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Abstract 

This study aims to show what differences, if any, there are between how men and women are 

described in new literature history textbooks for upper secondary school and then compare 

them with an older textbook where differences already have been spotted. The books we 

analyze are Svenska timmar litteraturen by Svante Skoglund (2012) and Ekengrens svenska 

by Hans-Erik Ekengren and Brita Lorentzson-Ekengren (2011) and the one we compare them 

to is Den levande litteraturen by Ulf Jansson (2007). To help us analyze these textbooks we 

use Chales Tilly’s theory about categorical inequality where he states that inequality exists 

because of people’s fondness of placing their fellows in different categories such as eg. 

man/woman and old/young. We also used De los Reyes and Mulinari’s theory which states 

that to get rid of the categorical inequality we need to think intersectionaly. That means that 

we need to recognize that one person does not belong to only one category but travels 

between them and may also belong to several categories at once. With the help of these 

theories we find that the newer textbooks do not treat women and men equally. Often men are 

allowed to travel between categories whilst women are reduced to being just women. In 

comparison with the older textbook there has been some improvement as to how many 

women they present but as our main focus was the quality and not the quantity the result is 

quite disappointing and we feel that this is something that the producers of schoolbooks need 

to put some thought into. 
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1. Inledning - Vad hände med Moa? 
Den gymnasieelev som vill veta mer om Moa Martinsson som person och författare och slår 

upp en ofta använd lärobok i litteraturhistoria på gymnasiet kommer märka att kvinnor ofta 

presenteras som just kvinnor, de är systrar och fruar och kvinnor, medan män presenteras 

som till exempel ”självlärda” och ”samhällsskildrare”. Läromedlet vi hänvisar till heter Den 

levande litteraturen (Jansson, 2007). I det här läromedlet står Moa Martinsson under rubriken 

”Kvinnovärldar” när hon lika väl skulle kunnat stå under nästa rubrik som var ”De 

självlärda”. Moa Martinsson är ju självklart så mycket mer än en kvinna. Hon föddes och 

växte upp i Norrköpings arbetarkvarter och det är detta hon skildrar i många av sina böcker. 

Hon beskriver en värld där hårt står mot hårt och att generalisera bort allt som hon kan sägas 

stå för måste ifrågasättas. Hur kommer det sig att en kvinna med arbetarklassbakgrund, som 

är självlärd i sitt skrivande och som skildrar sin tids samhälle blir reducerad till kvinna? Vad 

som ligger bakom denna reducering kan vi bara spekulera i men den tycks vara typisk för 

behandlingen av de kvinnliga författarna i Den levande litteraturen. Detta är ytterst intressant 

eftersom så många kvinnor genom tiderna har skrivit litteratur som, precis som männens, 

speglar samtida vardag och politiska frågor etc. Att inte få något erkännande för sina bedrifter 

utan att endast bli beskriven som en kvinna utan andra attribut måste vara oerhört 

frustrerande. Vi anser att författare, både kvinnor och män, bör bli presenterade utifrån sina 

bedrifter, sina litterära verk, snarare än sitt kön och vi tyckte att det var mycket intressant hur 

männen tilläts detta men inte kvinnorna. Vi vet ju att Den levande litteraturen endast är ett av 

många läromedel i svenska för gymnasiet och dessutom är det lite äldre, skrivet med Lpf 94 i 

åtanke. I en opublicerad B-uppsats år 2012 undersökte vi den paratextuella1 behandlingen av 

kvinnliga författare i Den levande litteraturen där vi förutom Moa Martinsson fann flera 

exempel på ett liknande reducerande förfarande. Vi vill gärna forska vidare i det här ämnet 

för att se om samma mönster fortfarande framträder eller om det har blivit någon förändring.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En boks paratext är allt som omger texten men som inte tillhör själva brödtexten, t.ex. författarens namn, titel, 
förord, bilder etc. I sin enkelhet kan man säga att paratexten är vad som gör en text till en bok (Genette, 1997). 
Genette har delat upp paratexten i två huvudsakliga kategorier, peritext och epitext, där peritext är allt som man 
kan hitta innanför bokens pärmar, så som bilder, kapitelnamn, rubriker etc. och epitext är dokument som 
tillkommit utanför boken men som har med den att göra t.ex. författarintervjuer och bokrecensioner.	  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vi vill se om något har hänt i läromedlen sedan 2007 och väljer därför att analysera två nyare 

läromedel för att kunna jämföra dessa med Den levande litteraturen (Jansson, 2007). För att 

göra denna jämförelse tydlig för läsarna kommer vi att ta med de delar av vår B-uppsats, där 

vi undersökt Den levande litteraturen ur ett genusperspektiv, som vi anser är viktiga för att 

kunna nå vårt syfte med i vår C-uppsats. Vi vill se hur kvinnor beskrivs i förhållande till 

männen med lite extra utkik efter det som vi fann i Den levande litteraturen när det gällde 

Moa Martinsson, det vill säga att hon hamnade under rubriken “Kvinnovärldar” trots att hon 

skulle passat lika bra in under rubriken “De självlärda” där vi dock enbart fann manliga 

författare. I vår B-uppsats fokuserade vi enbart på paratexterna och därför kan man inte säkert 

veta om beskrivningarna av kvinnor så som vi uppfattade dem stämmer överens med hur 

kvinnorna beskrivs i den faktiska brödtexten. Vi har nu lagt till vårt syfte att undersöka hur 

väl paratext och brödtext stämmer överens för att få en bredare, och mer rättvis, bild av hur 

kvinnorna framställs. Vår fråga blir, med grund i ovanstående resonemang: Hur framställs 

kvinnliga författare i förhållande till manliga på det paratextuella planet respektive det 

textuella planet och vad spelar intersektionalitet för roll i nyare läromedel i svenska för 

gymnasiet? 

 

1.1.1 Teoretisk bakgrund 

För att besvara frågan och uppnå syftet med vår uppsats använder vi oss av följande 

teoretiska bakgrund: Paulina de los Reyes och Diana Mulinari hävdar i sin bok 

Intersektionalitet (2007) att begreppet genus har blivit alldeles för stigmatiserat. Det tenderar 

att glömmas bort att det finns andra faktorer som påverkar än enbart vilket genus (i 

bemärkelsen, kulturellt, socialt och biologiskt kön) man har, till exempel klass eller etnicitet. 

De menar att människans möjlighet att vara subjekt i sin egen verklighet påverkas av att man 

bli reducerad till enbart sitt kön, man måste räkna in andra faktorer annars riskerar 

ojämlikheten att fördjupas (de los Reyes & Mulinari, 2007). Fördelen med att använda den 

här teorin när man undersöker Moa Martinsson och andra kvinnliga författarskap är att de 

ofta blir reducerade till sitt kön trots att man vet så mycket mer om dem. Precis som de 

manliga författarna tillhörde de en social klass, en region och en kultur. Detta talar Charles 

Tilly om i sin bok Beständig ojämlikhet (2000) där han tar upp den kategoriella ojämlikheten. 

Han menar att ojämlikheten kommer att bestå om man delar in de kategoriella 

utgångspunkterna i specifika par, till exempel kvinna/man, medborgare/utlänning och 

barn/vuxen. Han menar att faran med kategoriella par är att den ena kategorin alltid utesluter 
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den andra, till exempel att du är kvinna och inte man (Tilly, 2000). Fördelen med att använda 

Tillys begrepp är att den ger ett redskap för att genomskåda ojämlikheten. Användandet av 

begrepp som kvinna/man skapar en ojämlikhet och Tillys begrepp kategoriella par hjälper oss 

att synliggöra detta. Med grund i Tillys resonemang konstaterar de los Reyes & Mulinari 

(2007) att en intersektionell diskurs är av stor vikt för att bryta sig loss från 

kategoriseringstänkandet eftersom ett sådant synsätt möjliggör ett maktutövande som bygger 

på att man ser alla personer inom alla kategorier som likadana.  
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2. Tidigare forskning 

Petra Broomans konstaterar i sin bok Detta är jag (2001) att trots tjugofem års feministisk 

litteraturforskning har inte utrymmet för kvinnliga författare ökat, även om antalet kvinnliga 

författare har stigit. Broomans tittar närmre på hur en kvinnlig svensk författare, Stina 

Aronson, har behandlats i litteraturhistorien och kan konstatera att hon reduceras till sitt kön 

(kvinna) och sin region (Norrland). Hon finner att Stina Aronson inte får något annat gehör 

för sin litteratur än att hon, som författare, är en kvinna från Norrland som beskriver sitt liv 

som kvinna i Norrland. Broomans menar att Stina Aronson är så mycket mer än så men att 

hon av (huvudsakligen) manliga kritiker och litteraturhistoriker reduceras till två kategorier. I 

sitt inledande kapitel reflekterar hon över litteraturhistorien som sådan och finner att det 

verkar vara omöjligt att skriva en enda litteraturhistoria. Broomans resultat blir intressant för 

oss eftersom hon talar om svårigheterna med att skriva litteraturhistoria. Hon talar även om 

kvinnors roll i litteraturhistorien vilket är det som vi kommer att undersöka i vår C-uppsats.  

 

“En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker” är en underlagsrapport till 

Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? (2006) där Berge och Widding 

presenterar en granskning av olika läromedel, dock inte inom ämnet svenska. De har istället 

valt att titta närmre på de ämnesområden som behandlar samhällskunskap, naturkunskap, 

religion, biologi och historia och de tittar på hur genus, i betydelsen jämlikhet mellan kön, 

behandlas och framställs i dessa läroböcker med hjälp av en huvudsakligen kvalitativ metod, 

dock har det inte gått att undvika att se att kvinnorna är färre i förhållande till männen i 

nästan alla läromedel de undersökt och att en problematisering angående den ojämna 

fördelningen saknas. Snarare finner de att kvinnor i många fall blir förnedrade och utlämnade 

främst genom att de, eller deras handlingar, ofta framställs som det ”dåliga” alternativet 

gentemot mannens val som alltid är det ”goda” alternativet. Som exempel kan nämnas två 

bilder bredvid varandra i en historiebok där kvinnor fått stå för det omoderna utövandet av 

spådom och tro på det övernaturliga inom medicin genom en bild på en kvinnlig medicinman 

som kastar ben för att spå, medan männen står för den moderna kirurgin genom en bild på en 

man som utför ett kirurgiskt ingrepp (Berge & Widding, 2006). Författarna har främst tittat 

på hur genus behandlas i själva brödtexten men man har också undersökt andra saker som till 

exempel bilder och faktarutor. Man konstaterar att ”[d]et är ofta bilderna som snedvrider 

representationen” (Berge & Widding, 2006). Detta visar att alla element i en bok är viktiga 

för hur man uppfattar det man läser. Deras resultat blir intressanta för oss eftersom de i sin 



	  

5	  

undersökning tar upp jämlikheten mellan kön och hur detta framställs och behandlas i olika 

läromedel. 

  

Sebastian Ungh analyserar i sitt examensarbete “Genuskonstruktion i läroböcker i 

litteraturhistoria för gymnasiet” (2008) läromedel i svenska för gymnasiet. Han tittar närmre 

på hur författare av olika kön presenteras och vad det är som fokuseras på i 

författarporträtten. Han undersöker även vilka egenskaper som lyfts fram som manliga 

respektive kvinnliga. Hans metod är huvudsakligen kvalitativ men också kvantitativ då han 

har räknat ut hur många kvinnor (i procent) det finns i varje läromedel och även i varje 

kapitel. Han finner att kvinnliga författare är kraftigt underrepresenterade i de läromedel han 

undersökt. Ungh konstaterar att de kvinnliga författarporträtten i läromedlen fokuserar ofta på 

familjeförhållanden och kärleksliv medan de manliga porträtten fokuserar på bildning och 

deras styrka att stå upp mot auktoriteter. Han konstaterar att de kvinnliga författarnas 

författarskap i och med detta förminskas. Som exempel tar han upp Simone de Beauvoir, som 

i det undersökta läromedlet reduceras till Jean Paul Sartres livspartner. Hon står inte med i 

egenskap av författare, trots att hon skrivit flera verk, utan endast i egenskap av (kvinnlig) 

livspartner till en manlig författare. Det som Ungh finner i sin analys blir intressant för oss 

eftersom han tittar på hur kvinnliga och manliga författare inom litteraturhistorien framställs 

och är den enda, vad vi vet, som hittills undersökt ett läromedel inom svenska för gymnasiet. 

 

Christoffer Dahl (2010) har analyserat en lärobok, ”Brus”. Han har använt sig av Genettes 

(1997) teorier om paratexter för att fördjupa sig i ”Brus” och analysera dess innehåll i 

förhållande till postmodernismen. Han tittar på genus och finner att det görs skillnad på män 

och kvinnor. Han tittar även på vilken litteratur som förmedlas till läsaren, hur denna 

förmedlas samt hur det litterära innehållet diskuteras. Han väljer att främst fokusera på just 

paratexter eftersom han anser att hans avhandling skulle bli för omfattande om han skulle gå 

djupare in på texten i den bok han analyserar. Dahl blir intressant för oss eftersom han tittar 

på och analyserar paratexten vilket också utgör en del av vår analys. 
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3. Material, metod och bakgrund 

Vi presenterar här materialet som vi avser analysera och den metod vi vill använda oss av. Vi 

presenterar även den analys som vi tidigare gjort på Den levande litteraturen för att närmare 

belysa de delar vi kommer titta närmare på i analysen och anledningarna till varför vi valt just 

de delarna. 

 

3.1 Material 

Vi har valt att titta närmare på och analysera två läromedel i svenska för gymnasiet. Det är 

Svenska timmar, litteraturen (Skoglund, 2012) och Ekengrens svenska (Ekengren, 2011). 

Båda läromedlen är reviderade och nytryckta för att vara anpassade till den nya läroplanen 

Gy 11 och det var en bidragande orsak till att vi valde dessa läromedel. I Svenska timmar 

(2012) presenteras litteraturhistorien i en enda bok den sträcker sig från antiken till 

modernismen, men tar inte upp någon modernare författare än Vilhelm Moberg. På baksidan 

presenteras boken kort med att läsaren ska få en “gedigen, perspektivrik och underhållande 

genomgång av den västerländska litteraturhistorien, från antiken till absurdismen” (Skoglund, 

2012). Vi har valt att analysera läromedlens litteraturhistoriska del eftersom vi vill titta på hur 

kvinnor respektive män framställs och hur paratexterna och brödtexten samverkar för att 

skapa en bild av författarna. I Ekengrens svenska (2011) är litteraturhistorien presenterad i 

två böcker, litteraturbok 1 och 2. Litteraturbok 1 sträcker sig från antiken till realismen och 

naturalismen och litteraturbok 2 täcker 1900-talet och fram till vår tid. Baksidan av 

Litteraturbok 1 och 2 presenteras kort på liknande vis, att läsaren ska ”guidas genom epoken, 

dess litterära texter och händelser som påverkat samhällsutvecklingen” (Ekengren 2011). Vi 

har valt att fokusera oss på romantiken och fram till vår tid eftersom det är först där som vi 

rimligen kan kräva en jämnare fördelning av manliga och kvinnliga författarporträtt. 

 

3.2 Metod 

Vi kommer att närläsa paratexten i både Svenska timmar, litteraturen (2012) och Ekengrens 

svenska (2011) vilket innebär att vi kommer att titta på innehållsförteckning, bilder och 

rubriker (Genette, 1997). Vi kommer även närläsa brödtexten för att se hur väl denna 

samspelar med paratexten. Vi är medvetna om att det är en komplex process att producera ett 

läromedel och vi har därför valt att inte hänvisa till författarna eftersom de inte är ensamma i 

beslutsprocessen. Vi väljer att hänvisa till “läromedlet” snarare än “Skoglund” eller 

“Ekengren”. Med hjälp av begreppet intersektionalitet (de los Reyes & Mulinari, 2007) och 



	  

7	  

kategoriell ojämlikhet (Tilly, 2000) kommer vi att analysera hur kvinnor och män framställs i 

de båda läroböckerna och med hjälp av detta begrepp vill vi få ett vidare perspektiv på 

genusfrågan. 

 

Vi kommer att börja vår analys vid romantiken eftersom vi menar att det före denna 

tidsperiod finns skäliga förklaringar till varför kvinnorna är få, man kan till exempel anta att 

kvinnor vid tidigare århundraden varken haft möjlighet, tillfälle eller tillåtelse att skriva och 

att de som ändå gjorde det hade svårt att bli publicerade i en mansdominerad värld och deras 

texter finns därför inte bevarade för vår tid. Vi kommer inte att ge oss närmare in på denna 

diskussion utan detta beslut är taget för att begränsa vårt analysområde. Dessutom kommer 

vårt fokus att ligga på det som vi fann bekymrande i vår B-uppsats, det vill säga att resultaten 

av vår närläsande analys av de nyare läromedlen kommer sättas in i en jämförande diskussion 

med de resultat vi funnit i vår analys av Janssons läromedel trots att vi är medvetna om att det 

kan vara problematiskt. Om vårt resultat visar att brödtexten skiljer sig avsevärt från 

paratexterna har vår undersökning av Den levande litteraturen ingen validitet i 

sammanhanget då samma sak skulle kunna vara aktuell i det läromedlet. Däremot så finns det 

i nuläget inget som säger att paratexterna skulle vara likadana då som nu och därför tycker vi 

att en jämförelse är relevant.  

 

Vår undersökning kommer huvudsakligen att vara kvalitativ, eftersom vi vill jämföra hur 

kvinnorna framställs i förhållande till männen snarare än hur många det finns av varje. 

Däremot kommer det troligtvis att finnas kvantitativa inslag då det kan finnas avsnitt där 

kvinnor saknas eller är så få att det sticker ut i jämförelse med männen. För att kunna jämföra 

de nyare läromedlen med Den levande litteraturen har vi valt ut de delar som intresserade oss 

mest. 

 

3.3 Bakgrund: Jansson Den levande litteraturen 

I vår B-uppsats (Hildingsson och Stejre, 2012) kunde vi konstatera att resultatet i skolverkets 

rapport angående läromedel i biologi, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap 

(Skolverket, 2006) stämmer in även på det läromedel i svenska som vi undersökte. Rapporten 

visar nämligen att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i dessa läromedel och att det 

saknas en problematisering kring detta. I ett tidigare sammanhang har vi undersökt 

paratexternas betydelse för skildringen av kvinnliga författare i Ulf Janssons Den levande 

litteraturen. Den upplaga vi analyserade publicerades 2007. Vi fokuserade på paratexterna i 
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boken och analyserade dem ur ett genusperspektiv. Vi fann att genom att se på paratexterna 

framträder en bild av den kvinnliga författaren som underställd den manliga. De var för det 

första färre, de fick inte lika mycket utrymme och de porträtterades ofta med självporträtt 

medan männen i sin tur fick mycket textmässigt utrymme som ofta ackompanjerades av 

bilder från deras litterära verk. I den här uppsatsen vill vi lyfta fram dessa fyra områden som 

vi uppfattar som problematiska hos Ulf Janssons Den levande litteraturen. Det handlar för 

det första om det paratextuella problemet med innehållsförteckning, för det andra om 

epokerna romantiken och realismen och slutligen om författarskapet Moa Martinsson. Nedan 

följer utdrag ur vår B-uppsats av de delar som vi tycker är intressanta och som vi kommer att 

utgå från i vår analys av Svenska timmar, litteraturen och Ekengrens Svenska. 

 

3.3.1 Innehållsförteckning 
När man läser en bok möts man allra först av eventuellt förord och innehållsförteckning. 

Innehållsförteckningen i Janssons (2007) bok säger vid första anblick inte någonting alls om 

författarna han har valt. Det enda man får reda på är vilken epok de tillhör och på vilken sida 

man hittar dem. Kön är oväsentligt fram till dess att man upptäcker kapitlet ”Manligt, 

kvinnligt, jämlikt” i vilket man finner underrubriken ”Kvinnovärldar”. Då börjar man 

automatiskt fundera över vilket kön de övriga författarna har, eftersom det verkar finnas ett 

kapitel som är speciellt tillägnat kvinnliga författare. Dahl säger att innehållsförteckningen är 

författarens möjlighet att förklara varför och hur texten ska läsas (2010, s.45). Om man ser 

det på det viset så är Janssons innehållsförteckning något missvisande eftersom man lätt antar 

att det bara är ett kapitel som innehåller kvinnliga författare. Vill man då läsa specifikt om 

kvinnor så är det lätt att man hoppar över de andra kapitlen. För övrigt är 

innehållsförteckningen inte heller speciellt utförlig och som Dahl (2010) konstaterar så är den 

viktig för att texten överhuvudtaget ska bli läst. Är den då innehållsfattig är det lätt att läsaren 

blir uttråkad innan hen ens öppnat boken.  

 

3.3.2 Romantiken 
Det bör påpekas att i kapitlet om romantiken nämns inga kvinnliga författare. De författare 

som tas upp här är alla manliga och som konstaterats tidigare får texten mer utrymme än 

deras porträtt. Däremot visas flera illustrationer från deras verk. Att de här epokerna 

presenteras helt utan kvinnliga författare kan tyckas märkligt då en av de viktigaste 

författarna från den här tiden var kvinna. Mary Shelley författade Frankenstein ett av tidernas 

största gotiska verk, men det nämns inte i paratexten. Läser man igenom brödtexten nämns 
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hon inte heller där. 

 

3.3.3 Realism och naturalism 

I kapitlet realism och naturalism väljer författaren att ta upp systrarna Brontë. De tre systrarna 

får dela på två och en halv och de är alla tre med på den porträttbild som visas. Tittar man då 

vidare på hur Charles Dickens presenteras, i samma kapitel, tar han som ensam man upp fyra 

sidor. Hans avsnitt innehåller underrubriker som ”samhällsskildraren” och 

”följetongsförfattaren”. Systrarna Brontës avsnitt har enbart två underrubriker och de är 

desamma som de två mest kända verken – Jane Eyre (Charlotte) och Svindlande höjder 

(Emily). Ann Brontës bok nämns inte. Det är som om de vore en person som gett ut några 

olika böcker, snarare än att de är tre olika personer som gett ut helt olika böcker. Vad som 

också är intressant är att presentationen av Dickens har bilder ur hans litterära verk, något 

som totalt saknas i presentationen av systrarna Brontë. Även i detta kapitel saknas en av de 

viktigaste författarna nämligen Jane Austen. 

 

3.3.4 Moa Martinsson 
Vi tyckte att det var en märklig uppdelning av underrubrikerna i kapitlet “Manligt, kvinnligt, 

jämlikt” eftersom där fanns en som handlade om män och en som handlade om kvinnor, så 

långt är allt väl, men sedan fanns det en tredje rubrik som handlade om självlärda författare. 

Här reagerade vi på att det inte ingick några kvinnor. Det fick oss att ifrågasätta 

rubriksättningen, om man inte planerat att följa huvudrubriken varför började man då att göra 

det utan att fullfölja? Vi ansåg att till exempel Moa Martinsson passade in under både den 

”kvinnliga” rubriken och den ”självlärda” rubriken. Vad har hon, förutom sitt kön, som gör 

att hon hamnar under det kvinnliga istället för bland de självlärda? Vi anser att 

rubriksättningen här är något missvisande och att strukturen i kapitlet kunde varit annorlunda. 

Att göra ett ”kvinnokapitel” tolkas lätt som att kvinnor ”bara” är kvinnor. De får inte 

representera något annat än sitt kön. Som exempel är värt att nämna Moa Martinsson. Hon 

presenteras i avsnittet ”Kvinnovärldar” när nästa avsnitt är ”De självlärda” där hon är en 

självklar kandidat. Så även om det är jämt mellan antalet författare så kan inte detta kapitel 

anses som jämlikt eftersom kvinnorna fortfarande enbart porträtteras som kvinnor. 
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4 Analys: Skoglund Svenska timmar litteraturen och Ekengren Ekengrens 

svenska 
I det här kapitlet analyserar vi Svenska timmar, litteraturen och Ekengrens svenska med hjälp 

av vår teoretiska bakgrund. Ett viss mått av jämförelse förekommer för att belysa hur de båda 

läromedlen skiljer sig åt. 

 

4.1 Innehållsförteckning 

Innehållsförteckningen är en del av paratexten som vi i Jansson (2007) analyserat och som 

presenterats ovan. I Svenska Timmar, Litteraturen (Skoglund, 2012) ser 

innehållsförteckningen lite annorlunda ut i jämförelse med Jansson. Varje kapitel presenteras 

i fetstil och den här boken verkar, vid första anblick, inte vara uppbyggd kring författarna. 

Det finns avsnitt som handlar om författare, men det finns också andra avsnitt, som till 

exempel “Vikingakult” och “Amerikanska röster”. Ju närmre nutid det kommer desto fler 

avsnitt blir det som handlar om enskilda författare. Det är svårt att avgöra genom att bara titta 

på innehållsförteckningen hur väl fördelat det är mellan kvinnliga och manliga författare. 

Läsaren lämnas lite att själv ta reda på, genom att läsa boken, vilket kön författarna har. Och 

kanske är det inte viktigt. Om man inte skriver ut tydligt vilket kön, nationalitet, klass etc. 

som författaren har så förhindrar man att det uppstår kategoriella olikheter (Tilly, 2000) och 

man bidrar därmed också till att tankar om invanda normer bryts. Dock förlorar det lite sin 

poäng att enbart skriva ut efternamn när kvinnliga författare får attribut i rubrikerna som “Tre 

kvinnliga röster: Wägner, von Krusenstjerna och Boye” eller “Moa Martinsson - om kvinnors 

kamp för ett värdigt liv”. Detta behöver kanske inte ses som ett problem men Tilly (2000) 

menar att kategoriella par, till exempel man/kvinna, gör att den andra alltid utesluts. Man 

måste vara det ena eller det andra och när då kvinnor redan i innehållsförteckningen pekas ut 

som just kvinnor så har alla möjligheter redan stängts för dem att vandra in på någon annan 

domän. (Tilly, 2000) Motsatsen till kvinna är man, läsaren lämnas att anta att alla de andra är 

män eftersom det varken står kvinna eller man vid deras namn. Eftersom det står kvinna vid 

vissa namn bildas ju automatiskt en motsats till de andra, som då får antas vara män. Dock 

lämnar en analys av enbart paratexter en hel del att önska. Än så länge är vi bara på sidan fem 

i boken och vi vet ännu inte hur det i boken reflekteras över författarna och deras 

författarskap. 

 

Innehållsförteckningen i Ekengrens svenska (2011) presenterar i de båda läromedlen 
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(Litteraturbok 1 och 2) varje kapitel med ett kapitelnamn och inom varje kapitel följer 

underrubriker skrivna i fetstil. Här står författares namn men även underrubriker som till 

exempel “Romantiska strömningar” och “En omvälvande tid”. De underrubriker som inte 

skrivs med fetstil är olika utdrag ur verk och dikter vilka står med under respektive författare. 

Någon mer utförlig presentation får inte läsaren och det krävs här en förkunskap om vilka 

författarna är för att veta om de är manliga eller kvinnliga. Dahl (2010) menar att paratextens 

viktigaste del i en lärobok är just innehållsförteckningen, inte minst för att väcka läsarens 

intresse. Han konstaterar att en innehållsförteckning är författarens möjlighet att förklara 

varför och hur en text ska läsas (2010). En förkunskap krävs ju även för att veta och förstå 

vad “Det eviga” ska presentera vilket för alla inte är lika självklart. Ändå framstår det i de 

båda läromedlen över lag en bild av att det är jämlikt mellan manliga och kvinnliga författare 

till skillnad från i både Den levande litteraturen och Svenska timmar, litteraturen. Båda 

presenteras med för- och efternamn och även med könlösa attribut vilket gör att de inte 

uppstår några kategoriella par (Tilly, 2000). 

 

4.2 Mary Shelley 

Vi hoppar över de första kapitlen i Svenska Timmar, litteraturen och bläddrar direkt till 

kapitlet “Från romantik till realism” (Skoglund, 2012, s 189-247). Före romantiken var 

kvinnor inte så aktiva i det offentliga rummet och för att begränsa oss har vi, som tidigare 

diskuterats, valt att hoppa över tidigare epoker. Inom romantiken i det här läromedlet nämns 

endast en kvinnlig författare. Mary Shelley presenteras under rubriken “Frankensteins 

monster och annan skräck”, en paratext som inte säger läsaren någonting om vem författaren 

är, men som presenterar vad kapitlet ska handla om på ett väldigt tydligt sätt. Ett citat och 

namnet Mary Shelley i fetstil sticker ut och väcker läsarens uppmärksamhet. De flesta kapitel 

i avsnittet om romantiken presenteras med en neutral innehållsrubrik där författarna inte 

nämns och därför kan man inte dra någon slutsats om ojämlikhet här, att Mary Shelley inte 

presenteras med namn i rubriken är inget som sticker ut eller skiljer henne från männen. 

Däremot står hon som ensam kvinna i avsnittet om romantiken och att hon inte 

uppmärksammas på något speciellt sätt kan ses som både positivt och negativt. Genom att i 

rubriken inte uppmärksamma att författaren är en kvinna ger man Mary Shelley en chans att i 

läsarens ögon vara någon annan än “bara” en kvinna. Charles Tilly (2000) menar att 

kategorier som man/kvinna inte genomsyrar livet så fullständigt att man inte har möjlighet att 

tillhöra flera kategorier samtidigt, dock krävs det att aktörerna i de par ställda kategorierna 

(t.ex. männen och kvinnorna) inte ger varandra beteckningar som utesluter andra kategorier. 
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Alltså, om en man definierar en kvinna som kvinnlig i ett sammanhang där något annat anses 

som manligt så har han effektivt förhindrat henne att ta del av någon annan kategori vid det 

tillfället. Därför är det positivt att författarna oftast inte pekas ut i rubrikerna då detta ger alla 

möjlighet att tillhöra flera kategorier. När man sedan ser förbi rubrikerna och ger sig in i 

texten som ska presentera Mary Shelley och hennes Frankenstein finner man en ytterst kort 

(fyra meningar) presentation av författaren och ett lite längre resonemang kring verket och 

dess inspirationskällor (Skoglund, 2012, s.203-204). Här finner man också att Mary Shelley 

presenteras tillsammans med “diktaren Lord Byron” och P. B Shelley som är “hennes man” 

och “också han en berömd poet ” precis som Lord Byron. Mary Shelley presenteras inte som 

diktare eller något annat litterärt epitet utan som “engelskan Mary Shelley” Hon pekas här ut 

som kvinna och som engelska, enligt De los Reyes och Mulinari (2007) ett oreflekterat 

användande av intersektionalitet. Mary Shelley tillåts här tillhöra två kategorier, kön och 

region, men hon reduceras fortfarande till kvinna då det är tydligt att hon är engelska och inte 

engelsman och inte heller någonting annat. Då Mary Shelley är den första (och enda) 

kvinnliga författare som nämns inom ramen för romantiken så hade ett resonemang kring 

detta faktum varit önskvärt i samband med att hon presenteras. Som läsare lämnas man 

ensam med funderingar kring hur det kommer sig att Shelley är den enda kvinnan som skrivit 

något av vikt under den här perioden och hur det då kunde komma sig att hon av alla kvinnor 

blev publicerad. Berge och Widding (2006) finner det bekymrande att resonemang av det här 

slaget saknas även i de läromedel de analyserat. De konstaterar att resonemangen visst finns, 

men att de förekommer som isolerade öar i texten. Resonemangen är inte integrerade i den 

övriga texten och detta riskerar att försvåra ett resonemang kring ämnet då detta gör texterna 

motsägelsefulla. Att uppmärksamma Mary Shelley som kvinna eller inte, det är den stora 

frågan. Hur man än gör riskerar man att reproducera normerande värderingar och det allra 

viktigaste saknas, nämligen ett resonemang kring kvinnornas frånvaro i epoken.  

 

Till skillnad från i läroboken Svenska timmar, litteraturen där Mary Shelley är den enda 

kvinnliga författaren som nämns inom kapitlet romantiken, nämns det i Ekengrens svenska 

flera kvinnliga författare. Mary Shelley är en av dem och hon presenteras under rubriken 

”Shelley, Poe och människans okända krafter” (Ekengren, 2011, s.291-292). Så här långt in i 

analysen ser vi en jämn fördelning mellan de kvinnliga och manliga författarna, men tittar vi 

lite närmre och dröjer längre vid paratexten ser vi ändå en skillnad mellan manligt och 

kvinnligt på det sätt författarna presenteras vid namn. Båda presenteras med efternamn, vilket 

gör att man undviker att placera dem i någon kategori dock finns det nedanför rubriken en 
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porträttbild där undertexten avslöjar att den föreställer Shelley. Bläddrar vi snabbt igenom 

kapitlet romantiken ser vi i rubriksättningen att de kvinnliga författarna i detta kapitel, 

presenteras med både för och -efternamn medan de manliga författarna endast presenteras 

med sitt efternamn (Ekengren, 2011, s.280-317). Mary Shelley är dock den enda kvinnan som 

presenteras med sitt efternamn i rubriken, men eftersom man fullföljer med att skriva ut även 

Mary Shelleys fullständiga namn vid porträttet och eftersom Edgar Allan Poe inte presenteras 

med en bild, förstärks det resonemang som Tilly (2000) menar är kategoriell ojämlikhet. De 

kvinnliga författarna reduceras här till kvinnor och hamnar därför inom kategorin kön. 

Jämfört med de manliga författarna som presenteras under rubriker som “Runeberg, Sveriges 

finske nationalskald” (Ekengren, 2011, s.304) ser vi exempel på hur de manliga författarna 

hamnar inom flera kategorier då de redan i paratexten hamnar inom flera kategorier som i 

detta fall är kön och region. Om de i läromedlet inte valt att skriva ut något namn under 

Shelleys porträttbild så hade läsaren inte vetat om det var Shelley eller Poe, vilket förklarar 

varför de valt att skriva dit hennes namn, men det förklarar inte varför det genom hela 

kapitlet visar på liknande exempel. 

 

Brödtexten som följer börjar med att beskriva Mary Shelley genom hennes verk 

Frankenstein. Det berättas att Frankenstein först publicerades anonymt och senare när den 

började tryckas i Mary Shelleys namn ansågs boken spektakulär eftersom den var skriven av 

en kvinna och för att den inte handlade om det kvinnor borde skriva om. En mer utförlig 

förklaring till varför så var fallet ges inte i texten. Mary Shelley får här mera uppmärksamhet 

i text än vad Edgar Allan Poe får. Hennes verk, Frankenstein, beskrivs i texten där det även 

ges ett utdrag ur Frankenstein vilket följs av en helsida med en filmplansch från 1931 där 

läsaren får en bild av hur Frankenstein ansågs se ut. Poe tilldelas endast några rader i slutet av 

texten, närmare bestämt tio mot Shelleys trettiofyra. När vi sedan går vidare till Poe 

benämner man honom som ”en annan mästare”, d.v.s. att han är en annan mästare i 

förhållande till Shelley vilket ger dem samma status. Genom de båda texterna beskrivs 

författarna med liknande attribut och de tillskrivs äran att ha grundat rysargenren och 

deckargenren. Shelley och Poe är alltså här jämlika. Genom att de båda beskrivs 

intersektionellt (De los Reyes & Mulinari, 2007), de tillhör flera kategorier, undviker man att 

återskapa kategoriella ojämlikheter (Tilly, 2000). 
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4.3 Austen, Brontë och Dickens 

När vi, i Svenska timmar, kommer in på realismen (Skoglund, 2012, s.212-241) dröjer det 

inte många sidor innan Jane Austen och systrarna Brontë dyker upp (s.217). Till skillnad från 

i avsnittet om romantiken presenteras författarna här ofta med namn i rubrikerna, både män 

och kvinnor. Dock presenteras männen oftast enbart med efternamn medan vi finner Austen 

och systrarna Brontë under rubriken “Jane Austen och systrarna Brontë”. Denna rubrik 

betonar verkligen författarnas kön, då man skriver ut Austens förnamn (Jane) och ordet 

”systrarna” som ju inte lämnar något över för fantasin, systrar är ju alltid kvinnor, vilket är 

något som de los Reyes och Mulinari starkt skulle motsätta sig då “[ö]verfokusering på kön 

och underfokuseringen på andra sociala relationer, konstruerar kvinnan som offer vilket i 

förlängningen också utesluter vissa kvinnor från delaktighet i maktutövandet” (2007, s.125). 

De menar att det är viktigt att man uppmärksammar och ifrågasätter de kategorier som på sätt 

och vis osynliggör ojämlikhetens historiska orsaker genom att de är normerande och det är 

lätt att säga att vi är alla olika. Vad man också reagerar på när det gäller rubriken är att de inte 

bara presenteras som kvinnor, de är dessutom enbart kvinnor. Bläddrar man vidare till nästa 

avsnitt som handlar om Charles Dickens så finner man att han presenteras i en rubrik som 

lyder “ Dickens - succéförfattare och samhällskritiker” (Skoglund, 2012, s.221). Det första 

man möts av här, redan i rubriken, är en presentation av Dickens som både succéförfattare 

och samhällskritiker. Han är inte bara Dickens utan han är också något annat. Austen och 

Brontë däremot tillskrivs inga attribut och kan därför inte vara något annat än det vi för 

tillfället vet om dem, nämligen deras kön. På det här sättet förstärks det vi redan tidigare 

konstaterat, när det gäller den manliga författaren fokuseras det på andra sociala relationer 

och hans kön är oviktigt, när det gäller kvinnorna så tycks det inte finnas några andra sociala 

relationer och därför blir deras kön den kategori de får tillhöra. (Avsnittet om Jane Austen 

pryds av en bild på Gwyneth Paltrow som Emma, en av Austens karaktärer.) Några fler 

paratextuella inslag av vikt förekommer inte. Avsnittet om systrarna Brontë, som följer direkt 

på avsnittet om Austen, avslutas med en klassisk bild på de tre systrarna och ett citat ur 

Emilys Wuthering Heights. Denna klassiska bild är densamma som vi nämner ovan. Vad vi 

tidigare konstaterat är att Jane Austen helt och hållet saknades i det läromedel vi då 

undersökte. I Svenska Timmar, litteraturen presenteras hon på nästan två sidor. Avsnittet 

inleds med meningen “[e]n del författare är besvärliga. De passar inte in i de prydliga 

epoksystem som litteraturforskarna med stor möda satt ihop” (Skoglund, 2012, s.217) och 

sedan fortsätter man med att ge Jane Austen och systrarna Brontë som exempel på besvärliga 

författare. Petra Broomans (2001) påpekar flera gånger i sin avhandling att litteraturhistorien 
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är “omöjlig” och detta tydliggörs ju även här. Alla kan inte passa in i de system som 

litteraturhistorikerna har satt upp. Man kan dock ifrågasätta hur välbetänkt det är att låta tre 

kvinnor representera det avvikande och att använda sig av ord som besvärliga om kvinnorna 

medan litteraturhistorikerna är prydliga och har gjort sig mycket besvär. Läsaren kan ju 

självklart inte veta vilket kön “litteraturhistorikerna” har men drar lätt slutsatsen att de är män 

eftersom författarna är kvinnor och har egenskaper som skiljer sig från litteraturhistorikernas. 

Allt i enighet med Tillys (2000) teori om kategoriella par. För att ett kategoriellt par ska 

uppstå måste de förhålla sig till varandra så om kvinnorna är på ett vis borde rimligen de 

andra vara män om de är på ett annat vis. Man kan jämföra detta med det som Berge och 

Widding (2006) finner, kvinnorna framställs som det dåliga alternativet, det är deras fel att de 

inte passar in i litteraturhistorien och det är synd om litteraturhistorikerna (underförstått 

männen) som måste ha att göra med sådana besvärliga kvinnor. 

 

Vidare kan man i texten läsa att Jane Austen gav ut sina böcker anonymt, samt att Charlotte 

Brontë gav ut sina böcker under en (manlig) pseudonym. Båda författarna var, precis som 

Charles Dickens, väldigt populära men till skillnad från Charles Dickens valde, eller 

tvingades, de att ge ut sina böcker under pseudonym. Ett resonemang kring detta saknas helt 

och hållet, man konstaterar bara att det inte var “riktigt fint och ladylike att som kvinna 

författa romaner”. Som Berge och Widding (2006, s.29) påpekar gör det texten väldigt 

motsägelsefull att inte resonera kring anledningen till att kvinnor förminskades eller inte 

tilläts agera på den offentliga arenan. Som läsare lämnas man att undra över varför dessa 

kvinnor då alls skrev några böcker, och slutsatsen riskerar att bli att de helt enkelt var 

annorlunda eller konstiga för de var kvinnor som inte gjorde så som kvinnor ska göra. 

 

Jane Austen presenteras inom epoken realismen i Svenska timmar, litteraturen (Skoglund, 

2012, s.212-241) men i Ekengrens svenska är hon en av de kvinnliga författarna som nämns 

inom romantiken (Ekengren, 2011, s.280-317) och till skillnad från i Svenska timmar, 

litteraturen där hon tillägnas två hela sidor ges hon drygt en sida i Ekengrens svenska, men 

värt att nämna är att hon här tillåts presenteras som något annat än enbart sitt kön (kvinna) 

där vi hittar henne under rubriken ”Jane Austens tankar bakom idyllen” (Ekengren, 2011, 

s.307). Systrarna Brontë hittar vi halvvägs in i kapitlet realismen och naturalismen och även i 

Ekengrens svenska, litteraturbok 1 hittar vi den berömda porträttbilden av systrarna Brontë, 

men istället för ett citat får vi här veta lite om själva porträttet av de tre systrarna (2011, 

s.339). Liksom i Svenska timmar, litteraturen betonas även här det kvinnliga könet då man i 
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paratexten inte tillåter de tre gå utanför den kategori (kön) man sätter dem i. Tittar vi vidare 

längre ner i texten ges det, till skillnad från Svenska timmar, litteraturen en kortfattad 

problematisering till varför Jane Austen gav ut sina böcker anonymt där det även förklaras 

kort om varför det ansågs opassande för en kvinna att skriva böcker. Vidare ges en kort 

presentation av henne som person och även en presentation på vilket sätt hon skildrar 

karaktärerna i hennes böcker. Jane Austen framstår i texten som realist fastän hon står under 

kapitlet romantiken vilket i jämförelse med Svenska timmar, litteraturen blir missvisande 

eftersom hon där presenteras under kapitlet realismen men anses tillhöra romantiken. På 

liknande sätt presenteras systrarna Brontë i texten där det börjar med en problematisering 

kring kvinnans rätt att skriva. Alla tre systrar får ett av sina verk presenterade. Charlotte med 

sin Jane Eyre, Emilys Svindlande höjder och Annes Agnes Grey. 

 

Charles Dickens är den förste författaren som nämns i detta kapitel. Det är värt att nämna att 

de författare som tas upp inom kapitlen realismen och naturalismen presenteras både de 

manliga och de kvinnliga författarna med för och efternamn, med undantag ifrån Almqvist 

som introduceras som “Den nytänkande Almqvist” (Ekengren, 2011, s.327). En porträttbild 

visas på Charles Dickens, men ingen tillhörande text finns och inget namn som beskriver vem 

personen föreställer. Det lämnas till läsaren att förstå vem personen är. I rubriken presenteras 

han som “Samhällsskildraren Charles Dickens” (Ekengren, 2011, s.322) där han liksom Jane 

Austen tillåts gå utanför en specifik kategori och in i flera olika. Författaren Charles Dickens 

beskrivs i brödtexten som en sann och folkkär realist som var en skicklig följetongskribent 

och som med sin penna fick alla att gå ut för att köpa tidningen. Därefter ges en presentation 

av hans svåra barndomsår. Även om texterna i Ekengrens svenska känns jämställda får man 

ändå en känsla av att Charles Dickens på något sätt förskönas genom det som skrivs. Det 

finns en underliggande ton i det som skrivs. Ett exempel på detta är att Charlottes “Jane 

Eyre” nämns kort att boken “var ett mästerverk” (Ekengren s.339), men som person och 

författare nämns ingenting om hur duktig skribent hon faktiskt var. Charles Dickens hyllas 

som den folkkära samhällsskildraren han var och som följetongskribent fick han tidningarna 

att sälja i flera upplagor. Detta visar på att den maktutövning som på 1800-talet gavs till 

männen reproduceras även i texten eftersom Charles Dickens som person beskrivs som någon 

som har bidragit till samhällsdebatten medan Charlotte Brontë fortfarande tillhör endast 

kategorin kvinna då det är hennes litterära verk som beskrivs som fantastiskt, inte hon själv. 

De los Reyes och Mulinari (2007) menar att en underfokusering på sociala relationer 

konstruerar kvinnan som offer och utesluter henne från delaktighet i maktutövandet. Det 
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tycker vi oss verkligen se här då Brontë inte beskrivs som en fantastisk författare utan som 

kvinnlig författare, medan Dickens beskrivs som samhällsskildrare istället för att hans böcker 

skulle beskrivas som samhällsskildrande. 

 

4.4 Moa Martinsson 

I Svenska timmar, litteraturens sista kapitel, “Från Almqvist till arbetarlitteraturen” 

(Skoglund, 2012, s.293-341) hittar vi Moa Martinsson. Hon presenteras under rubriken “Moa 

Martinsson - om kvinnors kamp för ett värdigt liv.”(s.328). På motstående sida finns en bild, 

en staty av Moa Martinsson i Norrköping fotograferad lite underifrån. Någon har satt en rosa 

bandet pin på hennes bröst. Hon ser stolt ut. På sidan 303, 25 sidor tidigare, finns en 

porträttbild av August Strindberg även den tagen något underifrån. I boken förekommer det 

inte speciellt många porträttbilder, de som finns där följer dock ett mönster, männen är 

avbildade/fotograferade något underifrån, som att fotografen är någon som är mindre dem. 

Kvinnorna är däremot avbildade/fotograferade rakt framifrån eller något ovanifrån som om 

fotografen är någon som är större än dem, nästan lite hotfull. Att Moa Martinsson presenteras 

med ett fotografi tagen underifrån skulle kunna antyda att hon är lika mycket värd som 

männen. Precis som männen har hon någon annan kvalitet än bara sitt kön. Avsnittet om Moa 

Martinsson börjar på sidan 328 men hon nämns redan på sidan 298, då tillsammans med Ivar 

Lo-Johansson och Vilhelm Moberg där man konstaterar att Sverige är det enda landet i 

världen som har arbetarlitteratur som är skriven av autodidakter (självlärda). Ur ett 

intersektionellt perspektiv (de los Reyes & Mulinari, 2007) är det viktigt att man tillåts 

tillhöra andra kategorier än enbart till exempel sitt kön. En människa är ju så mycket mer och 

tack vare att Moa Martinsson “tillåts” tillhöra autodidakterna, samt arbetarförfattarna blir hon 

viktig, inte bara som kvinna utan som människa. 

 

Det är inte bara tillsammans med männen som Moa Martinsson omnämns som 

arbetarförfattare. Hennes eget kapitel inleds med ett resonemang kring arbetarförfattarna och 

det jobb de gjorde för att kunna skriva. Man konstaterar att det var speciellt svårt för 

kvinnorna eftersom de förväntades sköta hem och barn, utöver sitt (eventuella) arbete. Det 

fanns inte mycket tid över till att skriva. Genom att dessutom skriva “De manliga 

arbetarförfattarna debuterade oftast i 30-års ålder” (Skoglund, 2012, s.328) för att sedan 

berätta att Moa Martinsson var 43 år när hon gav ut sin första bok poängterar man att det 

finns arbetarförfattare av båda könen. Om man istället hade skrivit “arbetarförfattarna 
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debuterade [...]” hade man plötsligt uteslutit Moa Martinsson från den kategorin. Då hade alla 

arbetarförfattare varit män och Martinsson hade automatiskt inte varit arbetarförfattare 

eftersom hon hade varit motsatsen till dem (Tilly, 2000, de los Reyes &Mulinari, 2007). Nu 

blir hon istället en av de kvinnliga arbetarförfattarna och tillåts alltså att tillhöra fler än en 

kategori vilket är viktigt för att utjämna olikheter (de los Reyes & Mulinari, 2007). Man 

avslutar kapitlet om Moa med att konstatera att hon ogillades av de manliga kritikerna men 

att hon “visste sitt värde”. Moa Martinsson framställs som en kaxig, stolt person som var 

väldigt populär bland folket, precis som de andra arbetarförfattarna, oberoende av sitt kön 

men ändå så viktig för kvinnornas roll i historieskrivningen 

 

Ekengrens svenska litteraturbok 2 är en lärobok som presenterar 1900-talets litteraturhistoria. 

Här hittar vi Moa Martinsson i kapitlet ”Unikt, svenskt och samtida” (Ekengren, 2011 s.152-

187), vilket i denna bok är fyra kapitel in i boken. Vi behöver inte bläddra långt in i kapitlet 

förrän vi hittar avsnittet om Moa Martinsson. Ena sidan pryds av en bild av henne själv och 

där även hennes torp visas i bakgrunden. Precis som i läroboken “Svenska timmar, 

litteraturen” fotograferas hon underifrån vilket visar på att man även i denna lärobok får 

känslan av att hon är jämställd männen. Genom en snabb överblick i det här kapitlet ser vi 

fler bilder på kvinnor än på män och att de är tagna underifrån precis som på Moa 

Martinsson. Paratexten visar på en jämlikhet mellan kvinnor och män därför att Moa 

Martinsson i bild framställs i likhet med manliga författare som tidigare presenterats. 

Rubriken “Torparkvinnornas Moa Martinsson” (Ekengren, 2011, s.158) ställer Moa 

Martinsson under kategorin kön, men i likhet med läroboken Svenska timmar, litteraturen 

presenteras Moa Martinsson även i Ekengrens svenska i ett tidigare avsnitt där de skriver om 

de självlärda arbetarförfattarna vilket tillåter Moa Martinsson att hamna under flera olika 

kategorier (Tilly, 2000). Vidare in i brödtexten beskrivs Moa Martinsson som en oerhört stark 

kvinna. Hennes svåra liv berättas och vi får veta hur hon genom sina böcker fick upprättelse 

där hon genom sitt eget liv skildrar kvinnornas svåra verklighet. En nödvändighet, står det 

vidare i texten, i ett 30-tal där männen fick så mycket plats i litteraturen (Ekengren, 2011, 

s.159). 
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5. Diskussion 

Vi har ovan analyserat och jämfört två läroböcker, Svenska timmar, litteraturen och 

Ekengrens svenska, litteraturbok 1 och 2. Vi ville se hur kvinnor och män framställs i 

förhållande till varandra i läroböckerna, och om det har skett en förändring fram till idag och 

om intersektionalitet spelar någon roll i de nyare läromedlen. Till grund för att se om det har 

skett en förändring jämför vi de båda nyare läroböckerna med den analys vi redan gjort av 

Den levande litteraturen som gavs ut 2007. Vi finner generellt att det till viss del har skett en 

förändring i de båda läroböckerna som vi har tittat närmare på, men att det ändå fortfarande 

finns skillnader i hur de manliga och kvinnliga författarna framställs. Mest tydligt blir detta i 

läroboken Svenska timmar, litteraturen där vi ser en större ojämlikhet mellan könen eftersom 

de manliga författarna presenteras och tillåts här ta plats inom flera olika kategorier (Tilly, 

2000) än vad de kvinnliga författarna tillåts göra. En mer objektiv skildring ser vi i 

Ekengrens svenska, litteraturbok 1 och 2 där det blir mer tydligt att kvinnliga författare är så 

mycket mer än bara en kvinna.  

 

5.1 Innehållsförteckning 

I vår analys av innehållsförteckningarna i Svenska timmar, litteraturen och Ekengrens 

svenska, litteraturbok 1 och 2 fann vi stora skillnader mellan de båda läroböckerna. Som vi 

fann i Den levande litteraturen finner vi även i Svenska timmar att författarna presenteras 

med endast sitt efternamn vilket till en början gör att vi inte vet vilket kön författaren har. Vi 

finner detta mycket lovande med tanke på att man genom att presentera författarna med 

enbart efternamn inte delar in dem i kategorier enligt vare sig kön, region eller andra attribut 

(Tilly, 2000). Dock finner vi en brist, precis som i Den levande litteraturen, i och med att 

man har valt att benämna vissa kapitel till exempel “Tre kvinnliga röster: Wägner, von 

Krusenstjerna och Boye”. Detta gör att trots att författarna benämns med efternamn så har 

man pekat ut dem som kvinnor. Detta leder oss att fundera över ifall alla de andra författarna 

är män, med tanke på Tillys (2000) resonemang om motsatspar, alltså om man inte är kvinna 

så måste man vara man. Detta var samma resultat som vi fann i den levande litteraturen där 

man hade ett enda kapitel som kallades “Kvinnovärldar”. Vi finner det oroväckande att man 

redan i innehållsförteckningen finner tecken på att kategoriell ojämlikhet reproduceras 

eftersom innehållsförteckningen är författarens möjlighet att förklara varför och hur en text 

ska läsas (Dahl, 2010). Detta betyder att man som läsare riskerar att ledas in i en tanke om att 

kvinnor är mindre värda, alternativt enbart viktiga i sin roll som kvinna. Man läser alltså inte 
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texten förbehållslöst, utan med förutfattade meningar om vilka som är män respektive 

kvinnor och vilken roll de har i litteraturhistorien. 

 

När vi sen öppnar Ekengrens svenska litteraturbok 1 och 2 finner vi något som vi tycker är 

positivt. I de här läroböckerna görs ingen skillnad mellan författarna och den skiljer sig på det 

sättet avsevärt från både Den levande litteraturen och Svenska timmar, litteraturen. Här 

presenteras båda könen i rubriker som består av både för- och efternamn, enbart förnamn, 

namn och attribut etc. Exempelvis “Självständiga Fredrika Bremer”, “Träffsäkra Anton 

Tjechov” eller “Nordenflycht, den första yrkesförfattaren”. Med en sådan här varierande 

presentation undviker man att det bildas kategorier (Tilly, 2000). Tack vare att det inte bildas 

kategorier tycker vi att man kan se ett inslag av intersektionellt tänkande (de los Reyes & 

Mulinari, 2007) i och med att ingen författare presenteras med ett attribut som kan anses 

placera hen i en viss, specifik, kategori som till exempel kön, klass eller region. Om det är 

medvetet eller omedvetet kan vi inte svara på men vi anser att det är positivt att läsaren redan 

på de första sidorna i boken exponeras för ett vidare perspektiv på litteraturhistorien. 

 

5.2 Mary Shelley 

När vi analyserade paratexten i Den levande litteraturen fann vi att Mary Shelley helt 

saknades, vilket vi tyckte var mycket märkligt eftersom hon författade ett av tidernas största 

verk, Frankenstein. Detta fick oss att titta närmare på om hon där i alla fall nämndes i 

brödtexten, men hon nämndes inte heller där. Här ser vi som tur är en skillnad i både Svenska 

timmar, litteraturen och Ekengrens svenska litteraturbok 1 och 2 eftersom de i de här båda 

böckerna väljer att ta med henne. I Svenska timmar, litteraturen ser vi att Mary Shelley 

presenteras under rubriken “Frankensteins monster och annan skräck”. Att hon inte 

presenteras med sitt namn ser vi som någonting positivt eftersom hon inte delas in i någon 

kategori. Dock kan man kanske ifrågasätta att hon inte överhuvudtaget nämns i rubriken 

eftersom hon då representeras av sitt litterära verk som har en titel som är ett mansnamn. 

Eftersom även Edgar Allan Poe underställs samma rubrik tycker vi ändå att rubriken är 

objektiv och ställer Shelley och Poe på samma villkor. Tyvärr upptäcker vi så snart vi börjar 

läsa att objektiviteten är skenbar. I texten där Shelley presenteras i fyra meningar blir hon 

snabbt reducerad till en kvinna från England som gillade att berätta otäcka historier. Att 

benämna henne som “engelskan Mary Shelley” jämte männen lord Byron, som får epitetet 

diktare och P.B. Shelley som är hennes man och även han poet (precis som lord Byron) blir 

ett återskapande av kategoriell ojämlikhet där Mary Shelley är kvinnan och de andra får 
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attribut som kan betraktas som könlösa men som i sammanhanget står för manlighet och 

makt. Vid en första anblick kan man alltså här lätt tro att Mary Shelley tillåts vara författaren 

och inte kvinnan men vid närmare undersökning genomskådar man den oreflekterade 

intersektionaliteten som De los Reyes & Mulinari (2007) kritiserar i sin bok. Man låter henne 

ingå i flera kategorier (kön och region) men hon är fortfarande inte mer än så, hon är ingen 

diktare, det är männens roll, trots att hon har skrivit en av våra mest berömda litterära verk. 

Mary Shelley poängteras fortfarande som kvinnlig och hon presenteras dessutom tillsammans 

med män, som i sin tur presenteras som diktare. Därför blir hon deras motsats och alltså inte 

mer än en kvinna som skrivit en bok. 

 

I Ekengrens svenska ser det lite annorlunda ut. Där görs det tydligt redan i rubriken vilka 

författare som kommer att presenteras i avsnittet (Shelley och Poe). I rubriken nämns de båda 

enbart med efternamn och utan förkunskap kan man därför inte veta om författarna i fråga är 

män eller kvinnor. Detta är ett bra sätt att undvika att det skapas motsatspar, rubriken är 

objektiv på det viset att man inte pekar ut någondera av författarna med egenskaper som 

skulle förpassa dem till en eller annan kategori (Tilly, 2000, De los Reyes & Mulinari, 2007). 

Tyvärr finner man direkt under rubriken en bild på en kvinna där undertexten gör det tydligt 

att bilden föreställer Mary Shelley. Vad gäller paratexterna har man här misslyckats något 

med objektiviteten eftersom Mary Shelley får en porträttbild, där bysten är framträdande, 

samtidigt som Poe inte får någon bild alls. Det är som om man inte kan komma ifrån behovet 

av att poängtera att Shelley är en kvinna. När man sedan läser vidare i själva brödtexten 

finner man att mönstret upprepas i och med att det poängteras att “ Mary Shelley hette 

kvinnan (vår kurs.) som uppfann alla tiders värsta monster”. Man väljer här alltså att 

poängtera att hon är kvinna trots att man lika väl kunde ha skrivit “Mary Shelley hette 

författaren som uppfann [...]”. Läsaren är trots allt troligtvis kapabel att förstå att Mary 

sannolikt är en kvinna utan att det poängteras av läroboken. Vi kan tycka att detta är något 

nedlåtande mot författaren Mary Shelley eftersom hon tvingas in i en roll (kvinna) som 

egentligen inte borde ha någonting med hennes storhet som författare att göra. Dock jämställs 

hon längre ner i texten med Edgar Allan Poe på ett sätt som vi tycker talar om 

intersektionalitet och objektivitet. Poe nämns nämligen som “en annan mästare” i förhållande 

till Shelley, vilket gör henne jämlik med honom. Hon är också en mästare. De tillskrivs också 

bägge en position som föregångare för idag populära genrer så som rysare, deckare och 

thrillers. Detta att de båda betraktas som lika viktiga för dagens litteratur tycker vi är positivt 

för Shelley, som kvinna, och Poe, som man, tillskrivs samma egenskaper och kan därför inte 
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sägas ingå i ett kategoriellt par utan de tillåts agera på samma premisser utan att bindas av att 

tillhöra en viss kategori (exempelvis kön). 

 

Trots att Svenska timmar och Ekengrens svenska skiljer sig åt sinsemellan, där Ekengrens 

svenska är att föredra, så ser vi ändå här en förbättring gentemot Den levande litteraturen. 

Som vi tidigare nämnt så stod inte Mary Shelley att finna någonstans i Den levande 

litteraturen. I de nyare läromedlen finns hon i alla fall med. 

 

5.3 Austen, Brontë och Dickens 

Svenska Timmar och Ekengrens svenska har valt att närma sig Austen och Brontësystrarna på 

lite olika sätt. I Svenska Timmar finner vi dem under en och samma rubrik medan de i 

Ekengrens svenska återfinns på olika ställen i boken under varsina rubriker. Redan här ser vi 

en skillnad mot Den levande litteraturen eftersom man där valt att sålla bort Jane Austen helt 

och hållet och bara tar upp Charlotte och Emily Brontë. Precis som i Den levande litteraturen 

kommer avsnittet om Dickens i direkt anslutning till Brontësystrarna i de båda läromedel vi 

nu analyserat. Vad vi finner i de nyare läromedlen är att Austen och systrarna Brontë 

presenteras i rubriker där deras kön är det framträdande attributet medan Dickens, precis som 

i Den levande litteraturen, presenteras med attribut som “samhällsskildraren” och 

“följetongsförfattaren” Både Tilly (2000) och De los Reyes & Mulinari (2007) menar att 

detta är att betrakta som maktutövning. Kvinnor som reduceras till sitt kön har ingen 

möjlighet att hävda sig gentemot de övriga (manliga) författarna, därför är det, menar De los 

Reyes & Mulinari (2007), viktigt att man tänker intersektionellt och betraktar varje person 

som en individ med olika egenskaper för att undvika att återskapa gamla maktstrukturer och 

hierarkier. 

 

När vi läser vidare om systrarna Brontë i Ekengrens svenska så finner vi att systrarna jämfört 

med Charles Dickens blir reducerade till sitt kön och de får inte ens någon uppmärksamhet 

för vad de som personer har åstadkommit utan det är deras litterära verk som i sig är 

“mästerliga”. Charles Dickens å andra sidan beskrivs som en person som har bidragit till 

samhällsdebatten och skildrat verkligheten. Han, som man, får alltså ensam stå för allt hans 

litterära verk innehåller medan de kvinnliga författarnas litterära verk får stå för sig själv, 

nästan som om böckerna skrev sig själv då eller? Att kvinnorna inte erkänns som skickliga 

författare på samma sätt som Dickens tycker vi skapar ojämlikhet mellan könen då mannen 

tillåts agera som den person han är när kvinnorna å sin sida inte är aktörer över huvud taget. 
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Detta är ett maktförhållande som kommer att fortsätta reproduceras så länge 

läromedelsproducenter inte reflekterar över intersektionalitet. Först när intersektionaliteten 

kommer sig naturligt, och läromedelsproducenter och andra skribenter inser att varje 

människa tillhör mer än en kategori samtidigt, kommer vi får objektiva beskrivningar av 

författare med olika kön och bakgrund. 

 

Det som besvärade oss mest i Svenska timmar var det faktum att direkt under rubriken “Jane 

Austen och systrarna Brontë” kom meningen “[e]n del författare är besvärliga[...]”. Man 

menar alltså att Jane Austen och systrarna Brontë är besvärliga författare för de passar inte in 

i litteraturhistorien. Man säger vidare att litteraturforskarna med stor möda satt ihop ett 

prydligt epoksystem som systrarna Brontë och Jane Austen alltså inte passar in i. Vi tycker 

att det är oklokt att låta ett antal kvinnliga författare ensamma stå som det avvikande då det 

rimligen måste finnas även manliga författare som inte passar in i de epoksystem vi använder 

idag. Att låta kvinnor representera det normbrytande ställer männen i väldigt god dager 

eftersom de enligt Tillys teori om kategoriella par (2000) står som motsats till kvinnorna. Att 

man dessutom väljer att presentera Brontësystrarnas författarskap som “[...]vildvuxna 

romaner fulla av passioner, gåtor och galenskap och man måste ha en ganska skruvad 

världsbild för att kalla dem realistiska” (Skoglund, 2012, s.217) trots att de “[...] borde ha 

skrivit i en saklig och samhällskritisk stil (vår kurs.)” medan Charles Dickens romaner tillåts 

vara realistiska “[...] om man främst tänker på Dickens sätt att skildra miljöer” (s.221) stärker 

ju inte på något sätt systrarna Brontë gentemot Dickens, snarare förstärks här bilden av 

kvinnorna som konstiga och männen som “normala”. Manligheten är normen, det är männen 

som tillåts passa in trots att de kanske avviker lite från normen. 

 

5.4 Moa Martinsson 

Vad gäller Moa Martinsson finner vi väsentliga skillnader mellan Den levande litteraturen 

och de två nyare läromedlen. I Den levande litteraturen presenteras Moa under rubriken 

“Kvinnovärldar” trots att hon var minst lika kvalificerad att hamna under rubriken “De 

självlärda” som de män som stod där. Vi reagerade på detta eftersom det innebar att Moa 

Martinsson blev reducerad till sitt kön trots att hon har skrivit arbetarlitteratur som haft stor 

betydelse i svensk litteraturhistoria. Det var Moa Martinssons belägenhet i Den levande 

litteraturen som ledde oss in på att undersöka kvinnornas situation i läromedlen närmre. Vad 

vi finner i de nyare läromedlen är att det har skett en positiv utveckling för Moa Martinsson. 
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Om vi, som i analysen av Den levande litteraturen, enbart hade tittat på paratexter skulle vi 

ha landat i slutsatsen att Moa Martinsson fortfarande reduceras till enbart kvinna, eller som 

viktig endast för andra kvinnor med tanke på rubrikerna “Moa Martinsson - om kvinnors 

kamp för ett värdigt liv” (Skoglund, 2012) och “Torparkvinnornas Moa Martinsson” 

(Ekengren, 2011). I båda rubrikerna poängteras att det handlar om kvinnor och man får inte 

så många andra ledtrådar. När man sedan dyker ner i brödtexten uppenbaras en annan bild av 

henne. I Svenska timmar nämns hon redan tidigare i boken tillsammans med två manliga 

författare och precis som i fallet med Shelley och Poe ovan så tillskrivs de samma egenskaper 

och attribut: självlärda arbetarförfattare. Samma sak finner vi i Ekengrens svenska och detta 

är positivt eftersom de kategoriella par som vi sett reproduceras genom böckerna här suddas 

ut och en objektiv bild av arbetarförfattare framträder. I Svenska timmar blir det ännu 

tydligare att man tänker intersektionellt när man gör en poäng av att det finns både manliga 

och kvinnliga arbetarförfattare genom att skriva “[d]e manliga arbetarförfattarna debuterade 

[...]” för att sedan skriva att Moa Martinsson debuterade först vid 43 års ålder. Hade man 

istället skrivit “arbetarförfattarna debuterade [...]” hade man automatiskt uteslutit Moa 

Martinsson ur kategorin eftersom hon debuterade senare än dem, dessutom blir hon deras 

motsats, kvinna, alltså måste alla arbetarförfattare i det här fallet tolkas som manliga. Att göra 

poäng av att det finns både manliga och kvinnliga arbetarförfattare gör att man öppnar upp 

kategorierna och tillåter författaren att agera inom alla de kategorier som är aktuella. 

Martinsson är alltså en självständig, stark, kvinnlig, självlärd arbetarförfattare från 

Norrköping. Detta är ett exempel på hur intersektionalitet gynnar en objektiv bild av 

författare, där inte kön, klass eller region ensamt får stå för författaren utan hon tillåts vara 

den hon är utan begränsningar i form av fasta kategorier. Ekengrens svenska tar upp 

Martinsson på liknande sätt och vi har inte kunnat se några större skillnader i hur de båda 

läromedlen presenterar henne vilket självklart är positivt. 
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6. Sammanfattning 
Det verkar som att det har hänt en del sedan Den levande litteraturen gavs ut 2007. Det mesta 

handlar tyvärr om kvantitet. Kvinnliga författare som saknades där återfinns i de båda nyare 

läromedel vi nu har undersökt. Den största kvalitativa skillnaden vi har funnit är när det 

handlar om vår egen svenska Moa Martinsson som presenteras på ett positivt och objektivt 

sätt där hon tillåts agera utanför kategorin kvinna. De andra kvinnliga författare vi tittat på 

presenteras generellt sätt mest i sin roll som kvinna, med vissa undantag i Ekengrens svenska, 

vilket vi tycker är oroande med tanke på att skolans värdegrund tydligt understryker att 

kvinnor och män är jämlika. Genom att använda läromedel där det inte reflekteras kring 

ojämlikhet riskerar man att förlegade normer och värderingar reproduceras.  

Skillnaderna vi fann mellan Den levande litteraturen (Jansson, 2007) och de nyare 

läromedlen (Skoglund, 2012; Ekengren, 2011) fann vi till stor del redan i paratexterna, med 

bilden av Moa Martinsson som främsta exempel. Hade inte dessa skillnader funnits hade man 

kunnat ifrågasätta visheten i att jämföra läromedel som analyserats på olika plan. Hade det 

inte funnits någon skillnad i paratexterna hade vårt resultat inte kunnat sägas vara legitimt 

eftersom vi inte hade kunnat säga vad som står i brödtexten i Den levande litteraturen 

(Jansson, 2007). Vi vet inte ifall kvinnorna där behandlas annorlunda eftersom rödtexten där 

inte analyserats. Nu har vi ju dock funnit att redan i paratexterna förekommer det 

förändringar till det bättre i de nyare läromedlen och därför anser vi att vår jämförelse mellan 

dem är relevant. 
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