinnligt kön samt etablerade läromedel som tillämpats vid litteraturundervisning på gymnasiet 

vilket gör uppsatsen intressant ur just det hänseendet. Uppsatsen kan därmed betraktas som ett 
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bidrag till det litterära fält där kvinnliga författare på senare år börjar erhålla uppskattning och 

erkännande. 

Bakgrund 

Den litterära kanon ger förutsättningar för att placera litteraturundervisningen i ett historiskt 

sammanhang, då det visar sig att kanon påverkar litteraturundervisningen. 

Kanon 

Vid en undersökning om hur översiktsverk i Sverige har beskrivit kvinnliga författare genom 

historien krävs en förklaring av den litterära kanon. Begreppet kanon inom litteratur betecknar en 

litterär standard, en etablerad samling verk som erhåller erkännande och har ett visst 

förhållningssätt gentemot övrig litteratur. Lars Brink skriver i Kanon och tradition (2006) om 

kanonbegreppet och använder Nils Halkjaers beskrivning när han beskriver kanon som ”den fast 

fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterande bilden av 

litteraturens historia”.  Den litteraturhistoriska kanon består av verk som etablerats genom dess 3

form, innehåll eller båda delarna och anses som en nödvändighet för kommande nyttjare av 

litteratur att komma över och förmedla.  Det finns länder som har en fastställd kanon, även vad 4

beträffar litteratur som ska läsas i skolan, men inte Sverige. Vi kan istället tala om en de facto-

kanon, vilket innebär en kanon som är uttalad men inte fastställd. Det innebär att det finns en 

etablerad samling verk och författare som innehar en särskild ställning i svensk litteratur.   5

 I såväl litteraturhistoriska sammanhang som i kanondiskussioner har kvinnliga författare  

befunnit sig i ett marginaliserat tillstånd. Jag vill som tidigare nämnts undersöka litterära 

översiktsverk som tillämpats vid litteraturundervisning på gymnasiet, det tarvar även en diskussion 

om handböcker med avsikt att teckna svensk litteraturhistoria men som inte specifikt riktar sig till 

gymnasieelever utan till den breda massan. Det behövs tas upp för diskussion för att upplysa om 

eventuella förutsättningar till antaganden att framstående litteraturteoretiker och 

handboksförfattares författarbeskrivningar i ansedda översiktsverk har en möjlighet att influera 

 Lars Brink och Roy Nilsson, s. 13.3

 Staffan Bergsten och Lars Elleström,  s. 31.4

 Maria Ulfgard, föreläsning 21/9 – 2015.5
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läromedelsförfattare som står i begrepp att arbeta på liknande premisser, fast mot en annan typ av 

mottagare. Brink skriver om hur den akademiska sfären påverkar skolans undervisning direkt eller 

indirekt, och det kan i situationer likt författande av läromedel röra sig om liknande principer. Han 

beskriver en ”nedsippring”, att gymnasieskolan (i första hand) sneglar mot universitetsnivå för att 

fastställa urval i undervisningen eller inriktning utav densamma.  På samma vis finns möjligheter 6

att författare med uppdrag att för gymnasieelever beskriva den svenska litteraturhistorien präglas av 

aktade handboksförfattare, som med sin litteraturhistorieskrivning riktar sig åt en annan målgrupp. 

 Den litterära kanon påverkar undervisningen. Resultat, teorier och innehåll ”sipprar ner” 

från den akademiska nivån till gymnasieskolan, i viss mån beroende på att gymnasielärare präglats 

av sin tid vid universitet och sällan reviderar de kunskaper och förkunskaper de tillskansade sig 

under sin studietid när de börjar praktisera yrket.  Det innebär exempelvis möjligheter till att 7

nyutexaminerade gymnasielärare som tidigare verkat vid universiteten som studenter tar med sig 

den akademiska sfärens urval i litteraturundervisningen och anpassar den till sin nya arbetsplats vid 

gymnasieskolan. Brink understryker att samma procedur även tenderar att upprepas åt motsatt håll, 

att gymnasieskolan även påverkar den akademiska institutionen vilket är av värde att nämna. 

Elleström poängterar även han universitetssfärens vikt och inflytande, genom att hänvisa de 

specifika genrer som vuxit fram med avhandlingar med ambition att uppmärksamma kvinnliga 

författare och ändra uppfattningen om deras litterära gärning.  8

 Linn Eriksson har i en C-uppsats undersökt hur gymnasielärare väljer skönlitterära texter i 

sin undervisning och hur de reflekterar kring genus i sina urval, bland annat med hänsyn till kön hos 

författarna. Eriksson visar hur lärare i undervisning reflekterar över genus och sedan väljer texter att 

använda i undervisningen. Hon visar att en litterär kanon, den icke fastställda de facto-kanon, i hög 

grad påverkar hur lärarna i hennes undersökning talar om undervisningens urval av skönlitteratur 

och framförallt genom arbetet med de litteraturhistoriska epokerna.  Hennes undersökning visar 9

också att undervisningens urval främst utgår från lärarna själva, det vill säga att lärarna har stor 

valfrihet och tillämpar den i hög utsträckning i sitt arbetssätt.  10

 Detta bidrar till en förförståelse om en eventuell marginalisering av kvinnliga författare även 

 Brink och Nilsson, s. 17.6

 Brink och Nilsson, s. 19.7

 Bergsten och Elleström, s. 40.8

 Linn Eriksson, s. 33.9

 Eriksson, s. 36.10
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i litteraturundervisningen då kanoniserad litteratur historiskt sett i högre grad bestått av manligt 

skriven litteratur än litteratur författad av kvinnor. 

Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen har ett genusperspektiv och utgår ifrån en feministisk fallocentrisk kritiskt teori, eller 

benämningen fallisk teori vilket är den term som tillämpas i uppsatsen. Paul Tenngart, docent i 

litteraturvetenskap skriver i Litteraturteori (2001) att det falliska perspektivet har sitt ursprung i att 

använda den kanoniserade ”manliga” litteraturen för att avslöja mansdominerande perspektiv som 

kritikens utövare menar präglar den litteraturhistoria som i allmänhet anses neutral.  Den falliska 11

kritiken har främst sitt fokus på perspektivet kvinnan som läsare, men är även möjlig att tillämpa 

vid undersökningar och diskussioner om den skrivande kvinnans villkor. Då med utgångspunkt av 

att exempelvis undersöka den västerländska litteraturkanon, vilka verk och författare som den 

inhyser ur en estetiskt kvalitativ aspekt såväl som det litteraturhistoriska värdet.  En av de 12

feministiska litteraturteoriernas viktigaste uppgifter är att undersöka den mansdominerande 

litteraturhistorien utifrån ett feministiskt perspektiv samt att försöka identifiera mönster i litteraturen 

som implicit eller explicit påvisar dolda attityder till kvinnlighet.  13

 Kvinnliga författares historiska roll är inget undantag mot kvinnans roll i samhället i stort. 

Mot bakgrund av den franska banbrytande feministen Simone de Beauvoirs tankar om att kvinnan 

är det andra könet efter mannen menar Tenngart att feministiska litteraturteorier vuxit fram via olika 

vågor av feministiska riktningar som en reaktion på att kvinnan även i litterära sammanhang 

betraktas som en avvikelse mot den manliga normen. Lars Elleström styrker detta och menar att 

litteratur skriven av kvinnor ”länge levt i skuggan av det mansdominerande samhällets 

värderingar”.  14

 Även Anna Williams påtalar de kvinnliga författarnas marginalisering i Stjärnor utan 

Stjärntecken. Hon menar att den grundläggande uppfattningen om svensk litteratur bildats av 

litteratur skriven av manliga författare, och att de kvinnliga författarna särbehandlats på grund av 

sitt kön där deras ”litterära uttryck redan från början särbehandlas utifrån det faktum att de tillhör 

 Paul Tenngart, s. 116.11

 Tenngart, s. 117-118.12

 Tenngart, s. 116.13

 Bergsten och Elleström, s. 40.14
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det andra könet”.  15

 I min uppsats används ett falliskt perspektiv för att undersöka översiktsverk tillämpade på 

gymnasieundervisning vars ambition är att ge en helhetsbild över kanoniserad världslitteratur. Ebba 

Witt-Brattströms artikel Livets egen runsten – kvinnokroppen som skrift i Feministiska 

litteraturanalyser (2005) visar hur Moa Martinsons författarskap läses av den litterära institutionen. 

I artikeln skriver Witt-Brattström att kvinnliga författare och deras texter tenderar att bedömas som 

subjektiv, både i avseende att den generiskt beskrivna litteraturkritikern tar sig friheter i sin 

recension utav verk författade av kvinnor. Ett förfarande som inte sker vid bedömning med likadana 

premisser vid verk skrivna av män, och att recensenten har en benägenhet att anklaga kvinnliga 

författare för att vara subjektiva när de behandlar sitt stoff och skriver böcker.  16

 Williams, s. 183.15

 Ebba Witt-Brattström, s. 358.16
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Tidigare forskning 

Kvinnliga författare i litteraturhistorien 

Anna Williams ställer i Stjärnor utan stjärnbilder frågan om litteraturen har ett kön. För att svara på 

frågan refererar Williams likt Paul Tenngart till Simone de Beauvoirs tankar om att kvinnan är det 

andra könet där mannen är norm och kvinnan en avvikelse. Hon översätter det till 

litteraturteoretiska tankar där den manliga författaren är norm (inom litteraturhistorien) och den 

kvinnliga författaren får betraktas som en avvikelse från normen.  I sin bok har Williams undersökt 17

litterära översiktsverk och handböcker såväl kvalitativt som kvantitativt med syfte att avslöja de 

kvinnliga författarnas marginalisering. Hennes undersökning visar att kvinnliga författare är i klart 

numerärt underläge jämfört med de manliga i litteraturhistoriska handböcker, och dessutom skiljer 

sig handboksförfattarnas beskrivningar utav manliga och kvinnliga författare markant baserat på 

vilket kön som ska beskrivas i översiktsverken. Hon menar att den grundläggande uppfattningen om 

svensk litteratur bildats av litteratur skriven av manliga författare, och att de kvinnliga 

motsvarigheterna särbehandlats på grund av sitt kön där deras ”litterära uttryck redan från början 

särbehandlas utifrån det faktum att de tillhör det andra könet”.  Bland exempel på hur de kvinnliga 18

författarna rent kvalitativt marginaliseras i översiktsverk genom historien ger Williams bland annat 

att verk skrivet av kvinnliga författare ofta rubriceras som ”kvinnolitteratur” även då deras litterära 

innehåll är av samma art som skrivs av manliga författare. Utformningen av hur de manliga 

författarna lanseras däremot är mer allmängiltig med en mer könsneutral rubriksättning.  19

Ytterligare en distinktion som författare till litterära översiktsverk gör sig skyldiga till är enligt 

Williams bedömningen av manliga och kvinnliga författares litterära gärning ur en teoretisk 

 Tenngart, s. 114; Williams, s. 183.17

 Williams, s. 183.18

 Williams, s. 186.19
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kontext. Hon menar att hos manliga författare söks det nydanande medan det helt lämnas därhän när 

det gäller en diskussion om kvinnliga författares värv.  20

 Ebba Witt-Brattström skriver en artikel med ett falliskt perspektiv om hur Moa Martinsons 

författarskap placeras med utgångspunkt i de recensioner som skrevs när hon utkom med sina 

böcker. Martinson etablerade sig som en stor författare på den nationella scenen på 1930-talet, och 

enligt Witt-Brattström är de litteraturhistoriska handböckerna tydligt skeptiska över hennes litterära 

värde och eftermäle.  Exempel på hur Martinsons författarskap såväl nedvärderas som 21

subjektivifieras och bagatelliseras av manliga recensenter och handboksförfattare presenteras. Hon 

beskrivs som odisciplinerad, glättig, mindre konstnärlig och ”en i många stycken dålig författare”.  22

Witt-Brattström beskriver även hur Martinsons berättarstil skildras, där en påfallande mängd 

recensenter och litteraturvetare använder sig av hennes kvinnliga egenskaper med direkta 

anspelningar på hennes moderskap och dessutom tar sig friheter att närma sig henne på ett 

personligt plan som alltså gör Martinson till i sammanhanget ett objekt istället för att bedöma den 

boken hon har skrivit, och de har för uppdrag att förhålla sig till. Recensenterna charmas och 

förälskas av Moa Martinsons person, vilket i sig givetvis kan anses som positivt men ändå som sagt 

och skrivet bortser ifrån hennes litterära gärning.  

 Witt-Brattström tillämpar i sin studie Mary Ellmanns teorier om receptionsförfarande för 

kvinnliga författare. Ellmann, en amerikansk författare och recensent, hävdade enligt Witt-

Brattström att kvinnliga författare ofta recenserades utifrån förhållningen att hennes text var hennes 

person, samt att kritiker påfallande ofta visar ansatser till att implementera ”en automatisk koppling 

mellan de kvinnliga reproduktionsorganen och det kvinnliga intellektet”.  Detta rör sig då om att 23

texter producerade av kvinnliga författare i det officiella sammanhang som litteraturkritik innebär 

blir märkta av upphovskvinnans kön, och blir så kallade könstexter.  24

 Witt-Brattströms artikel visar att litteraturkritikern i recensionerna av Martinsons böcker 

väger in författarens kön i såväl den text som objektivt ska recenseras som i författarskapet ur såväl 

 Williams, s. 187.20

 Witt-Brattström, s. 355.21

 Witt-Brattström, s. 355-356.22

 Witt-Brattström, s. 356.23

 Witt-Brattström, s, 361.24
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en samtida som historisk kontext.  Detta leder till att en förutsättning för att använda ett falliskt 25

perspektiv och utgår ifrån att undersökaren måste förstå det typiska receptionsförfarandet. Då 

recensenten av tradition oftast oftast innebär arbetet för falliska studier att läsa som en kvinna och 

undvika att läsa som en man. Det ska i sig underlätta att identifiera särskilda mekanismer som 

präglar manliga tolkningar utav kvinnliga författarskap.   26

 Såväl Lars Brink som Elleström skriver om kvinnornas medverkan i kanonsammanhang 

samt processer för att dels uppmärksamma den kvinnliga marginaliseringen och dels lyfta fram 

kvinnliga författarskap som tidigare varit helt eller delvis förbisedda. Kvinnor som i litteraturen 

befunnit sig i en minoritetsposition både vad representation och inflytande beträffar har varit 

tvungna att ordna egna översiktsverk för att presentera sin historia. Ett sådant exempel är Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria (1993) som utöver ambitionen att legitimera kvinnliga författare ur en 

historisk kontext även lyfta fram en kritik mot de nationella litteraturhistorikernas könsfilosofi i 

kanonsammanhang som enligt initiativtagarna använder de marginaliserade kvinnliga författarna i 

sin strävan mot att prisa den nationella identiteten.  Elleström menar att kvinnliga författare har 27

haft ”orimligt svårt att ta sig in i litteraturhistoriska verk” vilket lett tills deras magra representation 

i den litterära kanon.  Delvis på grund av den insortering som även Williams poängterar, att 28

litteratur beskriven av kvinnor beskrivs som just ”kvinnolitteratur” och då förpassas till en särskild 

litterär avdelning.  Men kanske främst som följd av Tenngart beskrivning, nämligen att samhället 29

är mansdominerat med mansdominerande värderingar vilket även genomsyrat den litterära 

verksamheten med allt vad det innebär.  Elleström skriver om en förhoppning att de specifika 30

översiktsverk som ämnar lyfta fram kvinnliga författare ska leda till en bättre litteraturhistorisk 

balans balans och en högre andel kvinnliga författare i kanon, framförallt från 1800-talets slut då de 

kvinnliga författarna alltmer börjar hävda sig.  31

 Witt-Brattström, s. 356.25

 Witt-Brattström, s. 360.26

 Brink och Nilsson, s. 15-16.27

 Bergsten och Elleström, s. 40.28

 Bergsten och Elleström, s. 40.29

 Ibid.30

 Ibid.31
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Läromedel 

Sten-Olof Ullström har undersökt flertalet läromedelspaket med syfte att undersöka hur böckerna 

med tillhörande studieuppgifter berör skönlitteratur, litteraturkunskap och litteraturhistoria. Till 

denna uppsats bidrar Ullström med lärobokens roll i såväl historisk som nutida kontext. De 

läromedel som idag används i undervisning fann sin form under 60- och 70-talen med så kallade 

läromedelspaket vanligen innehållandes lärobok, antologi och studiebok och ämnade vara anpassad 

till läroplanen.  Ullström skriver att läromedelspaket fortfarande dominerar i lärares 32

undervisningsmiljö och att läromedel tillskrivs en stark ställning som garant för att undervisning 

sköts på korrekt vis utifrån styrdokumenten.  Värt att notera är att Ullström hävdar att trots den 33

auktoritära position som läromedel har i undervisningen så är lärarna själva försiktiga med att lyfta 

fram läroböcker.  34

 Boel Englund och Staffan Selander skriver i Konsten att informera och övertyga (1994) om 

lärobokens uppgifter. De menar att läroboken ska fungera som undervisningens grund med 

utgångspunkter i läroplanen. Den ska dels stimulera eleverna och främja deras intresse för ett visst 

ämne, men den ska även vara anpassad till sina mottagare, det vill säga eleverna. Det går att 35

koppla till vad jag i bakgrundsavsnittet om kanon skrev om Brinks resonemang om nedsippring från 

den akademiska sfären till gymnasienivå, och hur det potentiellt kunde omsättas till hur författare 

till översiktsverk avsedda för gymnasieundervisning kunde påverkas av ansedda föregångare som 

beskrivit litteraturhistorien. Det medför alltså risker för att läroböcker tillämpade på 

litteraturhistorieundervisning på gymnasiet inte uppfyller sina uppgifter ifall läroboksförfattaren är 

alltför influerad av ansedda litterära översiktsverk som inte riktar sig till samma målgrupp.  

 Williams ger förutsättningar till litteraturhistoriska handböcker från handboksförfattarens 

perspektiv, men beskriver inte översiktsverk riktad till gymnasieundervisning i synnerhet. Istället 

berör hon författare till litterära handböcker i stort men vars innebörd går att tillämpa på lärobokens 

uppdrag enligt Englund och Selander, nämligen att innehållet ska vara anpassat till målgruppen. 

Handbokens författare placerar sig likt de författare de beskriver, och inte beskriver, i ett litterärt 

sammanhang. Genom sitt urval och tillvägagångssätt när de tar sig an urvalet antar 

handboksförfattaren ett visst förhållningssätt vilket påverkar texternas utformning. 

 Sten-Olof Ullström, s. 120.32

 Ullström, s. 121.33

 Ullström, s. 119.34

 Boel Englund & Staffan Selander, s. 88.35
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Litteraturhistoriska översiktsverk har alltså enligt Williams likt läromedel Englund och Selander 

olika förutsättningar beroende på vilka de riktar sig till,  och det är något som man som läsare ska 

vara medveten om.  36

 Emilia Friberg gör i sin C-uppsats En gymnasieantologi i förändring: En jämförelse mellan 

två upplagor av Svenska timmar: Antologin en komparativ studie där hon undersöker hur införandet 

av Lgy 11 påverkat läromedlet Svenska timmar: Antologin och den följande reviderade upplagan i 

relation till den tidigare läroplanen Lpf 94. Syftet med Fribergs uppsats är att undersöka hur 

kursplan och ämnesplan präglar antologierna tillämpad på respektive läroplan, och även 

medföljande arbetsuppgifter i antologierna. Friberg undersöker alltså styrdokument men inte själva 

läroplanen, utan enbart kursplan och ämnesplan relaterade till svenskämnet. Hennes metod består 

av en jämförande kvalitativ dokumentstudie utav kurs- och ämnesplaner samt de antologisamlingen 

Svenska timmar: Antologin som har en litteraturhistorisk ansats med utgångspunkt: ”att belysa ett 

förhållande med hjälp av likheter och olikheter”. Friberg konstaterar likt det som presenteras i 

denna uppsats att läroplanen 2011 för in stöd för ökad närvaro av kvinnliga författare, och kommer 

bland annat fram till att: ”Könsfördelningen mellan författare nämns dock inte i kursplanen för 

Svenska B. Skrivningen kring spridningen av författarnas kön i ämnesplanen för Svenska 2 är att 

betrakta som ett steg framåt för jämställdheten i litteraturundervisning”.  Fribergs undersökning 37

visar dock inte på detta, istället visar det sig att manliga författare i den reviderade upplagan är 

procentuellt fler till antalet, detta trots att den senare ämnesplanen för svenska 2 till skillnad från 

den tidigare belyser kön.  Trots en uttalad strävan efter ett mer jämställt urval har målsättningen 38

inte gett någon omsättning i praktiken i de antologier som Friberg har undersökt. 

 Williams, s. 23.36

 Emilia Friberg s. 34.37

 Ibid.38
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Metod 

För att svara på hur kvinnliga författare framställs över tid kombineras en till huvudsak kvalitativ 

undersökning med en kvantitativ delundersökning. Den kvalitativa undersökningen består av att 

förlagsproducerade läroböcker som tillämpats som litteraturhistoriska översiktsverk vid 

litteraturundervisning på gymnasiet undersöks, dock inte antologier. De undersökta läroböckerna är 

Litteraturhistoria för gymnasiet (Esselte, ursprungligen från 1966 men omtryckt och omarbetad 

1973), Litteraturorientering (Dialog), 1995) och Litteraturen (Studentlitteratur, 2012) vilka 

undersöks i komparativt syfte gällande läroboksförfattarnas beskrivning och framställning av 

manliga respektive kvinnliga centrala författare i den svenska litteraturhistorien utifrån uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Valet av läroböcker har gjorts med ambition att undersöka en vardera 

lärobok tillämpade på Läroplan för gymnasieskolan 1970, Läroplan för de frivilliga skolformerna 

1994 och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.  

Läroböckernas framställning av författarna sätts sedan i relation till läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 och 

Lgy 11 och utformningen av svenskämnets upplägg beträffande litteraturundervisning, där alltså 

vardera läroplan har en representerad lärobok som tillämpats vid tidpunkten för läroplanens 

aktualitet. Detta skapar möjlighet att utreda hur litteraturundervisningen i gymnasieskolan har skiljt 
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sig över tid när det gäller strävan efter ett jämställt författarurval.  

 En lärobok är en så kallad brukstext vilket innebär att textens syfte är av praktisk eller 

teoretisk art istället för att fungera rent estetiskt.  Då min uppsats syfte är att urskilja eventuella 39

skillnader på hur manliga och kvinnliga författare framställs i litteraturhistoriska översiktsverk är en 

komparativ analysmodell att föredra vid en brukstextanalys.  Vid en komparativ analys av en text 40

ligger tonvikten på att urskilja vad de undersökta texterna har gemensamt och hur de skiljs åt, vilket 

med fördel lämpar sig bäst genom att belysa likheter och olikheter.  41

 Den kvalitativa undersökningen genomförs på de tre läroböckerna i försök att identifiera hur 

de olika författarna beskrivs utifrån ett antal kategorier, och då med utgångspunkt i eventuella 

skillnader i beskrivningar av manliga och kvinnliga författare ur ett falliskt perspektiv. 

 Avsnitten över de manliga och kvinnliga författarna i läroböckerna är biografiska texter, det 

vill säga redogörelser över någons liv och gärning författade av en annan person eller flera.  I det 42

biografiska stoffet fokuseras utmärkande händelser eller personlighetsdrag som påverkat i det här 

fallet författarnas liv. Författare i översiktsverk av den art de undersökta läroböckerna är antas 

genom sin kvalificering ha levt liv som berättigar biografisk information, i kombination med deras 

framgångar på det litterära planet.  Gällande de undersökta författarnas biografi är det intressant att 43

undersöka vad som lyfts fram, och ifall en biografisk information framhävs i fler än ett eller 

samtliga läroböcker. Även läroböckernas hantering av författarnas verk undersöks: vilka verk som 

lyfts fram och hur de beskrivs. En kombination av dessa två kategorier kan visa hur en författare 

framställs, både genom att se till hur mycket och vad som fokuseras på beträffande författarens 

biografiska del, eller hur stor del av tyngdpunkten som ges till de utgivna verken. Thomas Olsson 

skriver att det på 1960- och 70-talet skedde en förändring i det biografiska skrivandet, och hänvisar 

till den danske litteraturforskaren Fjord Jensen. Tidigare hade biografer riktat in sig på 

personstudier av den de skulle biografera, men att utvecklingen i litteraturhistoriska biografier har 

rört sig mer mot att fokusera på verken än på författaren som person med allt vad det innebär.  44

 Lennart Hellspong, s. 13.39

 Hellspong, s. 78.40

 Hellspong, s. 78; Bergsten, s. 59.41

 Nationalencyklopedin www.ne.se (2015-10-12)42

 Thomas Söderqvist, s. 238.43

 Thomas Olsson, s. 75-76.44
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 För att undersöka närmare hur författarna framställs innefattar undersökningen hur 

författarnas egenskaper beskrivs: här undersöks vilka formuleringar läroboksförfattarna använder 

ner de beskriver författarna och vilka egenskaper de tillskrivs. Med egenskaper menas främst de 

författartekniska egenskaperna som läroboksförfattarna tillskriver undersökningens författare, men 

även personliga egenskaper som inte direkt anknyter till författarnas förmåga att producera litteratur 

ingår som undersökningsobjekt. 

 Vad som inspirerat författaren i sin karriär får anses som en viktig del av framställningen då 

inspirationskällor förekommer mer eller mindre flitigt i översiktsverken, därför undersöks hur de 

olika författarnas influenser presenteras. Likaså hur författarskapen mottogs av sin samtid men även 

vilket litterärt eftermäle de ges.  

 Slutligen följer ett kortare kvantitativt avsnitt där författarnas utrymme i läroböckerna 

redovisas. Den kvantitativa delundersökningen innefattar en redovisning om hur sidantalet är 

fördelat mellan de utvalda manliga och kvinnliga författare i de undersökta läroböckerna. Mängden 

tilldelade sidor för respektive författare belyser eventuella skillnader och skapar förutsättningar för 

att undersöka vilket utrymme de kvinnliga författarna ges jämfört med de manliga författarna. 

Urval 

Då min undersökning rör ”centrala” författare i svensk litteraturhistoria har jag gjort ett urval av 

manliga och kvinnliga författare som representanter de svenska centrala författarskap jag ämnar att 

undersöka. Urvalen är godtyckligt utvalda utan krav på att författarna verkat parallellt och är alltså 

inte samtida, men urvalet kan dels luta sig tillbaka mot kriterier att samtliga undersökta författare 

finns representerade i de tre litteraturhistoriska översiktsverk för litteraturundervisning på 

gymnasiet som ingår i min undersökning, och dels ingått som urval i de litteraturvetenskapliga 

kurser vid Uppsala Universitet för ämneslärare i Svenska. De författare som undersökts ur ett 

falliskt perspektiv i översiktsverk för litteraturundervisning på gymnasiet är: 

Boye, Karin (1900-1941) 

Fröding, Gustaf (1860-1911) 

Lagerlöf, Selma (1858-1940) 

Martinson, Harry (1904-1978) 
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Martinson, Moa (1890-1964) 

Strindberg, August (1849-1912) 

Söderberg, Hjalmar (1869-1941) 

Södergran, Edit, (1892-1923) 

Avgränsning 

Uppsatsens undersökning av läromedel berör enbart de avsnitt i översiktsverken som är avsedda för 

den undersökta författaren, eller ifall den i avsnittet aktuella författaren skulle förekomma i någon 

annans författares stycke i komparativt syfte. Exempelvis så undersöks Moa Martinson i de stycken 

där hon förekommer vid rubrik eller som eventuell jämförelse i avsnitt som behandlar någon annan 

av de författarna som ingår i undersökningen, inte vid avsnitt som behandlar en viss generell epok 

eller idéhistorisk strömning. 

 Undersökningens kvantitativa del berör det kvantitativa utbudet respektive författare har 

tilldelats i respektive undersökt lärobok och adderas till resultat som framkommer av den kvalitativa 

undersökning. Vad beträffar sidantal per författare så vill jag göra en viss reservation angående det 

faktum att en (1) sida inte per automatik innebär en hel sida, då författarens avsnitt kan inledas eller 

avslutas på en halvsida. Vissa författare har även illustrationer inbakade i sina avsnitt, det är inget 

som vägs in i varken den kvalitativa eller kvantitativa undersökningen. 
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Undersökning 

Styrdokument 

Läroplaner och kursplaner är styrdokument som ska styra skolans verksamhet. Läroplanen anger 

gymnasieskolans uppgifter, övergripande mål och värdegrund och utfärdas av regeringen. Varje 

skolämne har en ämnesplan som dels beskriver ämnet som helhet, dels beskriver de kurserna som 

ingår i ämnet. Ämnesplanerna innehåller även ämnets centrala innehåll, kunskapskrav och syfte. 

Kursplaner kompletterar läroplanen genom att ange målen för undervisningen i ett specifikt ämne. I 

samband med och inför etableringen av den svenska grundskolan i början utav 1960-talet 

påbörjades omfattande utrednings- och forskningsarbete om landets utbildningsväsende, som i sin 

tur gav startskotten för den svenska läroplansteoretiska forskningen. Då grundskolans införande 

innebar att barn från alla samhällsklasser för första gången skulle genomgå gemensam undervisning 

stod frågan om differentiering, dvs. uppdelning, i centrum vid den tidiga läroplansforskningen. 

Därefter utvecklades forskningen till att omfatta språkets roll och undervisningens innehåll, och 

upprättandet av en svensk läroplansteori inleddes med utgångspunkter i att sammanföra unga 

individer med olika sociala och etniska bakgrunder i samhället.  Det innebar att frågor om 45

 Pia Skott, s. 326.45
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jämställdhet mellan könen, en aktiv strävan mot mobbing och diskriminering samt förutsättningar 

för att välkomna nya kulturer för första gången kom att få en framträdande roll i svenska läroplaner. 

 Beträffande hur styrdokumenten har behandlat litteraturundervisningens förhållningssätt till 

litteraturhistorien menar Brink att det har funnits riktlinjer, men ingen vilja att från myndighetshåll 

gå in och bestämma vilka specifika verk som ska studeras. Gymnasieskolans läro- och kursplaner 

har av tradition eftersträvat en återhållsamhet med att ange obligatoriska verk för att skapa 

förutsättningar till att bredda undervisningen istället för att bara ägna sig åt vissa verk eller 

författarskap valda på förhand.  Detta rimmar givetvis med den svenska förhållningen till kanon, 46

nämligen att den inte ska vara fastställd. Genusperspektiv på läroplaner etablerades enligt Brink 

sent, först vid en diskussion när läroplanen 2011 introducerades infördes en uttrycklig önskan om 

att föra in formuleringar som strävade mot en mer jämställd undervisning i riktlinje med  

samhällets utveckling.  47

 I Läroplan för gymnasieskolan 1970 förekommer inga specifika anvisningar gällande en 

jämställd representation av urval mellan manliga och kvinnliga författare i svenskämnets 

litteraturundervisning. Däremot är läroplanen stundtals ytterst detaljerad i sina instruktioner om 

vilken typ av litteratur som undervisningen ska behandla. Under ämnets målbeskrivning står det att 

läsa att eleverna ska ”skaffa sig förtrogenhet med den nordiska, främst den svenska litteraturen och 

dess historia samt viss beläsenhet i utomnordisk litteratur och kännedom om världslitteraturens 

viktigaste epoker och några av dess mest betydande verk”.  När litteraturundervisningens 48

förutsättningar berörs närmare fortsätter beskrivningen av specifika målsättningar med studierna 

och hur eleverna ska nå denna. Stort fokus ligger på att eleverna ska erhålla en litteraturhistorisk 

orientering med ”några betydelsefulla verk och kortare texter ur världslitteraturen”.  Det går alltså 49

att argumentera för att läroplanens önskemål är att lärarna i litteraturundervisningen ska tillämpa ett 

urval som anses representera litteraturhistoriens olika epoker. 

 Läroplanen är också specifik när den anger villkoren för hur vissa litteraturhistoriska epoker 

behandlas. Från 1750-1880-talet förespråkas läsning av utvalda texter ”koncentrerad till verk av 

sådana författare som haft särskild betydelse från idéhistorisk synpunkt eller som bidragit till att 

 Brink och Nilsson, s. 149.46

 Brink och Nilsson, s. 150.47

 Läroplan för gymnasieskolan 1970, mål48

 Läroplan för gymnasieskolan 1970, s. 4.49
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utforma vår litterära kultur”.  Även vid undervisning om litteratur från 1880-talet fram till tiden för 50

läroplanens utgivning föreslås att man använder sig av ”några representativa författare” för att mer 

grundligt orientera sig med textläsningen och historien.  51

 Ämnesplanen för Svenska vid Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 är betydligt 

mindre till omfånget, och inte lika utförlig. I svenskämnets syfte beskrivs kort och koncist att 

undervisningen ska sträva efter att ge lust och förmåga att läsa skönlitteratur från olika tider och 

kulturer, samt att eleverna ska ”öka sina sina kunskaper om litteraturen”.  52

 Svenskämnet fick vid lanseringen utav Lpf 94 en ny utformning, och kurserna som skulle 

ingå i gymnasiesvenskan namngavs ”Svenska A”, ”Svenska B” och ”Svenska C”, men fortfarande 

framfördes inga ambitioner om att urvalet i undervisningen skulle vara jämställt fördelat mellan 

kvinnor och män, en sådan diskussion blir som Brink skriver först aktuell vid införandet av 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Däremot 

förekommer i kursplanerna anvisningar om vilken typ av litteratur som undervisningen ska 

behandla, men som tidigare skrivet av mindre utförlig art än föregående läroplan. I kursplanen för 

Svenska B framkommer specifika kriterier då centrala svenska, nordiska och internationella verk 

ska läsas. Det strävas fortfarande efter att särskilda författarskap ska kännas till, liksom epoker och 

idéströmningar med särskild tonvikt på 1900-talet.  Genrer benämnda som ”viktiga” ska kännas 53

till, vilket ger läraren stort utrymme att godtyckligt besluta om undervisningens innehåll. 

 Lpf 94 och dess utformning med mindre specifika riktlinjer, framförallt till omfattningen 

avspeglar den efterkommande läroplanen för Lgy 11. Däremot har som tidigare nämnts 

formuleringar om en strävan efter en mer jämställd litteraturundervisning tagit plats, det 

framkommer tydligt på utformningen av svenskämnets ämnesplan med tillhörande kursplaner. 

Redan vid syftesbeskrivningen nämns att eleverna ska läsa och arbeta med ”skönlitteratur från olika 

tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män”.  Namnen på kurserna har även ändrats vid 54

införandet av Lgy 11, istället för tidigare ”A”, ”B” och ”C” heter nu kurserna ”Svenska 1”, 

”Svenska 2” och ”Svenska 3”. Dessutom har en kursen Litteratur tillkommit och kan läsas som 

 Läroplan för gymnasieskolan 1970, s. 4.50

 Ibid.51

 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, s. 35.52

 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, s. 36.53

 Ämnesplan Svenska, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 1.54

!18



tillval på gymnasiet, vilket gör den kursplanen intressant för denna uppsats.  I samtliga tre 55

ordinarie svenskakurser, samt kursen Litteratur betonas mer specifikt under kursernas centrala 

innehåll ansatser att undervisningen ska behandla både manliga och kvinnliga författares verk. 

Följande explicita uttryck mot en mer jämställd representation vid såväl urval och undervisning är 

alltså de första i svenskämnets historia, vilket medför möjlighet till klara slutsatser gällande  

kvinnliga författarnas inflytande och utrymme i litteraturhistorieundervisning över tid. 

 Läroplanens hänvisning beträffande vilken typ av litteratur som eleverna ska läsa och arbeta 

med sträcker sig fortfarande till centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap.  Kursplanerna är mer distinkt till utformningen, i kursplanen för Svenska 2 anvisas 56

att såväl dansk och norsk skönlitteratur ska behandlas, delvis på originalspråk.  Svenska 3 vidgar 57

undervisningen med instruktioner att den ska innehålla prosa, lyrik och dramatik.  58

 Den främsta komponenten till att påvisa hur litteraturundervisningens hantering av kvinnliga 

författare förändrats är naturligtvis den tydliga förändring som infördes i och med Lgy 11: deras 

uttryckliga inträde i svenskämnets styrdokument. Tidigare läroplaner har formulerats mot att 

undervisningen ska innehålla betydande verk från olika litteraturhistoriska epoker, betydande och 

representativa författare och viktiga genrer.  

 Samtliga tre läroplaner som redogjorts för i detta avsnitt utlämnar en stor del av 

undervisningen till enskilda lärare. Lärarna ges stor frihet att själva forma undervisningens upplägg 

och urval, vilket ger förutsättningar till att undervisningens urval tenderar att bli godtyckligt från 

lärarens sida. Eftersom de undersökta styrdokumenten formuleras med målsättning att ge eleverna 

kunskap om centrala och betydelsefulla författarskap, epoker och genrer rör sig undervisningen 

oundvikligen mot ett kanoniserat urval av litteratur. Som den tidigare forskningen visar har de 

kvinnliga författarna befunnit sig i skuggan av de manliga författarna i en historisk, litterär kontext 

vilket gör att det går att argumentera för att införandet av uttrycklig strävan mot en jämställd 

författarrepresentation som skett i och med Lgy 11 har stärkt de kvinnliga författarnas ställning i 

litteraturhistorie-undervisning på ett vis som tidigare inte alls varit givet. 

 Ibid.55
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Läromedelsanalys 

Biografiskt stoff 

Strukturen beträffande författarnas biografiska stoff i läromedlen följer en tidsaxel. Överlag är 

Litteraturhistoria för gymnasiet, undersöknings äldsta lärobok, det läromedel som lägger störst 

fokus vid att beskriva författarna biografiskt, Litteraturorientering involverar näst mest biografiska 

inslag i sina beskrivningar medan Litteraturen är mer återhållsam och inte lika bred i sin biografiska 

teckning. Samtliga författares födelse, uppväxt och hur deras författarbana inleddes behandlas mer 

eller mindre omfattande i läroböckerna, med undantag Litteraturhistoria för gymnasiet som inte 

ägnar Moa Martinson något utrymme gällande den punkten. Istället beskrivs hon i den läroboken 

debutera ”först 1933 och hade då till sitt förfogande ett rikt stoff både av egna erfarenheter och av 

folklig tradition”.  I Litteraturen och Litteraturorientering beskrivs däremot hennes uppväxt som 59

utomäktenskapligt barn till en textilarbeterska, och hennes första äktenskap som slutade tragiskt då 

hennes man tog sitt liv efter att två av deras barn hade omkommit i en drunkningsolycka.  

 Vad beträffar den biografiska informationen som ges om författarna i läroböckerna är kärnan 

i informationen ofta av likvärdig art, fast det då varierar i förhållande hur utförligt vissa uppgifter 

beskrivs eller hur de presenteras i verken. Gustaf Fröding får sin sinnessjukdom och sitt 

alkoholmissbruk beskriven, likväl som Selma Lagerlöfs uppväxt på herrgården Mårbacka och det 

senare i livet senare erhållna nobelpriset beskrivs som viktiga delar av hennes biografi i 

läroböckerna. August Stridbergs äktenskapliga problem och flykter från Sverige fram och tillbaka 

beskrivs, samtliga i liknande biografiska stil i vardera verk.  

 Beträffande Karin Boye poängteras i alla översiktsverk hennes vänsterradikala engagemang 

vilket läroboksförfattarna menar ska komma att prägla hennes författarskap. Boyes psykiska 

tillstånd av mental ohälsa beskrivs, men mer eller mindre explicit. Om Frödings sinnessjukdom med 

tillhörande sjukhusvistelser beskrivs utförligt med en biologisk orsak i form av genetisk 

nervsvaghet eller yttre påverkan som alkoholberoende, eller Strindbergs labila hållning som en 

produkt av äktenskapsbekymmer och hävdelsebehov, så framställs Karin Boyes mentala ohälsa 

betydligt mer implicit. Hennes ”mänskligt gripande personlighetskamp” beskrivs i 

Litteraturhistoria för gymnasiet utifrån att hon drevs utav en rastlöshet och vilja att prova de för 

tiden aktuella trenderna ”med religiöst allvar och lidelsefull konsekvens”. Något som enligt 

 Hasselberg, Smedmark och Waldekranz, s. 422.59
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läroboksförfattarna i viss mån kan förklaras utifrån den rådande tidens livsåskådning.  Psykiska 60

kriser avlöser varandra i Karin Boyes liv och tillsammans med politiska engagemang och 

filosofiska ställningstaganden avspeglar sig detta i hennes diktning. I Litteraturen och 

Litteraturorientering är det istället hennes diktande som berättar om den mentala ohälsan. 

Litteraturen skriver att hennes dikter ofta visar på hennes kluvna personlighet ”mellan viljan att 

leva moraliskt, tvånget att leva ut sina begär och längtan efter död och befrielse”, samtidigt som 

”diktjaget framstår som en spröd och känslig gestalt”.  I Litteraturorientering beskrivs att ”hennes 61

dikter gestaltar ofta konflikter i personligheten: mellan viljan att leva moraliskt, tvånget att leva ut 

sina begär och längtan efter död och befrielse”.  Ingen av läroböckerna ger i sina redogörelser över 62

Boyes psykiska kondition, till skillnad från exempelvis Fröding ovan, någon närmare förklaring till 

vad som åsamkat hennes mentala ohälsa. Eftersom inga anledningar till Boyes psykiska tillstånd 

ges kan det medföra en svårighet för lärobokens läsare att verkligen ta sig an beskrivningen om 

författaren, vilket eventuellt kan nedvärdera hennes litterära gärning och istället utmåla henne som 

mentalt instabil. Det förekommer på flera punkter att läroboksförfattarna gör skillnad på hur 

manliga och kvinnliga författare beskrivs, bl.a. i avsnittet nedan som redovisar vilken betydelse 

författarnas verk spelar i de tre litteraturhistoriska läroböckerna. Emellertid är det av vikt att 

understryka hur de tre läroböckerna framställer Boyes biografiska information, att som i 

Litteraturen och Litteraturorientering använda författargärningen som utlopp för det mentala 

tillståndet ger i viss mån större legitimitet till författarskapet ur det perspektivet motsvarande 

Litteraturhistoria för gymnasiet. 

 Det biografiska stoffet i avsnitten om undersökningens författare får alltså större utrymme i 

läroböckerna ju äldre läroboken är. I Litteraturen utlämnas såväl Edith Södergrans 

sjukdomstillstånd som Harry Martinsons period som sjöman. Information som förekommer i de 

tidigare läroböckerna. Däremot görs det i Södergrans fall antydningar till ohälsa genom att vid 

flertalet tillfällen referera till hennes korta liv, men inget om vad som föranledde detta. Hennes 

lungsjukdom som sedermera skulle komma att ta hennes liv får emellertid betraktas som betydande 

inslag i det biografiska stoffet om Södergran i de två tidigare läroböckerna. Lagerlöf får i två av 

läroböckerna ett handikapp beskrivet, men det utelämnas helt i Litteraturorientering som 

kronologiskt befinner sig i mitt emellan de övriga läroböckerna i undersökningen. I Litteraturen 
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beskrivs hennes handikapp i en nedlåtande ton med orden: ”Men vad skulle det bli av henne? Hon 

hade sedan barndomen problem med en höft, haltade lätt och bröllop för egen del tänkte hon sig 

knappast”.  Man får förmoda att det är läroboksförfattarna själva som gör bedömningen att 63

Lagerlöf avfärdade ett framtida äktenskap, då någon hänvisning till informationen inte presenteras. 

Det är den enda beskrivningen som förekommer i Litteraturen som skulle kunna tolkas som en 

negativ framställning av någon av undersökningens författare, då exempelvis Frödings 

sinnessjukdom eller Strindbergs nyckfulla sinnelag inte alls beskrivs på samma vis. 

Fokus på verken 

Litteraturhistoria för gymnasiet och Litteraturorientering har båda stor koncentration av verk i sina 

avsnitt om författarna, Litteraturen redogör inte för lika många verk till antalet hos varje författare, 

utan lägger sitt fokus på att beskriva verken mer ingående till handling och ibland bakgrunden till 

verkets uppkomst. Den senast utgivna läroboken inriktar sig alltså på ett färre antal verk än sina 

föregångare, och beskriver verken mer detaljerat, vilket är i linje med vad beskrivs om 

författarbiografins utveckling.  

 Kvinnorna är dock kraftigt underrepresenterade vad beträffar antal verk som nämns och 

behandlas jämfört med de manliga. I Moa Martinsons avsnitt i Litteraturhistoria för gymnasiet 

presenteras inget verk överhuvudtaget, i Edith Södergrans avsnitt nämns enbart debutboken Dikter 

(1916), och hos Karin Boye skrivs det om Kallocain (1940) och diktsamlingen För trädets skull 

(1935). Sätter man detta i kontrast mot att August Strindberg, Harry Martinson och Hjalmar 

Söderberg får i princip sina bibliografier redovisade så kan man klart konstatera en marginalisering 

av de kvinnliga författarna. Det mönster som Litteraturorientering för gymnasiet etablerar syns 

sedan i efterföljande läroböcker: de manliga författarna får sina verk redovisade i högre 

utsträckning, och även om Litteraturen istället fokuserar mer på få antalet verk och istället hanterar 

dessa mer ingående än sina föregångare i undersökningen så är strukturen likartad. Selma Lagerlöf 

är undantaget, och hon är det i samtliga läroböcker. Hon är den författare som tillsammans med 

Strindberg har flest verk namngivna i de undersökta läroböckerna. Även om de manliga författarna 

utöver Lagerlöf har fler verk uppmärksammade än de kvinnliga så är verkens funktion till stor del 

likvärdig. I de flesta fall redogörs för handling, bakgrund och verkens uppkomst i varierande 

omfattning. 
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 Läroboksförfattarna är genomgående sparsamma med att bedöma enskilda verk utifrån 

subjektiva åsikter om inbördes placeringar av författarens dikter eller prosa eller explicit litterär 

kvalitet, men emellertid förekommer det. Vid påträffande av sådan formulering ligger betoningen på 

positiva uttryck och beskrivning, och det förekommer främst i avsnitten om undersökningens 

manliga författare. I Litteraturhistoria för gymnasiet beskrivs Kallocain som Boyes främsta 

prosaverk, i övrigt saknar läroboken liknade exempel på beskrivningar av verk författade av Selma 

Lagerlöf, Moa Martinson eller Edith Södergran.  Däremot ges diktsamlingen Nomad (1931) 64

beskrivningen som Harry Martinsons mognaste, även Strindbergs teaterpjäs Mäster Olof (1872) ges 

motsvarande attribut. Röda rummet lyfts fram som ett genombrottsverk i svensk litteratur.  65

 Litteraturorientering uttrycker en del kritiska åsikter om vissa verk, men involverar även 

Lagerlöf som den enda författaren som får verk bedömda utifrån liknande epitet i föregående 

stycke. Hennes Ingmarssönerna (1901) beskrivs som ”mästerlig” och En herrgårdssägen som ”en 

av hennes konstnärligt starkaste”.  Däremot anser man att Antikrists mirakler (1897) är ”föga 66

lyckad” som idéroman men reserverar sig med: ”däremot har folklivsbilderna från Sicilien en 

betagande friskhet och charm”.  Det är det enda exemplet i samtliga undersökta läroböcker när ett 67

verk i sig beskrivs med ett uteslutande negativt attribut, även om läroboksförfattarna i och med sin 

reservation ger verket en viss uppskattning. 

 I Litteraturen får Strindbergs Till Damaskus (1898) en beskrivning som kan likställas med 

klander när verket beskrivs som ”märkligt”, dock även här med förbehåll då han beskrivs ha gett 

”sin fantasi fritt spelrum och dramat sväller ut till en berättelse om mänskligt lidande, tvivel och 

sökande”, samtidigt som att han med sin tydliga struktur knyter ihop berättelsen på slutet.  68

Lagerlöfs Gösta Berlings saga (1891) erhåller beröm när inledningen beskrivs med orden: ”en 

bättre börja på en debutbok går knappast att tänka sig”.  Även Söderbergs Doktor Glas (1905) ges 69

genuint erkännande då den ”är så skickligt skriven att det tar ett tag innan vi inser att detta är en 
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dagbok genom att det bara är Glas själv som kommer till tals”.  70

 Ett mönster som framkommer är hur den äldsta undersökta läroboken Litteraturhistoria för 

gymnasiet i hög grad beskriver de manliga författarna utifrån verk, medan de kvinnliga författarna 

beskrivs mer utifrån personliga egenskaper som inte omedelbar anknyter till deras författarskap. 

Visserligen ges framförallt Strindbergs och Frödings liv diger uppmärksamhet, men deras 

biografiska stoff som avhandlas i avsnittet ovan som till exempel Frödings sinnessjukdom eller 

Strindbergs äktenskapsbekymmer sätts exempelvis samman med hur det resulterar i eller avspeglar 

ett verk. Det mönstret klingar sedan av i de senare undersökta läroböckerna, där även de kvinnliga 

författarna i högre grad kopplas samman med biografiskt stoff och egenskaper med deras utgivna 

verk. 

Framställning av författartekniska egenskaper 

Vid beskrivningar av författarnas personliga egenskaper och brister och förtjänster i deras litterära 

utövande framkommer ett tydligt mönster. I den äldsta av de undersökte läroböckerna, 

Litteraturhistoria för gymnasiet får denna typ av beskrivningar större utrymme medan utrymmet 

sedan minskar till den nästkommande Litteraturorientering för att sedan tilldelas ännu mindre 

utrymme i omfattning i den senaste läroboken, Litteraturen. 

 Samtliga författare beskrivs utifrån egenskaper i Litteraturhistoria för gymnasiet, men 

framställningen varierar. Det rör sig om en viss särbehandling gällande hur manliga och kvinnliga 

författare beskrivs. Moa Martinsons styrkor beskrivs vara ”det livliga temperamentet och det varma 

hjärtat” i kombination med hennes ”flödande berättargåva och en rättframhet och omedelbarhet som 

uppväger de påtagliga bristerna i språklig skolning och kompositionsteknik”.  Selma Lagerlöf 71

berättar med ”lyrisk betagenhet” och ”stark inlevelse” om sitt föräldrahem i ett kapitel i Gösta 

Berlings saga och om kavaljerernas upptåg.  Edith Södergrans dikt ”bygger på ett sådant bildflöde, 72

som får sin kraft av den stilistiskt raffinerade känsligheten, det rika instinktiva känslolivet och den 

subtila förmågan att förena kroppsligt och själsligt, konkret och abstrakt”.  Fröding beskrivs som 73

en ”medvetet nyskapande stilkonstnär, som genom djärva sammansättningar får fram nya nyanser” 
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och som en stämningsmålare inom sin naturlyrik.  Harry Martinsons stil beskrivs få sin personliga 74

charm ”genom de för Martinson karaktäristiska fantasifulla och lustiga infallen och blixtsnabba och 

överraskande likhetsassociationerna”.  En av de viktigaste delarna av Strindbergs författarskap 75

beskrivs vara hans ”dynamiska personlighet” som ger honom möjlighet att vara öppen för sin 

samtids strömningar och ger hans still ”den ohämmade kraft och omedelbarhet”.  Det går alltså att 76

argumentera för att de manliga författarna beskrivs besitta en större medvetenhet och en större 

säkerhet i sitt författarskap medan kvinnorna snarare skildras som mer känslostyrda, vilket ger 

annorlunda förutsättningar i sitt skapande. Adjektiv som ”lyrisk betagenhet”, ”raffinerad 

känslighet”, ”det rika instinktiva känslolivet” och ”det livliga temperamentet och det varma hjärtat” 

stärker de intrycken. Undersökningens manliga författare beskriva använda ett mer medvetet 

arbetssätt, mer kreativitet och lekfullhet och skriver litteratur med en större säkerhet än de  

kvinnliga författarna. 

 Läroboksförfattarna i Litteraturhistoria för gymnasiet gör sig även skyldiga till att 

konstruera de kvinnliga författarnas egenskaper enligt samma princip som Witt-Brattström 

beskriver det förfaringssätt som sker när kvinnliga författares texter benämns som könstexter, det 

vill säga när de kvinnliga reproduktionsorganen sammankopplas med deras mentala förmågor. 

Lagerlöfs ”skaparlust” när hon anländer till Stockholm för lärarinnestudier, Moa Martinson 

tillskrivna ”flödande berättargåva” eller att Karin Boye besatt en ”skönhetslidelse” är exempel på 

detta.  

 Litteraturorientering fortsätter i viss mån skilja på hur de manliga och kvinnliga 

författarskapen framställs. Om Harry Martinson beskrivs hans ”lust att experimentera med språket” 

med naturdikter fyllda av sinne för detaljer, medan Södergrans bildspråk fortfarande är byggt på 

känslor.  Däremot får som tidigare nämnt inte denna typen av beskrivningar om författaren inte 77

lika mycket utrymme i denna lärobok som den tidigare. Fortfarande förekommer lovord av olika 

slag. Det är dock bara manliga författare som ges hyllande epitet, som att Hjalmar Söderberg är 

”den främsta svenska representanten för s k sekelslutspessimisten”, och en av de förnämsta 

stadsskildrarna.  Likaså att Harry Martinson är ”en av våra främsta naturskildrare” och att 78
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Strindberg var en mångsidig författare, skicklig novellist som snabbt in i sina verk hade förmågan 

att sätta igång berättelsen med sin miljö- och personbeskrivning.  Inga kvinnliga författare erhåller 79

någon liknande uppskattning från läroboksförfattarna. Även i Litteraturorientering konstrueras en 

del exempel på könstexter beträffande beskrivna egenskaper av de kvinnliga författare, som när 

Moa Martinsons berättelser beskrivs som ”frodiga, medryckande och agiterande”.  Dock inte 80

samma utsträckning som Litteraturhistoria för gymnasiet. 

 Litteraturen är mer sparsam med attribut och epitet, men de förekommer och främst då i 

beskrivningar av manliga författare. Söderberg fortfarande en ”klarsynt iakttagare” av sin samtid 

och hemstad, Harry Martinsons kreativt språkliga förmåga beskrivs även i denna lärobok, och 

August Strindberg beskrivs som en litterär storhet med fallenhet för att använda sig av tidens 

strömningar och förvandla det till stor konst.  Fröding beskrivs som ”oerhört mångsidig” och att 81

han verkade både före sin tid samtidigt som han tog intryck av sin samtid.  Ingen kvinnlig 82

författare tillskrivs liknande egenskaper, däremot ges såväl Moa Martinson och Södergran mer eller 

mindre tydliga erkännanden som betydande för kvinnliga författare, och Lagerlöfs storhet 

poängteras vilket förblir tydligt i avsnitten nedan. 

Vad inspirerar författarna? 

Läroböckernas beskrivningar om vad som inspirerat författarna till sina litterära karriärer och vad 

som påverkat dem är i mångt och mycket kopplat till de undersökta författarnas biografiska 

information. Precis som vad beträffar det biografiska stoffet och hur läroböckerna beskriver 

författarnas egenskaper som personer och framförallt i sin gärning så gäller devisen att ju äldre 

läroboken är, ju mer utrymme ägnas åt författarnas influenser. Trots att Litteraturorientering alltså 

är den lärobok som i högst grad tillämpar eventuella inspirationskällor i sin beskrivning är 

läroboksförfattarna sparsamma i sin beskrivning om vad som skulle kunnat ha inspirerat någon av 

de kvinnliga författarna i eller till sitt skrivande. 

 Karin Boyes inträde i Clartérörelsen nämns visserligen som en möjlig inspirationskälla, i 

övrigt är det ont om direkta hänvisningar till vad undersökningens kvinnliga författare inspirerats av 

 Rydén, s. 396, 237.79

 Rydén, s. 381.80

 Lindqvist och Lindqvist, s. 441, 443.81

 Lindqvist och Lindqvist, s. 482.82

!26



i sitt författarskap. Boye beskrivs i sitt liv vilja bejaka livets alla sidor ”med hjälp av Nietzsches och 

Vilhelm Ekelunds heroiska livshållning”, men det är ingen information som direkt anspelar på 

hennes diktande.  Det gör inte heller beskrivning att Södergran via antroposofen Steiner sökte en 83

religiös uppfattning, men däremot tillskrivs hon som enda kvinna inspirationskällor i sitt 

författarskap då hennes diktsamling Septemberlyran (1918) beskrivs vara en produkt av Nietzsches 

tankar om övermänniskan.  Selma Lagerlöf och Moa Martinson beskrivs istället förlita sig på sin 84

fantasi och sina självupplevda händelser.  De manliga författarna tillskrivs såväl fler namngivna 85

inspirationskällor som mer utförligare drivkrafter i sitt författarskap. August Strindberg och Gustaf 

Fröding ges likt Södergran Nietzsche som förebild i sitt skrivande, och Harry Martinsons bildspråk 

beskrivs ”färgberusat och präglat av saga och dröm, är ej oberört av surrealismen, av Vladimir 

Majakovskij och av Gunnar Björlings naivism”.  De manliga författarna beskrivs även i sin 86

författargärning drivas bland annat av hävdelsebehov och kvinnohat (Strindberg), intresse för 

skönlitteratur och historia (Fröding) och tidigare vagabondliv (Harry Martinson). Hjalmar 

Söderberg tillskrivs dock inga direkta inspirationskällor, utan beskrivs som en ”principfast 

rationalist, som livet igenom höll fast vid sin ungdoms positivistiska åskådning” vilket avspeglar sig 

på hans författarskap.  87

 Namngivna inspirationskällor har försvunnit i Litteraturorientering, utöver Strindberg som 

beskrivs vilja belysa äktenskapet i författaren Emilie Zolas efterföljd på grund av hans negativa 

inställning till kvinnorörelser.  Läroboksförfattarna skriver att: ”forskarna har visat att praktiskt 88

taget allt Strindberg skrev bygger på egna upplevelser.”, och att han i högre utsträckning än någon 

av sin tids kulturpersonligheter influerades av samtidens idéer.  Såväl Harry Martinson som Moa 89

Martinson beskrivs hämta inspiration till sitt författarskap ur sitt eget liv, men det beskrivs på olika 

vis. I Harry Martinsons avsnitt hänvisas till hans tid till sjöss vilket resulterade i ”friska och 

omedelbara prosaböcker” i form av Resor utan mål (1932) och Kap Farväl (1933), och att han 

under 1930-talet redovisade sin barndoms- och uppväxttid i de självbiografiska böckerna Nässlorna 
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blomma (1935) och Vägen ut (1936).  Om Moa Martinson beskrivs att ”Moa redovisar som Gorkij 90

och Andersen Nexø sina erfarenheter från samhällets botten i realistiska, frodiga, medryckande och 

agiterande berättelser”.  Det går att argumentera för att beskrivningarna framställer 91

självbiografiska arbetsätt hos båda författarna med positiva ordalag, men en frodig och agiterande 

redovisning kan uppfattas som en förminskning av ett litterärt värde jämfört med beskrivningen 

frisk och omedelbar. Just ordet redovisning har ingen direkt litterär koppling, och med adjektiven 

frodig och agiterande gör sig läroboksförfattarna skyldiga till att förbinda sina beskrivningar av 

kvinnliga författare till deras kön enligt samma devis som avsnittet om egenskaper ovan behandlar. 

Harry och Moa Martinson beskrivs i Litteraturen även där som författare som arbetar 

självbiografiskt, men där är beskrivningarna av mer neutral art utan beskrivande adjektiv som kan 

värderas åt något håll. 

 Precis som i Litteraturhistoria för gymnasiet framställs fantasin som Selma Lagerlöfs 

främsta inspirationskälla i Litteraturorientering. Hennes unika förmåga ”att omvandla sin flödande 

fantasi till spännande berättelser” beskrivs som hennes drivkrafter i den kronologiskt senaste 

utkomna läroboken Litteraturen, tillsammans med ett intresse för för samtida idéer.  Lagerlöfs 92

fantasi är alltså i det närmaste den enda inspirationskälla som tillskrivs henne genom samtliga 

undersökta läroböcker, men om innebörden bildar en beskrivning som anses antingen negativ, 

neutral eller positiv med utgångspunkt i att undersöka författarbeskrivningar beror på vilket synsätt 

man väljer att anta. Utöver att författarna i Litteraturorientering återigen använder sig av adjektivet 

”flödande” i beskrivningar av kvinnliga författare så får i sig ett kunnande att skriva litteratur 

utifrån sin fantasi ses som en positiv formulering. För Fröding gäller likartad princip då han i de två 

senare läroböckerna Litteraturorientering och Litteraturen beskrivs hämta inspirationen i sin 

diktning i sin uppväxts hembygd och i viss mån sin sjukdomsperiod.  Att kunna omvandla stoff till 93

skönlitteratur tyder på litterär skicklighet, vilket i sig får betraktas som positiva erkännanden från 

läroboksförfattarna. 

 Litteraturen ger samtliga författare någon form av inspirationskälla, men i Boyes kan man 

hävda att det görs implicit när hennes politiskt-sociala engagemang refereras. I övrigt handlar det 

om främst hänvisningar till uppväxtförhållanden, vissa personlighetsdrag och övrigt självbiografiskt 
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stoff beträffande de manliga och kvinnliga författarnas inspiration i den senast utgivna läroboken i 

undersökningen. 

Mottagande och eftermäle 

Litteraturhistoria för gymnasiet tillskriver nästan uteslutande manliga författare och diktare ett 

litterärt eftermäle. Det redogörs visserligen för Selma Lagerlöfs nobelpris, och Edith Södergran 

tituleras vid sidan av poeten och författaren Pär Lagerkvist som en förgrundsfigur inom den 

modernistiska dikten då hon revolutionerade det poetiska bildspråket ”i kraft av sin ursprungliga 

konstnärsbegåvning och sitt säregna livsöde”.  Man kan hävda att att Södergrans erkännande sker i 94

ett mindre smickrande sammanhang då hon placeras bakom Pär Lagerkvist, vilket kan antas vara en 

produkt av en subjektiv bedömning från författarna eftersom ingen hänvisning till att vidimera 

påståendet ges. Att dessutom hennes säregna livsöde används som referens till ett litterärt eftermäle 

borde förvisso inte anses ovanligt, men kan uppfattas som försök att reducera författarskapet.  

 Såväl Gustaf Fröding som August Strindberg beskrivs som epokbildande, Fröding för sina 

insatser för den svenska versen och Strindberg inom prosastilens historia.  Dessutom hävdas 95

Frödings betydelse för det poetiska språket, där han beskrivs som en förnyare.  Strindberg tillskrivs 96

som startskottet för vår tids litteraturhistoria, och en författare som i Sverige är oöverträffad vad 

gäller förmågan att återge såväl yttre som inre upplevelser.  Hjalmar Söderberg erhåller även han 97

epitet som en betydande nyskapare genom sin franskt skolade stil och behärskade uttryckssätt.  De 98

manliga författarna ges alltså ett större eftermäle än de kvinnliga författarna, och framställs som 

med nydanande i sin gärning. 

 En undersökning av den efterföljande läroboken Litteraturorientering visar så så när på 

samma resultat. Skillnaderna är att Södergran inte får något utrymme överhuvudtaget, och 

Söderberg får sitt författarskap sett ur en mottagandesynpunkt beskrivet utifrån att verken 

Förvillelser (1895) ”gjorde skandal” och att även Doktor Glas vid sin utgivning ledde till att 
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författaren blev påhoppad av samtida läsare för sin brist på moral.  I övrigt är det Fröding, Lagerlöf 99

och Strindberg som uttryckligt ges ett eftermäle. Däremot tillskrivs de manliga författarna ett större 

värde, Fröding utmärks som ”den mest lästa av nittiotalets lyriker”, och Strindberg slås fast som den 

svenska författare som såväl blivit både mest läst och mest känd runt om i världen.  I Lagerlöfs 100

fall uppges Jerusalem (1901) och hennes följande romaner och noveller ha gjort henne till en 

uppskattad författarinna, dessutom diskuterar handboksförfattarna vad som lett fram till hennes 

berömmelse och anger hennes förtjänster som författarinna.  Fröding och Strindberg är även de 101

enda författarna som ges betydelse inom sin genre där de har suttit avtryck till efterföljare inom 

samma litterära område. 

I det senast utkomna läroboken Litteraturen beskrivs till antalet fler författare sett till hur de 

mottogs och vad deras gärning fick för påverkan i litteraturhistorien. Fröding och Strindberg är 

fortsatt beskrivna som författare vars gärning präglat litteraturhistorien. Fröding som med sin 

lekfulla ordkonst influerat modernismen, och Strindbergs insatser som dramatiker hyllas som 

stilbildande.  Söderberg beskrivs som en idol för nästkommande generation unga författare med 102

Historietter (1898) och Martin Bircks ungdom (1901).  Såväl Moa Martinson som Edith 103

Södergran fick ljummet mottagande av sin samtid, skriver läroboksförfattarna till Litteraturen. De 

manligt dominerande litteraturkritiker-kåren ville helst inte ta del av Martinsons skildrade elände ur 

ett kvinnligt perspektiv, och Södergran förstod sig inte samtiden på, och hennes alster dömdes av en 

recensent ut som ”dårdikter”.  Däremot ges Södergran betydelse som influens till senare tiders 104

lyrik. Lagerlöf dömdes vid tidpunkten av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906) ut 

av sin samtid, att skriva barnbok var inte fint nog vilket ledde till att hon fick vänta ett år längre på 

att mottaga nobelpriset. Däremot beskrivs hor hon med sin egen återgivelse var ”nära att älskas 

ihjäl” efter Jerusalem och då blev en uppmärksammad och hyllad författarinna som fick sitt porträtt 

målat av den kända konstnären Carl Larsson, men det var innan tillkännagivandet av 
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 Rydén,s. 250, 235.100

 Rydén,s. 250.101

 Lindqvist och Lindqvist, s. 482, 504.102

 Lindqvist och Lindqvist, s. 441.103

 Lindqvist och Lindqvist, s. 452, 486.104

!30



barnboksengagemanget.  Lagerlöf hade också stött på kritik tidigt i sin författarkarriär, 105

inledningsvis recenserades hon som ”en romantisk och lite naiv ‘sagotant’”, men läroboken 

försäkrar sig om att hon idag framställs som mer medveten i sitt författarskap, men betonar ändå 

hennes förmåga att producera spännande berättelser från sin fantasi.  106

 Detta visar på att läroboksförfattarna till Litteraturen dels är medvetna om att de kvinnliga 

författarna stått i skuggan av de manliga i litteraturhistorien, framförallt genom att poängtera deras 

mottagande av sin samtid. Men också på deras beskrivning över hur synen på de kvinnliga 

författarskapen har utvecklats över tid fram till idag. 

 Williams menade att översiktsverk sökte det nyskapande hos manliga författare, medan det 

ignorerades i framställningar av kvinnliga författare. I undersökningen ser vi prov på detta i de 

tidigare utgivna läroböckerna medan framförallt den senast undersökta läroboken Litteraturen har 

närmat sig ett neutralt och jämställt förfaringssätt vad beträffar beskrivningen av författarnas 

insatser som nydanade. Trots att det fortfarande förekommer skillnader i den senast undersökta 

läroboken är det inte i paritet med de två tidigare. 

Kvantitativ representation 

Överlag ges av de undersökta författarna männen betydligt större utrymme sett till antalet sidor 

jämförande kvinnorna i läromedlen. Enbart August Strindberg tilldelas i det närmaste lika många 

sidor som Boye, Lagerlöf, Moa Martinson och Södergran tillsammans i Litteraturen, 

Litteraturorientering och Litteraturhistoria för gymnasiet. Genomgående så tillägnas fler antal sidor 

till författarna ju äldre läroboken är. Litteraturhistoria för gymnasiet ger störst utrymme till 

respektive författare sett till antalet sidor, Litteraturorientering näst störst utrymme och Litteraturen 

är genomgående mest sparsam med antal sidor per författare. 

 I Litteraturhistoria för gymnasiet och Litteraturorientering får de manliga författarna klart 

fler antal sidor, i den förstnämnda har de kvinnliga författarna knappt över en tredjedels utrymme av 

det totala antalet sidor som omfattar undersökningens författare i verket, men till den lärobok som 

efterföljer kronologiskt har det utrymmet minskat till mindre än en tredjedel. I den nyaste läroboken 

Litteraturen som alltså även är det översiktsverk som använder ett mindre antal sidor per författare 

än sina två föregångare har fördelningen däremot blivit betydligt mer jämlik. De manliga författarna 

tillägnas fortfarande fler sidor än de kvinnliga, men färre än i Litteraturorientering samtidigt som 
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de kvinnliga författarna ges fler sidor, vilket gör att den kvantitativa representationen rent 

procentuellt i Litteraturen är i det närmaste likartad mellan de manliga och kvinnliga författare som 

undersökts. 

 Över de tre läroböckerna beskrivs Strindberg över flest antal sidor, och han är också den 

som ges störst utrymme i varje enskilt översiktsverk. Därefter är det Lagerlöf och Fröding som 

tillägnas flest sidor totalt, och har i princip likvärdig representation i samtliga tre läroböcker. Värt 

att notera är att Litteraturhistoria för gymnasiet ger fler sidor till Fröding gentemot Lagerlöf, 

Litteraturorientering ger författarna lika många medan Litteraturen tillägnar Lagerlöf fler sidor 

vilket gör henne till den författare efter Strindberg som ges störst utrymme. Södergran gör en 

omvänd resa, vilken går att ställa i kontrast mot hur Harry Martinsons utrymme hanteras utav 

läroböckerna. I Litteraturhistoria för gymnasiet ges hon lika många sidor till antalet som Harry 

Martinson, vilket gör henne till den näst mest representerade kvinnliga författaren men fortfarande 

mindre än Strindberg och Fröding till antalet. I såväl Litteraturorientering som Litteraturen har 

hennes utrymme minskat, det har även Harry Martinsons men inte lika drastiskt som i Södergrans 

fall vilket gör att hon i Litteraturen är en av de författarna som ges minst antal sidor, tillsammans 

med Moa Martinson och Söderberg. Harry Martinson däremot är i såväl Litteraturorientering som 

Litteraturen en av de mest välrepresenterade författarna sett till antalet sidor han beskrivs över. 

Sammanfattning och slutdiskussion 

Den tidigare forskning som presenterats i min uppsats har visat att kvinnliga författare befunnit sig i 

kraftig underrepresentation i litterära översiktsverk och handböcker historiskt, och även att deras 

författargärning bedömts på andra grunder än deras manliga kollegor. I min undersökning, som har 

flyttat perspektivet till vilken bild av kvinnliga författare som litteraturhistorien förmedlar till 

gymnasieelever via läroböcker, går det att argumentera för tendenser mot en mer jämlik 

historieskrivning, men likaså att gamla strukturer bibehålls och rekonstrueras.  

 De manliga författarna får i alla tre läroböckerna ett större utrymme sett till antalet sidor 

som författarna beskrivs över. Litteraturorientering från 1995 är överraskande den lärobok som är 

minst jämställd vad beträffar utrymme mellan de undersökta manliga och kvinnliga författarna. En 

naturlig utveckling beträffande syn- och arbetssätt gentemot kvinnliga författare sett till framförallt 

den feministiska litteraturforskningens uppkomst och inflytande, men även samhällsutvecklingen i 

stort går stick i stäv mot vad den kvantitativa undersökningen visar gällande de två första 
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läroböckerna från 1973 och 1995. Däremot visar den senast undersökta läroboken Litteraturen från 

2012, där männen enbart befinner sig i knappt övertag i sidantal per författare, att den senaste 

utveckligen pekar åt en mer jämställd representation. Samtidigt bör en kvantitativ representation 

just som en sådan i denna undersökning, som betonas i avsnittet om avgränsningar så förekommer 

flertalet faktorer som spelar in på det kvantitativa utrymmets innehåll. 

  Vi kan mot bakgrunden om den kvinnliga författarmarginalisering notera en ny typ 

av litteraturhistorieskrivning, som pekar på en progress beträffande hur kvinnliga författare beskrivs 

i läroböckerna. I Litteraturhistoria för gymnasiet från 1973 skiljer sig framställningen av manliga 

och kvinnliga författare, och läroboksförfattarna ägnar sig i mer eller mindre omfattande 

utsträckning åt beskrivningar av kvinnliga författare utifrån deras kön med tillhörande 

formuleringar som påvisar detta. Därefter rör sig historieskrivningen mot en mer neutral och jämlik 

sådan, med mindre eller inga skillnader på hur författarna beskrivs utifrån deras kön. Det gäller 

även beträffande konstruktionen av så kallade könstexter som enligt Ebba Witt-Brattström inte är en 

ovanlig företes vid beskrivningar av kvinnliga författare, när det kvinnliga könet bokstavligt 

kopplas samman med i det här fallet deras litterära gärning. Sådana fall visade den äldsta 

undersökta läroboken betydligt fler än sina efterföljare, det förekom enbart i enstaka fall i den 

senast undersökta Litteraturen vilket i sig är illa nog men likväl en ur jämställdhetssynpunkt i 

litteraturundervisning positiv trend. 

 Undervisningen visar på att ju äldre läroboken är, ju större utrymme ägnas åt att beskriva 

författaren biografiskt. Möjligtvis kan det ha att göra med att uppslagsverk och biografisk 

information på senare år i hög utsträckning är förlagd till internet, och därför inte fodrar samma 

utläggning i författarspecifika presentationer likt de undersökta avsnitten. Graden av information 

som inkluderas i det biografiska stoffet har också förändrats över tiden, och även den gått mot en 

neutral beskrivning som med fog går att hävda är mer gynnsam för en jämställd framställning av 

manliga och kvinnliga författare. 

 I Litteraturen visar även läroboksförfattarna sin medvetenhet över marginaliseringen av 

kvinnliga författare när det refereras till kvinnliga författare som av sin samtid antingen mottogs 

med skepticism eller knappt noterades. Av de tre undersökta läroböckerna bidrar de kategorier 

utifrån vilka översiktsverken har undersökts till att det går att påvisa ett skifte i hur såväl kvinnliga 

författare framställs och vilket utrymme de får jämfört med deras manliga kollegor. Visserligen 

dyker en del bakslag upp i undersökningen om man ser till vad som framkommer ur 

Litteraturorientering som exempelvis den kvantitativa ökningen av manliga författare eller att 
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bedömningar görs utifrån författarens kön samt att manliga författare i högre grad framställs som 

medvetna och kreativa språkbegåvningar i sina författarskap medan de kvinnliga agerar på känsla. 

Men å andra sidan lyfter samma lärobok verkligen fram verk författade av kvinnor, ger plats åt 

deras biografiska information erkänner övriga färdigheter. Även vad beträffar effekten av 

författarskapen har beskrivningen närmat sig en jämställd sådan mellan manliga och kvinnliga 

författare. De manliga författarna har som den tidigare forskningen visat i högre grad beskrivits som 

nydanande, men där visar undersökningen på att framställningen av den arten i senare läroböcker 

har tonat ner den manliga dominansen på det området. 

 Sammantaget visar de tre undersökta läroböckerna att de kvinnliga författarna har fått ett 

större inflytande, ett större utrymme och beskrivningarna har rört sig mot neutrala och jämställda 

framställningar, även om det givetvis ska poängteras att undersökningens manliga författare 

fortfarande innehar en viss särställning vilket argument för har redovisats i denna uppsats. 

 Styrdokumentens utveckling pekar även den på en större medvetenhet om en jämlik 

litteraturundervisning idag jämfört med de senaste decennierna, något som det faktum att den 

senaste ämnesplanen för svenskämnet uttryckligen förespråkar en undervisning som involverar verk 

skrivna av både kvinnor och män indikerar. Läroplan för gymnasiet 1970 var visserligen utförlig, 

men liksom Lpf 94 anvisade den generella genrer, författarskap och epoker i undervisningen vilket 

av tradition har varit manligt dominerande. Det går inte att bortse ifrån det faktum av införandet av 

den uttryckliga strävan efter kvinnliga författarskap i såväl det skönlitterära utbudet som 

litteraturhistorieundervisningen som skedde i och med Lgy 11. Det är alltså första gången som 

genusperspektiv tillämpas på en läroplan vilket naturligtvis medför revolutionerande konsekvenser 

inom fältet. Det går att argumentera för att den kanoniserade litteraturen inte innehar samma 

ställning i undervisningen i och med introduceringen av genusperspektivet. Lärare som tidigare fått 

genomföra godtyckliga urval i sin undervisning har istället andra urvalsgrupper att välja ur. 

 Och så några rader om min valda metod i undersökningen. Ett godtyckligt urval av den art 

som tillämpades medför vissa svårigheter vid en undersökning av ovanstående form. 

Undersökningen hade kunnat visat andra resultat om den inkluderade fler författare som hör till det 

”centrala” svenska författarskapet, eller om urvalet från begreppet var  annorlunda. Undersökningar 

likt den som förekommer i den här uppsatsen blir naturligtvis mer komplicerad på grund av det 

faktum av att Sverige inte har någon fastställd kanon, utan istället tillämpar en de facto-kanon vilket 

gör det potentiella urvalet mer nyckfullt. 

 Som jag skrev i min syftesbeskrivning tillsammans med innebörden i avsnittet om 
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utvärdering av metod och material ovan så kan min undersökning inte hävda en heltäckande bild av 

hur läroböcker har förmedlat framställningen av kvinnliga författare genom historien. 

Undersökningen skulle med samma tillvägagångssätt mycket väl kunna utföras på fler antalet 

läroböcker och från ytterligare tidsperioder för att såväl få en större tillförlitlighet som fler 

intressanta synvinklar. Dessutom skulle en mer omfattande undersökning kunnat innefatta en större 

mängd författare, såväl manliga som kvinnliga och i högre grad rymma kvantitativa undersökningar 

likt de Williams genomförde på litteraturhistoriska översiktsverk. 
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