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Skönlitteraturen i läroboken 

En undersökning av det skönlitterära urvalet i två läroböcker för 
gymnasieskolans svenskämne 

Sammanfattning 
Utifrån frågeställningarna ”Vilka författare finns representerade i läroböckerna och hur ser 
representationen ut med avseende på texternas genre och originalspråk, författarnas kön och när 
texterna är skrivna?” och ”I vilka sammanhang används skönlitteraturen i läroböckerna?” undersöks 
det skönlitterära texturvalet och dess sammanhang i två läroböcker i svenska för gymnasieskolans 
svenskämne, Svenska etc. och Svenska timmar genom en kvantitativ innehållsanalys. Resultatet vad 
gäller det skönlitterära urvalet i de undersökta läroböckerna visar att det kvantitativt sett finns en stark 
manlig norm och ett ännu starkare västerländskt perspektiv samt att de flesta skönlitterära texterna hör 
till genren lyrik men att epiken får större utrymme per utdrag. Dramatiken är underrepresenterad som 
genre i båda läroböckerna och kvinnliga dramatiker saknas helt. I Svenska timmar förekommer 
skönlitteraturen som korta citat i den löpande texten för att illustrera eller representera en författare, 
stil eller epok, texterna presenteras i princip kronologiskt. I Svenska etc. presenteras kortare texter i sin 
helhet och längre texter av ett utdrag om några sidor, texterna presenteras tematisk och används som 
ingång till en rad övningar i svenskämnets alla delar. Texterna i Svenska etc. kommer i första hand 
från 1900-talets slut till skillnad från Svenska timmars texturval som främst är litteraturhistoriskt med 
tyngdpunkten i skönlitteratur från 1800-talet och 1900-talets första hälft. 
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1. Inledning 
Läroboken är traditionellt en central komponent i undervisningen på gymnasiet som lärare använder på 
olika sätt, bland annat för att organisera undervisningen och förbereda eleverna inför prov (Juhlin 
Svensson, 2000, s. 57-59). Mellan 1938 och 1991 var läroböcker statligt granskade för att bland annat 
se till att de var opartiska, prisvärda, stämde överens med kursplanen samt var anpassade till 
åldersgruppen (Johnsson Harrie, 2009, ss. 10, 12-13). Inledningsvis skulle granskningen godkänna 
eller underkänna läroboken för användning men efter 1983 skedde istället en form av 
konsumentgranskning. 1991 avvecklades den centrala granskningen och det är nu enligt Läroplan, 
examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 rektors ansvar att eleverna 
”får tillgång till […] läromedel av god kvalitet” (Lgy11, s. 15). Dock har Skolverket fortfarande 
möjlighet att i efterhand punktvis granska läroböcker, vilket gjordes för första gången 2006 (Johnsson 
Harrie, 2009, s. 14). Carlsson och Brömssen (2011, s. 17) menar att läroböcker konstruerar och 
reproducerar normer som finns i samhället, men att dessa normer inte alltid har stöd i läroplanen och 
de uppmanar därför till kritisk läsning av läroböcker. Läroböcker lånas ofta ut till eleverna för att 
kunna användas under flera år och på så vis hålla kostnaderna nere (Juhlin Svensson, 2000, Bilaga 1, 
s. 46). Eftersom böckerna används i åratal och av många elever får texterna stor spridning och då 
läroböckerna kan befästa föreställningar om vad som är normativt är det intressant att se vilket 
skönlitterärt texturval och vilka författare som presenteras i läroböcker ur ett flertal perspektiv. I denna 
uppsats beaktas genusperspektivet, tidsperspektivet, genreperspektivet, det kulturella perspektivet 
samt ett kontextuellt perspektiv. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka vilken skönlitteratur som återfinns och dess sammanhang i två 
läroböcker för svenskämnet i gymnasieskolan. Detta undersöks utifrån följande frågeställningar: 

1. Vilka författare finns representerade i läroböckerna och hur ser representationen ut med avseende 
på texternas genre och originalspråk, författarnas kön och när texterna är skrivna? 

2. I vilka sammanhang används skönlitteraturen i läroböckerna? 

2. Bakgrund 
I bakgrunden redogörs först för viktiga begrepp för studien innan skolans styrdokument behandlas i 
avseende att visa skönlitteraturens roll och kulturarvets ställning i läroplanen. Under rubriken 
teoretiska utgångspunkter behandlas därefter teorier kring kulturellt kapital. Under tidigare forskning 
redogörs för anledningar till att läsa skönlitteratur, forskning kring läroböcker i allmänhet och sedan 
kring skönlitteratur i läroböcker i synnerhet. 
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2.1. Viktiga begrepp för studien 
Skönlitteratur: Bergsten och Elleström (2004, s. 9) menar att skönlitteraturen är ”skriven med 
konstnärligt syfte” och står i kontrast till ”alla sätt att använda skrivkonsten för andra ändamål än 
konstnärliga” och det är även enligt den definitionen jag använder begreppet. I min studie har jag delat 
in skönlitteraturen i dess tre grundgenrer vars definitioner följer här. 

Dramatik: ”teaterkonst, skådespelsdiktning” (Åström, 2008, s. 38). 

Epik: ”berättande diktning […] Romaner och noveller är epik” (Åström, 2008, s. 41). 

Lyrik: ”poesi som först och främst återger känslor eller stämningar” (Åström, 2008, s. 74). 

Kanon: I uppsatsen används begreppet utifrån Bergstens och Elleströms (2004, s. 31) definition av 
kanon: ”en samling texter som bildar den allmänt accepterade stommen i en viss skrifttradition. Den 
litteraturvetenskapliga kanon består av de diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och forskares 
personliga tycke och smak anses utgöra det omistliga arv varje ny generation av bildningssökande har 
att tillägna sig”. 

Lärobok och läromedel: ordet lärobok används i uppsatsen liktydigt med det Juhlin Svensson (2000, 
s. 40) benämner ”primärt läromedel, elevens bok”, det vill säga den lärobok som eleven använder sig 
av. Läroboken ingår i den genre Selander (1988, s. 17-18) kallar pedagogisk text. Den pedagogiska 
texten ska inte producera någonting nytt, utan reproducera ett urval av redan befintlig kunskap. 
Selander (2003, ss. 217-219, 222) definierar lärobok som ett basläromedel. Läromedel är ett vidare 
begrepp som kan vara en rad olika saker som i undervisningssituationen bidrar till lärandet, icke-
basläromedel är endast läromedel i undervisningskontexten. Exempelvis är en film ett läromedel i en 
undervisningssituation, utanför skolan är den kanske endast underhållning. Läroboken, som är ett 
basläromedel, behåller dock sin funktion som läromedel oavsett kontext. 

2.2. Skolans styrdokument 

2.2.1. Skönlitteratur i Lgy11 

I Lgy11 (Lgy11, 2011) berörs skönlitteraturen främst i ämnesplanerna för svenska och svenska som 
andraspråk men även som ett övergripande mål för ”kunskaper […] som alla elever bör ha utvecklat 
när de lämnar utbildningen”, nämligen att: ”Det är skolans ansvar att varje elev [---] kan söka sig till 
saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” 
(ibid. s. 9). Genom gymnasieutbildningen ska eleverna således lära sig att söka skönlitteratur som kan 
bidra till deras egna personliga och kunskapsmässiga utveckling. I ämnesplanen för svenska (ibid. ss. 
160-181) finns skönlitteraturen inskriven som en del av ämnets syfte: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att […] läsa och 
arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i 
skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska 
också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt 
och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. [---] I 
undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur […] samt få sätta innehållet i 
relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. (ibid., s.160) 

Skönlitteraturen ska således användas som ett medel för att eleverna ska förstå sig själv, historien, 
omvärlden och sina medmänniskor. Vidare ska eleverna ges förutsättningar att utveckla: 



3 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 
förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, […] i skönlitteratur från olika tider 
[…]. 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 
författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. (ibid. 
s. 161) 

Eleverna ska således få kunskaper om, samt läsa och reflektera över, skönlitteratur från olika kulturer, 
genrer och epoker, skrivna av kvinnor och män, samt lära sig att författa egna texter utifrån denna 
skönlitteratur. De olika kursernas centrala innehåll exemplifierar ämnets syfte och de förmågor 
eleverna ska få möjlighet att utveckla. Skönlitteraturen är central för svenskämnet i gymnasieskolan 
och används i en rad olika syften. Mitt syfte är att undersöka hur skönlitteraturen används i läroböcker 
för svenska på gymnasieskolan, och i diskussionen kommer jag att återknyta till om och hur 
ämnesplanens syfte med skönlitteraturen kommer till uttryck i de undersökta läroböckerna. 

2.2.2. Kulturarv i Lgy11 

Kulturarvet finns med i Lgy11 som en del av skolans värdegrund: 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 
undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 
delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara 
det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. (ibid., s. 5) 

Kunskaper om kulturarvet ska liksom skönlitteraturen hjälpa eleverna att skapa en identitet och 
förståelse för andra individer. Skolan skrivs i värdegrunden in som en kulturell mötesplats med ett 
ansvar att förmedla värdet av en kulturell mångfald. I värdegrunden poängteras att kulturarvet är 
svenskt men även nordiskt, europeiskt och i förlängningen globalt. Under gymnasieskolans 
övergripande kunskapsmål står det dock att skolans mål är att alla elever ”har kunskaper om och insikt 
i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” (ibid., s.10) och den globala 
aspekten har här avlägsnats. I uppsatsen kommer det att undersökas vilka författare och skönlitterära 
verk som finns med i två läroböcker för gymnasieskolan och huruvida de representerar, det inte helt 
entydigt formulerade, kulturarvet i Lgy11. 

2.3. Teoretiska utgångspunkter 
Kulturellt kapital är ett uttryck som Bourdieu (t.ex. 1999, s. 31-33) använder för att illustrera värdet 
som, i vissa kretsar, tillskrivs bildning och språklig förmåga att uttrycka sig i maktens rum. Vidare 
menar han att utbildningssystemet upprätthåller fördelningen av detta kapital genom att familjer med 
högt kulturellt kapital lägger högre vikt vid utbildning, utbildar sig längre och på så vis erhåller ett än 
högre kulturellt kapital. Broady (1988) förklarar detta på följande sätt: 

Utbildningssystemet fördelar kulturellt kapital, men är också avgörande för detta kapitals existens 
som sådant: det formar människors habitus så att de blir disponerade att erkänna det slags värden 
varpå det kulturella kapitalet vilar. […] Utbildningssystemet är ett socialt system som upprätthåller 
en symbolisk ordning som klassificerar människor och förmedlar bilder av hur världen ser ut. (ibid. s. 
4) 

Utbildningssystemet är således, enligt Bourdieu genom Broady, i hög grad en stark aktör i 
upprätthållandet av det kulturella kapitalets fördelningar och tillskrivandet av kulturens värde. Tanken 
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att utbildningen ska ge eleverna tillgång till ett kulturellt kapital kan jämföras med idén om att 
eleverna genom utbildningen ska få kunskaper om kulturarvet som behandlades i föregående kapitel 
(Lgy11, s.10). Thavenius (1995, s. 81) poängterar att det kulturella kapitalet endast är värdefullt i vissa 
kretsar och att om bildningen betraktas som en form av kulturellt kapital problematiseras synen på 
bildning som ett universellt fenomen, och i förlängningen att bildning i realiteten skiljer sociala 
grupper från varandra. Vidare menar han att bildning och utbildning ofta sätts i kontrast till varandra 
vilket lett till en avsaknad av bildning på yrkesförberedande program (ibid., s. 269). Teorin om 
kulturellt kapital är en grund för denna uppsats eftersom det är den tanken som ligger bakom 
kanonbegreppet. Uppfattningen att alla elever ska läsa kanoniserad skönlitteratur för att på så vis 
tillgodogöra sig ett kulturellt kapital genom kulturarvet utvecklas närmare i följande avsnitt. 

2.4. Tidigare forskning 
Forskningsöversikten inleds med ett avsnitt om motiv för läsning av skönlitteratur i skolan, går sedan 
över till ett avsnitt kring forskning om läroböcker för att avslutas med att fokusera på det som är 
uppsatsens kärna, nämligen skönlitteraturen i läroboken. 

2.4.1. Varför skönlitteratur? 

I avsnittet om skolans styrdokument poängterades att skönlitteraturen har en central position i 
svenskämnet, men hur besvarar forskningen den didaktiska frågan: varför ska skönlitteratur läsas i 
skolan? Persson (2007, ss. 6-8) menar att anledningarna till att vi läser, eller väljer att låta bli, har 
förändrats och att läsningen i dagens mediesamhälle inte är något självklart. Under sent 1800-tal skulle 
eleverna läsa stor svensk skönlitteratur i ett led av nationell fostran, något som i dagens mångkulturella 
samhälle enligt Persson kan te sig absurt, men med tanke på den kanondebatt som blossade upp 
sommaren 2006, inte otänkbart. Många av de argument som framfördes 2006 för att införa en nationell 
kanon var enligt Persson samma som i slutet av 1800-talet, nämligen att vissa centrala svenska verk 
skulle läsas av alla elever i ett led av bildning och för att värna om det svenska språket, dess 
skönlitteratur och den svenska kulturen. Vidare menar Persson att kulturen och skönlitteraturen är 
starkt sammanbundna i skolans kursplaner, men att skönlitteraturen där har en dubbel roll att vara ”ett 
kraftfullt verktyg för skapandet av en gemensam kultur [...] också som en viktig väg till förståelse av 
och respekt för andra kulturer” (ibid., s. 11). Persson (2012, ss. 17-20) menar dock att kulturarvet inte 
är det enda skälet som anges till varför man ska läsa skönlitteratur i skolan. Han vidhåller att det finns 
en rad anledningar, från att främja goda läsvanor till att skapa en god samhällsmedborgare, som alla 
passar in i det han kallar ”myten om den goda litteraturen” (ibid., s. 20). Vidare menar han att detta 
gestaltas tydligt i svenskämnets kursplaner, från 1960-talet till idag, då allt utom skönlitteraturen 
uppmanas till att läsas kritiskt. Lundström (2007) har studerat förutsättningarna för 
svenskundervisningens texturval genom att undersöka nationella styrdokument från 1970–2005, 
analysera artiklar från tidningen Svenskläraren samt intervjua aktiva lärare. Lundström menar att 
läroplanerna går från att vara samhällsfokuserade till att bli individcentrerade vilket gör dem mer 
svårtolkade för lärarna och att detta i sin tur leder till att lärarna i studien snarare väljer texter som de 
anser vara allmänt accepterade än texter som speglar den egna undervisningsambitionen. 

Molloy (2002, ss. 311-317) påpekar att eleverna ska lära sig om skönlitteraturen vilket leder till att 
ämnet delas upp i separata moment som ska avklaras och bedömas. Genom detta riskerar elevernas 
inställning till skönlitteratur att påverkas på så vis att de i texten letar efter det som bedöms. Vidare 
menar Molloy att eleverna ska lära av skönlitteraturen för att dels utveckla språket och dels utveckla 
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sitt tänkande. Molloy (ibid., ss. 327-328) har genom sin studie av läsning på högstadiet upptäckt en 
inställning hos lärarna att de vill att eleverna ska känna igen sig i texten, vilket även eleverna 
prioriterar, och texten används ofta som en ingång till att samtala om elevernas egna erfarenheter. 

För att sammanfatta läser eleverna skönlitteratur i skolan i syfte att ta del av ett kulturarv och få del av 
det kulturella kapitalet, fostras till goda medmänniskor med medkänsla för andra människor och 
förståelse för andras kulturer, för att utveckla språket och tänkandet samt för att utvecklas på ett 
personligt plan. 

2.4.2. Läroböcker 

I detta avsnitt behandlas forskning om läroböcker för att lägga en grund till nästföljande avsnitt, som 
knyter an till detta och föregående genom att redogöra för forskning av skönlitteraturen i läroböcker. 

Persson (2007, s. 14) menar att läroböcker är en tolkning av läroplanen, och att många lärare använder 
läroboken som en garanti för att följa den, men att den även i hög grad baseras på tidigare läroböcker 
istället för aktuell forskning. Johnsson Harrie (2009, ss. 216-219, 223-224) har i sin avhandling 
studerat den statliga granskningen av läroböcker som fanns mellan åren 1938 och 1991. Hon 
konstaterar att denna granskning främst undersökte huruvida sakinnehållet i böckerna var korrekt, det 
var således en ämnesmässig kontroll med litet stöd i instruktioner och lag. De som granskade 
läroböckerna var ämneskunniga, ofta med koppling till universitetsämnet och Johnsson Harrie menar 
att granskningen hade blivit annorlunda om andra personer utfört den. Huruvida läroböckerna 
uppfyllde läroplanens krav påtalades inte i granskningarna vilket Johnsson Harrie tolkar som att 
läroplanens krav uppfylldes samt att det talar för att vetskapen om att läroböckerna skulle granskas 
fungerade preventivt för att säkerställa att en anpassning till läroplanen. Vidare menar hon att det idag 
finns en indirekt statlig granskning av läroböckerna genom att utbildade lärare väljer vilka läroböcker 
de vill använda sig av utifrån deras undervisning, som ska realisera målen i kursplaner och läroplanen. 
Staten har även möjlighet att i efterhand punktgranska läroböcker, vilket de fram till 2009 endast gjort 
en gång. 

Juhlin Svensson (2000, ss. 16-19, 40-42, 57-58) påvisar att de kommentarer kring lämpliga läroböcker 
som tidigare funnits i läroplanerna togs bort när skolan gick över till mål- och resultatstyrning i början 
av 1990-talet, och valet av läroböcker föll istället på de lokala aktörerna. Juhlin Svensson visar att 
skolor sällan har någon utarbetad strategi för hur de väljer läroböcker: det blir lärarnas tysta kunskap 
som avgör valet av lärobok. Hon lyfter även fram tryggheten i användandet av läroböcker. Utan en 
lärobok behöver läraren själv fungera som läromedelsproducent och hålla reda på vilka elever som 
varit frånvarande vid lektionen då materialet distribuerats. Hon menar att läroboken kan ha olika 
funktioner, den kan fungera som den främsta källan till kunskapsstoff, vara en utgångspunkt för 
uppgifter eller användas som referenslitteratur. Vidare poängterar hon att lärarna kräver att läroboken 
behöver vara flexibel och kunna användas till alla funktionerna samt att hur läroboken används snarare 
beror på läraren än läroboken. 

Ohlander (2010) undersöker hur män, kvinnor och jämställdhet behandlas i läroböcker i historia för 
högstadiet och gymnasiet. I det granskade materialet finns en stark manlig norm där det är männens 
historia som presenteras och framställs som allmänmänsklig. Exempelvis behandlar endast 14 av 351 
sidor, i gymnasieboken Människan genom tiderna, kvinnor och övriga behandlar män vilket är 
”tydliggjort genom pronomina, beteckningar, titlar och namn” (ibid., s. 67). Vidare namnger samma 
lärobok 41 manliga konstnärer och författare utan att beröra en enda kvinnlig (ibid., s. 68). Ohlander 
menar att kvinno- och genusforskningen idag har kommit så pass långt, samt att det finns läroböcker i 
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historia för universitetet som har integrerat kvinnor och barns liv i historieskrivningen, att det ”finns 
[…] inte någon ursäkt för att fortsätta att ge ut historiska läromedel som förgäves försöker skyla en 
gammaldags manlig kanon och ett föråldrat forskningsläge med en och annan påsmetad notis om 
kvinnor” (ibid. s. 72). Vidare konstaterar hon att kvinnliga elever inte möter några historiska förebilder 
i läroböckerna vilket kan ha negativ effekt på deras självbild, även de manliga eleverna möter ett snävt 
och begränsande ideal (ibid., 73). 

Sammanfattningsvis används läroböcker av lärare som en garanti för att uppfylla läroplanens syfte 
samtidigt som det är lärarna som indirekt ansvarar för granskningen av läroböckerna. Vidare baseras 
nya läroböcker på äldre läroböcker istället för ny forskning i ämnesområdet vilket leder till att den 
manliga norm och historieskrivning som finns i äldre läroböcker förs över till nyare. 

2.4.3. Skönlitteratur i läroböcker 

Enligt Ullström (2009), som undersökt bland annat skönlitteratur i fyra läroböcker för svenska i 
gymnasieskolan, vill läroböckerna uppfattas som en tolkning av kursplanen och ofta används de för att 
garantera måluppfyllelse (ibid., s. 121). Vidare menar han att läroboken, snarare än läroplanen, bildar 
normen för undervisningens struktur och innehåll (ibid., s. 122). Ullström påminner om att Ellen Key 
redan 1884 reflekterade kring det problematiska med att läroböcker innehåller många korta utdrag ur 
skönlitterära verk, vilket hindrar eleverna från att få ett helhetsperspektiv av texten (ibid., s.137). ”Ju 
fler extremt nedkortade texter en lärobok innehåller, desto större är risken för fragmentarisering. Hela 
dikter, noveller eller essäer underlättar för elever att komma in i textvärlden, samtidigt som de tryckta 
texterna kommer att dominera själva boken.” (ibid.) I linje med Keys synsätt argumenterar Ullström 
att det är bättre om eleverna läser fullständiga texter i den mån det är möjligt. 

Lyngfelt (2006a) finner lärobokstexten intressanta att studera för att ta reda på vad som inom 
svenskämnet är normen för critical literacy, det vill säga när språkförståelse kopplas samman med 
kritiskt tänkande och en medvetenhet kring det språkliga. ”Valet av de skönlitterära texter som 
inkluderas i läromedel, liksom textinnehåll och språklig utformning kan ge upplysningar om den 
samhällskultur som påverkat och påverkar svenskundervisningen.” (ibid., s. 110) Vidare menar 
Lyngfelt (2006b, s. 106) att ”den västerländska, klassiska synen på bildning och kunskap levt vidare 
fram till våra dagar, via en läromedelsdiskurs”. 

Englund (1997) har skrivit en avhandling där hon undersökt hur texturvalet förändrats i läroböcker och 
antologier från 1920-talet till 1980-talet. På 1920-talet dominerades antologierna av svensk vers från 
1700-talet och 1800-talet, där Tegnér var den författare som fick störst utrymme (ibid., ss. 73-74, 80, 
83). Vidare konstaterar hon att 1980-talets antologier öppnat upp sig för världslitteraturen och att 
saklitteratur, som funnits med i 1920-talets antologier, försvunnit samt att 1980-talets antologier 
domineras av fiktionsprosa. I 1980-talets antologier är litteraturen en referens till verkligheten och ska 
ge eleverna insikt i verkliga förhållanden, vilket ska förmedla erfarenheter och föreställningar utanför 
själva litteraturen (ibid., s. 185). I 1980-talets antologier har författaren en nedtonad roll och, med 
undantag av Strindberg, lyfts inga författarskap fram (ibid., s. 190). 1980-talets litteraturstudium hade 
inte som syfte att ge eleverna ett gemensamt kulturarv, vilket 1920-talets litteraturstudium hade, utan 
snarare var syftet att fostra goda medmänniskor (ibid., s. 192). Brink (1992) har i sin avhandling 
undersökt de fyra mest använda litteraturhistorieläroböckerna och litteraturantologierna för 
gymnasieskolan från 1910 till 1945 för att ta reda på om det fanns en litterär kanon i 
litteraturundervisningen under perioden. Han visar att det var svenskspråkig litteratur som 
presenterades i både antologierna och läroböckerna samt att 1700- och 1800-talslitteraturen får störst 
utrymme. Esaias Tegnér var den författare som fick mest uppmärksamhet i alla verk, följd av Erik 
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Gustav Geijer. Andra författare som fick stor uppmärksamhet var Johan Ludvig Runeberg, Viktor 
Rydberg, Johan-Henrik Kellgren och Carl Michael Bellman. Brink (2006, s. 29) menar att den 
nationalistiska kanon som tidigare präglade svenskundervisningen inte längre finns kvar i 
läroböckerna, dels för att ambitionen att uppfostra eleverna i svenskhet försvunnit i dagens 
mångkulturella samhälle och dels för att utländsk, framförallt västerländsk, skönlitteratur fått mer 
utrymme. Vidare menar han att de ideal som påverkar vilken litteratur som läses i skolorna idag 
påverkas av demokrati- och värdegrundsideal. Han påpekar även att det är tveksamt om det 
överhuvudtaget går att tala om ett gemensamt kulturarv, utan att man istället skulle tala om flera olika 
kulturarv (ibid., ss. 33, 36).  

Danielsson (1988, ss. 249-256) har i sin avhandling granskat litteraturförmedlingen i gymnasieskolan 
genom tre antologier 1945–1975 och menar att skillnaden mellan dessa tre är stor så väl tematiskt som 
litterärt. Den äldsta antologin, Svensk litteratur, förmedlar ett urval från en nationell, välförankrad 
skolkanon, kronologiskt presenterad med fokus på 1700- och 1800-talslitteratur. Av de 72 författare 
som presenteras i antologin är sju kvinnor, och de författare som får mest uppmärksamhet är Tegnér, 
Geijer, Rydberg och Kellgren. Den dominerande genren i antologin är lyriken. Den andra antologin 
som undersökts är Dikt och Tanke från 1955 som hämtat sitt innehåll från världslitteraturen – främst 
den västerländska – och inte enbart den inhemska. Även denna antologi är kronologiskt uppbyggd, 
från antiken till 1950-talet med störst fokus på litteratur från 1800- och 1900-talet. Av de 199 
författare som är representerade i antologin är 14 kvinnor, och de författare som får störst utrymme är 
Tegnér, Rydberg, Almqvist och Kellgren. Genremässigt har lyriken mest utrymme men i jämförelse 
med Svensk litteratur är andelen lägre. Den senaste antologin, Svenska för gymnasiet, har ett stort 
fokus på dramatisk och berättande 1900-talslitteratur, ofta med ungdomar i huvudrollerna. Andelen 
internationell litteratur är lägre än i Dikt och tanke och den dominerande genren är prosa. Svenska för 
gymnasiet trycktes i två versioner för olika gymnasieprogram och presenterar 201 respektive 184 
författare, varav 16 kvinnor i båda versionerna. De författare som får mest utrymme är Strindberg, 
Almqvist, Harry Martinsson och Fröding. Antologin är huvudsakligen kronologisk. I den äldsta 
antologin fick respektive författare i snitt 14 sidor, i den andra 6 sidor och i den senaste 4 sidor. 

Graeske (2013) undersöker skönlitteraturens roll i nyproducerade läroböcker för gymnasieskolans 
svenskämne samt huruvida detta speglar Lgy11. 1 Hon visar att skönlitteraturen får litet utrymme i 
läroböckerna som i större utsträckning fokuserar på argumenterande, skrivprocess och textproduktion 
(ibid., s. 52). Dock får skönlitteraturen större utrymme i läroböcker producerade för 
högskoleförberedande program än yrkesförberedande program. Texterna presenteras genom korta 
utdrag och inte i sin helhet. 

I samtliga läromedel, utom Svenska timmar. Litteraturen som är litteraturhistoriskt inriktad, är 
samtida svensk och västerländska fiktioner bäst representerade och samtida svenska författare som 
återkommer i läromedlen är Jonas Gardell, Louise Boije af Gennäs och Jonas Hassen Khemiri. 
Överlag är representationen mellan manliga och kvinnliga författare ojämn och mäns fiktioner är 
genomgående bättre representerade än kvinnors. [---] kvinnors fiktionstexter marginaliseras inte bara 
kvantitativt utan även kvalitativt. I Svenska timmar till exempel, särskiljs kvinnors skrivande från 
mäns och beskrivs som ”kvinnliga röster” (Skoglund 2012:320), vilka underförstått bryter mot en 
manlig norm. […] kvinnors texter hamnar i så kallade kvinnofack bortom den litterära huvudfåran 
(ibid., ss. 52-53). 

Det finns således en tydlig likhet mellan de läroböcker i historia som Ohlander (2010) granskat och de 
läroböcker som Graeske (2013) undersökt med avseende på mäns och kvinnors representation i 
                                                        
1 De läroböcker hon analyserat är: Svenska för livet. Basbok för svenska 1, Respons. Svenska för 

gymnasiet, Insikter i svenska, Svenska timmar. Litteraturen, Svenska rum 1 samt Fixa genren.  
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historien respektive urvalet av fiktionstext. Vidare har Graeske kommit fram till att den 
litteraturhistoriska aspekten av svenskämnet behandlas mer utförligt i läroböckerna som vänder sig till 
högskoleförberedande program samt att textfrågorna i dessa böcker är mer analyserande och 
textfokuserade i jämförelse med frågorna i läroböckerna som vänder sig mot yrkesförberedande 
gymnasieprogram där textfrågorna oftare fungerar som en språngbräda till diskussioner utanför texten 
(ibid., ss. 54-55). Vidare har fiktionen i läroböckerna inte en funktion i sig själv utan fungerar som 
igenkänningsfaktor, sätter igång diskussioner och främjar läs- och skrivutvecklingen. Genom detta 
riskerar fiktionstexterna att användas instrumentellt och texternas konstnärliga värde gå förlorat (ibid., 
s. 56). Graeske (2008) har likaså granskat läroboken Den levande litteraturen som även den vänder sig 
till gymnasieskolan. I artikeln påtalar hon att kvinnliga och manliga författare porträtteras på olika vis. 
De kvinnliga författarna får representera det vardagliga och privata, och symboliseras av stereotyper 
som sjuka med ambitionen att skriva sig friska eller som kvinnomedvetna, skrivande om de egna 
upplevelserna, medan de manliga författarna får mångsidiga presentationer och anses ha influerat 
samhällsdebatten, och benämns som äventyrliga eller rebelliska (ibid., ss. 286-287). Vidare menar hon 
att dessa genusmönster är representativa för litteraturhistoriska handböcker där de kvinnliga verken 
anses stå utanför de litterära huvudströmmarna och gestalta kvinnofrågor, ointressanta för allmänheten 
(ibid., s. 288). Även Lilja Waltå (2011, ss. 88, 80, 81) har granskat läroböcker i svenska för 
gymnasieskolans yrkesförberedande linjer och kommit fram till att texturvalet i hög grad består av 
svenska författare, 80–100 %, och att läroböcker som vänder sig mot kvinnodominerade 
gymnasieprogram har en högre andel kvinnliga författare, 49–55 %, i jämförelse med läroböckerna 
som vänder sig mot mansdominerade gymnasieprogram, knappt 30 %, och läroböcker som vänder sig 
mot alla yrkesförberedande program, 32 %. Vidare visar hennes undersökning att en stor majoritet av 
de skönlitterära texterna i läroböckerna är skrivna efter 1950 (ibid., s. 53). 

Williams (1997) har undersökt svenska litteraturhistoriska översiktsverk ur ett genusperspektiv, hon 
konstaterar att den manlige författaren utgör normen och att den kvinnliga författaren marginaliseras. 
De kvinnliga författarnas litterära uttryck ”särbedöms utifrån det faktum att de tillhör det andra könet” 
(ibid., s. 183). Hon menar att de kvinnor som representeras i kanon presenteras som unika exempel. 
Forskning kring manliga författare har bedrivits i mycket högre utsträckning än kring kvinnliga 
författare och genom detta har de manliga författarna fått litteraturhistoriens centrala positioner (ibid. 
s. 184). Vidare påpekar hon att kvinnliga författare, även från de senaste decennierna, ”sorteras in 
under egna rubriker som signalerar ’kvinnolitteratur’, trots att de behandlar samma frågor och problem 
som de manliga författarna” vars texter tillskrivs allmänmänskliga upplevelser och presenteras genom 
könsneutrala rubriker (ibid., 186). 

2.5. Arbete med läroböcker och skönlitteratur i 
skolan 

Carlsson och Brömssen (2011, s. 17) menar att läroböcker kan ”ses som en social kodifiering av vad 
som gäller både i och utanför skolans värld och konstruerar och reproducerar därigenom normer för 
sociala relationer och verksamheter.” Vidare behandlar de flera exempel på läroböcker vars innehåll 
ifrågasätts huruvida värden som de förmedlar står i polemik med skolans värdegrund med avseende på 
genus och etnicitet. De menar att de pedagogiska texterna kan förmedla motsägelsefulla 
föreställningar, som strider mot skolans värdegrund, och att det därför är viktigt att läsa läroböckerna 
kritiskt. Carlsson och Brömssen anser även att läroboken ingår i en intertextualitet med 
ämnestraditioner och läroplaner men att dessa dialogiska relationer inte alltid sker på en medveten 
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nivå (ibid., ss. 20-21). Vidare resonerar de kring att även om staten inte längre förhandsgranskar 
läroböcker har de fortfarande möjlighet att göra det i efterhand, detta har dock endast genomförts en 
gång, vilket i praktiken innebär att det är upp till lärarna att granska de läroböcker som de använder sig 
av. Även Björkman (2010, ss. 168-171) påpekar att läroböcker ofta förmedlar en mycket begränsad 
verklighetsbild rörande exempelvis genus och etnicitet. Hon menar att läraren behöver bli medveten 
om detta samt att det är viktigt att bli medveten om att när läraren adderar ett icke-normativt urval 
förstärks lärobokens urval som norm i relation till det alternativa, exempelvis genom att ha en lektion 
om kvinnliga eller asiatiska dramatiker om de tidigare lektionerna inte uttryckligen handlat om 
manliga eller västerländska dramatiker. Hon menar även att det kan vara svårt att bryta mot det 
normativa urvalet, exempelvis manliga dramatiker som Strindberg och Brecht, då läraren genom sin 
utbildning lärt sig mer om dem än om kvinnliga motsvarigheter som exempelvis Benedictsson. Vidare 
menar hon att om lärarens undervisning bryter mot den kulturella kanon, som är normen, även går 
emot läroplanen som uttrycker att undervisningen ska behandla det svenska och västerländska 
kulturarvet, vilket gör det problematiskt. Dock menar hon att då undervisningen behöver synliggöra de 
normer som berörs för att eleverna ska ges möjlighet att uppmärksamma och reflektera kring dem. 
Hon menar att dilemmat för normkritiskt materialurval är att hitta ”balansen mellan att ge eleverna 
kunskap om ett aktuellt kulturarv och samtidigt möjligheten att utmana detta” (ibid. s. 169). 

3. Metod 
Jag har analyserat läroböcker ur ett produktorienterat perspektiv, vilket innebär att det är 
läroböckernas innehåll, och inte produktion eller användning, som analyserats (Englund, 2006, s. 5). 
Persson (2007, s. 91) beskriver läroböcker som en hybridform av en mängd olika texttyper, där jag 
valt att fokusera min analys på en av dessa, nämligen skönlitteraturen. Det är inte den skönlitterära 
texten som sådan jag analyserat utan dess funktion i läroboken samt vilka författare som finns 
representerade. För att göra detta har jag använt mig av innehållsanalys (Bryman, 2002, s. 190). 
Innehållsanalys är en kvantitativ analysmetod där textens innehåll objektivt och systematiskt sorteras i 
förutbestämda kategorier, hur min innehållsanalys ser ut med avseende på kategorier etc. utreds under 
rubriken ”Genomförande”. Genom innehållsanalysen har jag ett kvantitativt angreppssätt eftersom 
undersökningen är färdigstrukturerad med fasta kategorier innan den genomförs (Holme & Solvang, 
1997, s. 158). Dock finns i studien även en kvalitativ ansats genom att jag enbart undersöker två 
läroböcker och inte söker generella mönster för läroböcker i svenska i allmänhet, utan söker 
sammanhang och strukturer inom de aktuella läroböckerna (ibid., s. 78). Jag för även en kvalitativ 
diskussion där jag relaterar mitt material till tidigare forskning ur ett genus-, tids-, genre-, kulturellt 
perspektiv och kontextuellt perspektiv. Genusperspektivet består av att förhållandet mellan manliga 
och kvinnliga författares texter i läroböckerna undersöks. Genom att undersöka när texterna är 
publicerade beaktas tidsperspektivet. Genreperspektivet undersöks genom att räkna ut förhållandet 
mellan de olika genrerna, det kulturella perspektivet beaktas på samma vis men med avseende på 
förhållandet mellan svenskspråkig litteratur och skönlitteratur från övriga Norden, Europa och världen. 
Det kontextuella perspektivet behandlas genom att texternas sammanhang undersöks. 
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3.1. Urval 
I min undersökning har jag valt att analysera två läroböcker för svenskämnet i gymnasieskolan, 
Svenska timmar och Svenska etc.2 Svenska timmar består av två böcker, en med inriktning mot 
svenskämnets språkliga del och en som fokuserar på litteraturhistorien. Till dessa är det även tänkt att 
en antologi ska användas, denna har inte analyserats med anledning av att det ska vara jämförbart med 
Svenska etc. där ingen antologi rekommenderas. Svenska etc. är en lärobok, i svenska som andraspråk 
och svenska, som täcker in så väl den språkliga som litterära delen av svenskämnet. Dock behandlar 
den inte litteraturhistorien utan hänvisar till De litterära epokerna – en översikt (Eresund Rosing & 
Nilsson 2005). Den läroboken har jag valt att inte analysera med anledningen att den kort 
sammanfattar litteraturhistoriens epoker, utan att citera skönlitteraturen den beskriver. Antalet 
undersökta läroböcker avgränsades till två för att möjliggöra en djupare och mer ingående analys av 
materialet än vad som varit möjligt med ett större material. Genom urvalet har jag inte försökt hitta de 
mest använda läroböckerna eller någon annan form av representativitet för genren. Dessa två 
läroböcker vänder sig båda mot gymnasieskolans alla svenskkurser, är utgivna av två av Sveriges 
största läromedelsförlag och anser sig motsvara Lgy11, vilket gör dem jämförbara och är anledningen 
till att de valts. 

3.2. Material 
Svenska Timmar beskrivs på förlagets hemsida (Gleerups, 2012) som en serie kursböcker för 
svenskämnet, anpassade utifrån ämnesplanerna i Lgy11. Målgruppen är högskoleförberedande 
gymnasieprogram och förlaget menar att Svenska Timmar litteraturen (STl), språket (STs) och 
antologin tillsammans täcker in svenska 1, 2 och 3.3 STl är en kronologisk genomgång av 
litteraturhistorien från antiken till modernismen och STs är en lärobok som främst tar upp de delar av 
svenskämnet som inte i första hand berör skönlitteratur, allt från språkhistoria och nordiska språk till 
skrivregler och studieteknik. I STl har skönlitteraturen en central roll men texterna förekommer i korta 
citat och endast i några få undantag i sin helhet. Svenska timmar gavs ut första gången 1989 (STs) 
respektive 1991 (STl) och har sedan dess reviderats för så väl 1994 års läroplan som Lgy11, STs är i 
sin fjärde upplaga från 2011 och STl är i sin tredje upplaga från 2012. Svenska timmar är skriven av 
Svante Skoglund, STs tillsammans med Lennart Waje, båda är svensklärare och översättare (Waje & 
Skoglund, 2011, baksidan). 

Svenska etc. beskrivs på förlagets hemsida (Liber, 2014) som en lärobok i svenska och svenska som 
andraspråk för gymnasieskolans alla kurser. Boken är indelad i sex olika teman. Varje tema inleds 
med ett antal texter, varav majoriteten är skönlitterära, med några korta frågor efter varje text. Efter de 
inledande texterna följer sex olika kategorier av övningar som på ett eller annat sätt är kopplade till 
texterna och övar allt från grammatik och ordförståelse till skrivande och argumentation. I Svenska etc. 
har skönlitteraturen en framträdande roll som utgångspunkt för varje kapitel och kortare texter 
presenteras i sin helhet medan längre texter representeras av ett utdrag om några sidor. Svenska etc. 
finns endast i en upplaga från 2006, och är således inte anpassad för Lgy11, dock har bokens 
lärarhandledning reviderats efter Lgy11 och där förklaras explicit vilka övningar som är lämpliga i 

                                                        
2 Jag har valt att behandla Svenska Timmar språket och Svenska Timmar litteraturen som en enhet, då de 

är avsedda att användas tillsammans.   
3 Då endast en del av Svenska timmar refereras till används förkortningarna, STl respektive STs, i annat 

fall används titeln Svenska timmar.  
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vilka kurser i svenska så väl som svenska som andraspråk (Thörnroth, 2012, ss. 11-22). Svenska etc. är 
skriven av Annsofie Thörnroth som bland annat arbetat som lärare och förlagsredaktör (Linkedin, 
2014). 

3.3. Genomförande 
Inledningsvis gick jag igenom läroböckerna från pärm till pärm och markerade förekomsten av 
skönlitteratur i form av citat eller hela verk. Stundtals var det svårt att avgöra huruvida texten var 
skönlitterär varpå jag gick tillbaka till definitionen av skönlitteratur under rubriken ”Viktiga begrepp 
för studien” och valde bort texter som skrivits med andra avsikter än de skönlitterära, exempelvis brev. 
Jag valde att endast undersöka citat i form av blockcitat och inte korta citat i löpande text, dels för att 
underlätta urskiljningen av citaten och dels för att inte få ett missvisande resultat när citatet syftade 
tillbaka på en text som redan publicerats, exempelvis ”Förklara vad diktaren menar med följande 
meningar: ’De nya orden är kåldolmar som har stått för länge i frysboxen’,” (Thörnroth, 2006, s. 14).4 
Som ett andra steg gick jag igenom läroböckerna igen och antecknade, i mitt kodningsschema,5 
skönlitteraturens författare (och författarens kön), verkets titel i de fall det fanns någon, vilket år texten 
skrivits i de fall det angetts eller varit enkelt att ta reda på, vilket sammanhang texten publicerats i 
samt hur mycket utrymme texten får i läroboken. Den sista kategorin angavs i sidor för Svenska etc. 
och i rader för Svenska timmar för att underlätta en intern jämförelse angående utrymmet som ges till 
olika författare. I de fall där texten presenterats på originalspråk bredvid en översättning har jag endast 
räknat översättningens utrymme. För att jämföra könsfördelningen mellan författarna har jag valt att 
bortse från verk där författarens namn inte presenteras, och en sökning på citatet via internet inte lett 
till något resultat, exempelvis några medeltida trubadurer (t.ex. Skoglund, 2012, s. 78) samt ett par 
antika myter och en isländsk saga då de som står som författare, Lena Stissel och Lars Lönnroth, inte 
kan anses vara de ursprungliga upphovspersonerna samt att årtalen 1989 och 1995 inte anger åldern 
för de ursprungliga myterna (Thörnroth, 2006, ss. 85-92). Jag har även valt att i de fall en text är 
skriven av flera författare räknat dem som en enhet, för att inte samma text ska räknas två gånger, 
detta har inte förändrat genusaspekten på grund av att i dessa fall har författarna haft samma kön. Som 
ett tredje steg har jag tagit reda på vilket språk texten är skriven på och vilket ursprungsland 
författaren har för att kunna se hur skönlitteraturen är fördelad mellan svenskspråkig litteratur och 
litteratur från övriga Norden, Europa och världen. För att sammanfatta finns således ett tidsperspektiv, 
ett kulturellt perspektiv, ett genreperspektiv, ett genusperspektiv och ett kontextuellt perspektiv på 
läroböckernas skönlitteratur i undersökningen. 

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 
Efter att själva kodningen genomförts sammanställde jag materialet i programmet Excel och räknade 
ut hur många texter och sidor/rader som varje enskild författare så väl som sammantaget alla kvinnor 
respektive män har med i läroböckerna. Texterna delades även in i de tre grundgenrerna dramatik, epik 
och lyrik för att se hur mycket utrymme respektive genre får i läroböckerna. Vidare räknade jag ut 
förhållandet mellan svenskspråkiga författare och författare från övriga Norden, Europa och världen i 
respektive lärobok. Jag valde att ha svenskspråkig litteratur som en kategori för att samla all 
skönlitteratur med svenska som originalspråk oavsett om den är skriven av författare som Södergran 
                                                        
4 Utifrån Språkrådets (2008, s. 54) regler omges inre citat av enkla citattecken.  
5 Se bilaga 1.  
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och Kallifatides som inte är födda i Sverige. I övrigt har jag inte redovisat texternas originalspråk utan 
endast vilken del av världen den kommer från för att se huruvida det textmässiga urvalet uppfyller 
läroplanens intention kring kulturarvet som svenskt, nordiskt, europeiskt och i förlängningen globalt. 
Resultatet för undersökningen redogörs för i följande avsnitt. 

3.5. Etiska aspekter 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns fyra etiska huvudkrav för individskyddet vid 
forskningsundersökningar (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 6-14). Dessa är informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet, och de är främst applicerbara på studier 
där personer är delaktiga i form av exempelvis intervjuer. I och med att min undersökning inte berör 
enskilda personer, utan läroböcker, har dessa krav inte varit aktuella att applicera på min studie.  

4. Resultat 
Inledningsvis behandlas resultatet av undersökningen av Svenska etc. först allmänt om skönlitteraturen 
i läroboken och vilka sammanhang de ingår i, sedan behandlas övriga perspektiv mer ingående. Under 
rubriken författare behandlas genusperspektivet genom förhållandet mellan texter skrivna av manliga 
och kvinnliga författare, vilka enskilda författare som får störst textmässigt utrymme och även det 
kulturella perspektivet genom att förhållandet mellan texternas språkliga och kulturella ursprung 
redovisas. Under rubriken genre behandlas genreperspektivet genom att det utrymme de olika genrerna 
får i läroboken redovisas. Avsnittet om Svenska etc. avslutas med en genomgång av de litteraturtips 
som presenteras i läroboken ur ett genus-, genre-, tids- och kulturellt perspektiv. Därefter följer 
motsvarande resultatredovisning av undersökningen av Svenska timmar. Avsnittet avslutas med en 
kort jämförelse mellan läroböckerna. 

4.1. Svenska etc. 
I Svenska etc. har skönlitteraturen en central roll. Varje kapitel representerar ett tema och inleds med 
ett avsnitt med 8-10 texter varav en övervägande del är skönlitterär. Totalt finns skönlitteratur på 102 
av bokens 382 sidor. Texterna kommer främst från 1900-talet, men en text från 1600-talet, två från 
1700-talet, fyra från 1800-talet och tre från 2000-talet är undantag. Tyngdpunkten ligger på 1990-tals 
litteratur som utgör 14 av totalt 47 texter och det utgivningsår som utgör medianen är 1982. Texterna 
som inleder kapitlet följs upp av några korta frågor som relaterar till texten på flera sätt och texterna 
fungerar sedan som utgångspunkt för varierande övningar för svenskämnets olika delar på respektive 
tema. Kortare texter presenteras oftast i sin helhet och längre texter representeras av ett utdrag om 
några sidor. Texterna är helt och hållet tematiskt presenterade och det finns ingen kronologi. 
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4.1.1. Författare 

Oavsett om man ser till antal texter eller antal sidor i Svenska etc. är förhållandet det samma, 21 % av 
den skönlitterära textmassan är författad av kvinnor. 

Tabellen till vänster visar de tio författare som får störst utrymme i läroboken.6 Kallifatides får det 
största utrymmet, i boken finns 3 av hans texter. I topp tio återfinner vi två kvinnliga författare, 
Axelsson och Edelfeldt, på delad femte respektive delad åttonde plats. Av dessa tio författare är det 
endast Kallifatides som representeras av fler än en text, och han är även den enda författaren av de tio 
som representerar lyriken, dock är endast en av hans tre texter lyrik och övriga epik. Bland de tio finns 
även dramatiken representerad i form av Molière, och således är alla tre grundgenrer representerade 
även om epiken är bäst representerad då nio av de tio som getts störst utrymme representeras av epik. 
Fem av dessa tio författare skriver på svenska, tre skriver på franska och övriga två skriver på 
engelska, varav Coetzee kommer från Sydafrika. Sammanfattningsvis är nio av dessa tio européer. 
Beträffande alla representerade författares ursprung är en klar majoritet svenskspråkiga författare och 
det finns, även om man bortser från den svenska skönlitteraturen, en tydlig västerländsk dominans. 

                                                        
6 Här anges utrymmet i antal sidor, i Svenska timmars fall kommer utrymmet anges i rader. 
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4.1.2. Genre 

När det kommer till genre förändras dock förhållandet mellan de olika kategorierna beroende på om 
man ser till antalet texter eller vilket utrymme de får. Lyriken har 55 % av texterna men bara 29 % av 
textutrymmet. Dramatiken har 4 % av antalet texter men 7 % av utrymmet och Epiken har 40 % av 
antalet texter men 64 % av utrymmet. Dramatiken har således en liten plats i läroboken och den 
representerade dramatiken är skriven av manliga författare. 

4.1.3. Litteraturtips 

Förutom skönlitteraturen som finns representerad i läroboken, finns även tips för vidare läsning i slutet 
av varje kapitel. Totalt finns 63 skönlitterära tips i Svenska etc. 27 av dessa verk är författade av 
kvinnor, vilket utgör 43 %. Av dessa tips hör 55 till huvudgenren epik och 48 av dem är romaner. 
Vidare är 7 lyrik och en prosalyrik, dramatikgenren är inte representerad, dock finns jämte 
litteraturtipsen även filmtips vilket kan ses som dramatik, men då film inte räknats till skönlitterärtext i 
denna uppsats har filmtipsen ej analyserats. Skönlitteraturen som utgör tipsen kommer från åren 1719-
2005, hälften publicerad efter 1989. Vad gäller det kulturella perspektivet finns ett starkt nationellt 
fokus då 48 av de 63 verken är skrivna av svenska författare, vidare är nio skrivna av brittiska 
författare, tre av amerikanska och en från respektive Norge, Irland och Ryssland. 

4.2. Svenska timmar 
Svenska timmar är som tidigare nämnt uppdelad i två böcker, språket och litteraturen. I STs har 
skönlitteraturen ingen framstående plats utan där finns endast skönlitterära utdrag på fem av bokens 
379 sidor, och tre av dem illustrerar olika nordiska språk där originaltexten står bredvid 
översättningen. I STl å andra sidan, som titeln antyder, har skönlitteraturen en framstående plats då 
boken behandlar litteraturhistorien och där finns utdrag från skönlitteratur på 148 av bokens 352 sidor. 
Då de två böckerna behandlas som en enhet, vilket görs i analysen, finns skönlitteratur på 153 av 731 
sidor. I STl behandlas skönlitteraturen i princip kronologiskt, med några undantag där 
läroboksförfattaren lägger in text från en annan tidsperiod på grund av associationer. I Svenska timmar 
finns texter från 700-talet f.Kr. till sent 1900-tal,7 med fokus på litteratur från 1800-talet och första 
halvan av 1900-talet, med medianåret 1857. Skönlitteraturen presenteras genom korta citat, 
genomsnittligt 7 rader, för att exemplifiera olika fenomen, epoker, stilistiska drag eller författare. 
Endast några få dikter presenteras i sin helhet. 

                                                        
7 Det är oklart från exakt vilket år den senaste texten kommer, då de senaste texterna, som finns i STs, 

är författade av en samisk, en finsk och en färöisk författare och jag har inte lyckats hitta exakta tryckår 
för men någon gång mellan 1970 och 2001, då författarna varit verksamma. 
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4.2.1. Författare 

Även i Svenska timmar stämmer förhållandet överens mellan antalet texter och vilket utrymme dessa 
texter får när det kommer till förhållandet mellan manliga och kvinnliga författare. De kvinnliga 
författarna står för 17 % av alla skönlitterära texter i boken och får även 17 % av det skönlitterära 
utrymmet. Tabellen visar dock att den författare som får störst utrymme av alla är Lagerlöf, 5 rader 
mer än Strindberg som kommer på andra plats. Dock finns endast 2 kvinnor med i topp 10, förutom 
Lagerlöf; Boye på sjätte plats. Av dessa tio representeras alla utom Euripides av flera texter. 
Strindberg och Shakespeare representeras av fem verk vardera och de, liksom Boye och Goethe, 
representerar flera genrer. Sex av dessa tio är svenskspråkiga författare, och de andra fyra kommer 
från övriga Europa. I topp tio finns alla genrer representerade, lyriken representeras av sju författare, 
epiken av fem och dramatiken av tre. När texternas originalspråk och författarnas ursprungsland 
beaktas för alla lärobokens författare är knappt 30 % svenskspråkiga, 6 % kommer från övriga Norden 
och 56 % från övriga Europa. Även här finns således ett starkt västerländskt fokus. 
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4.2.2. Genre 

När det kommer till genre förändras även i denna bok förhållandet mellan genrerna till Epikens fördel 
om man ser till utrymmet texterna får istället för till antalet citerade verk. Dock är denna förändring 
liten, en ökning från 34–39 % för epiken och en minskning från 12–11 % respektive 54–50 % för 
dramatiken och lyriken. Även i Svenska timmar har dramatiken en liten, om än något större, plats 
bland genrerna och inte heller här finns någon kvinnlig dramatiker representerad. 

4.2.3. Litteraturtips 

I STs finns få litteraturtips och de som finns är där som förslag för att eleven ska skriva av eller skriva 
om skönlitteratur för att öva sin språkliga förmåga eller komma ur skrivkramp, det gäller således inte 
tips för läsning. I STl finns i inledningen till varje epok en ruta med förslag på författare från epoken 
som finns representerade i antologin (t.ex. Waje & Skoglund, 2011, s. 128). Sammanlagt refereras till 
48 författare av vilka 9 är kvinnor, vilket utgör 19 %. Då antologin inte är en del av analysen, och 
endast författarna och ej titlarna ingår i tipsen, är fördelningen av genrer i tipsen oklar. Bland 
författarna som rekommenderas återfinns två amerikaner och två ryssar, i övrigt är alla européer varav 
16 svenskar. Det finns således ett klart europeiskt fokus i litteraturtipsen och de flesta författare som 
rekommenderas är även citerade i läroboken. 

4.3. En kort jämförelse 
I läroböckerna finns sju gemensamma författare citerade: Ekelöf, Defoe, Rousseau, Strindberg, 
Molière, Lagerkvist och Kilpi. Bland dessa sju finns endast en kvinna, Kilpi, som även är den enda 
samtida författaren i sällskapet. Att det inte är fler författare som återkommer i båda läroböckerna 
beror på att läroböckernas urval är olika. Svenska etc. har en hög andel samtida författare till skillnad 
från Svenska timmar som i princip inte citerar samtida författare. I båda läroböckerna finns en 
övervägande del manliga författare när det kommer till antalet författare som citerats och deras 
textutrymme, 79 % i Svenska etc. respektive 83 % i Svenska timmar. Vad gäller de skönlitterära tipsen 
ser det bättre ut, om än marginellt i Svenska timmars fall där 19 % av tipsen refererar till kvinnliga 
författare. I Svenska etc. utgör 43 % av tipsen kvinnliga författare. I Svenska timmar rekommenderas 
främst författare som redan finns citerade i läroboken och läsaren hänvisas alltid till Svenska timmar 
antologin, till skillnad från i Svenska etc. där de flesta tips hänvisar till romaner som inte finns citerade 
men som berör kapitlets tema. Genremässigt är dramatiken underrepresenterad i båda läroböckerna, 
dock är andelen dramatik högre i Svenska timmar än i Svenska etc. I båda läroböckerna får även 
epiken större utrymme per utdrag än lyriken. 
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5. Diskussion 

5.1. Vilka författare 
Graeske (2013) nämner tre svenska författare som återkommer i nyproducerade läroböcker: Gardell, af 
Gennäs och Hassen Khemiri. I Svenska etc. finns både Hassen Khemiri och Gardell representerade, 
ingen av dem återkommer dock i Svenska timmar. De författare som Englund (1997), Brink (1992) 
och Danielsson (1988) visar är framträdande i läroböcker och antologier från 1900-talet är Tégner, 
Geijer, Runeberg, Rydberg, Kellgren, Bellman, Almqvist, Strindberg, Harry Martinsson och Fröding. 
Av dessa återfinns Strindberg i båda de undersökta läroböckerna. I Svenska timmar finns även texter 
av Geijer, Kellgren, Bellman, Almqvist och Fröding, bland dessa återkommer Strindberg och Fröding 
bland de tio författare som får störst textmässigt utrymme i läroboken. Det är värt att poängtera att 
ingen av dessa i 1900-talets antologier framträdande författare är kvinnor. 

5.1.1. Genusperspektiv 

Danielsson (1988) visar i sin studie av antologier för gymnasieskolans svenskämne 1945–1975 att 
andelen kvinnliga författare i antologierna är låg, endast 7–10 %. I de i uppsatsen granskade 
läroböckerna är andelen högre, 17 % i Svenska timmar respektive 21 % i Svenska etc. I litteraturtipsen 
är andelen ännu något högre, i Svenska etc. hela 43 % vilket indikerar att läroboksförfattaren försökt 
göra en jämlik fördelning. Då tidsperspektivet är i princip det samma för texturvalet som för 
litteraturtipsen, i Svenska etc., aktualiseras ytterligare frågan om varför genusmönstret i det 
skönlitterära urvalet ser ut som det gör när läroboksförfattaren rekommenderar läsning av nästan lika 
många kvinnliga som manliga författare. Lilja Waltå (2011), som granskat läroböcker för 
yrkesförberedande gymnasieprogram, konstaterar att läroböcker med kvinnodominerande program 
som målgrupp har en högre andel kvinnliga författare, 49–55 %, än de som vänder sig till 
mansdominerade program, knappt 30 %. Graeske (2013) påpekar att skönlitteraturen i läroböckerna 
genomgående främst är representerad av manliga författare, så väl kvalitativt som kvantitativt 
framställs det manliga skrivandet som norm och ”kvinnors texter hamnar i så kallade kvinnofack 
bortom den litterära huvudfåran” (ibid., s. 53). Graeske (2008) konstaterar även att kvinnliga och 
manliga författare porträtteras på olika vis och får representeras av olika stereotyper. Williams (1997) 
visar att den manliga författaren utgör normen även i litteraturhistoriska översiktsverk och de 
kvinnliga författarna presenteras som unika exempel utan sammanhang. Även hon konstaterar att de 
manliga författarna representerar det allmänmänskliga medan de kvinnliga verken sorteras som 
kvinnolitteratur, trots att samma problem och frågor gestaltas. Min uppfattning är att dessa 
föreställningar, när de reproduceras i läroböcker, försvarar dominansen av manliga författare och då 
nya läroböcker främst reproducerar kunskap från äldre läroböcker (Persson, 2007, s. 14), riskerar dessa 
genusmönster fortsatt reproduktion även framöver om läromedelsförfattare inte medvetet försöker 
bryta mot dem. Liksom Graeske (2008, 2013) och Williams (1997) visar att kvinnliga författare 
marginaliseras i litteraturhistorien konstaterar Ohlander (2010) att det i historieläroböcker finns en 
stark manlig norm där männens historia presenteras som den allmänmänskliga och den kvinnliga 
historien marginaliseras. Vidare menar hon att det finns läroböcker för universitetsämnet som är goda 
exempel där kvinnors och barns historia finns integrerad, och anser att dessa läroböcker bör vara 
måttstocken för grundskolans och gymnasieskolans historieläroböcker. Problemet att kvinnor 
marginaliseras är således inte unikt för det litterära urvalet i svenskämnets läroböcker utan återfinns 
även i andra ämnens läroböcker. I Lgy11 uttrycks att eleverna ska möta texter författade av både 
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kvinnor och män (Lgy11, s. 161), det står dock inget om andelen texter av respektive kön även om det 
i läroplanens allmänna riktlinjer formuleras att läraren ska se till att undervisningen utmärkas av ett 
jämställdhetsperspektiv (ibid., s. 10). Kvantitativt sett är så väl 17 som 21 % kvinnliga författare långt 
ifrån jämställt. 

5.1.2. Tidsperspektiv och kulturellt perspektiv 

I Svenska etc. förekommer främst skönlitteratur från 1900-talet med ett fokus på 1990-talet och 
medianåret för texternas tillblivande är 1982. I Svenska timmar förekommer i princip ingen samtida 
skönlitteratur, tyngdpunkten ligger istället på 1800-talet samt 1900-talets första hälft och 
skönlitteraturens medianår är 1857. Brink (1992) visar att litteraturhistorieläroböcker och antologier 
från första halvan av 1900-talet främst berör svensk litteratur från 1700- och 1800-talet. Danielsson 
(1988) har undersökt tre antologier från 1945–1975. Den äldsta av de tre fokuserar på svensk 1700- 
och 1800-talslitteratur, den andra på västerländsk litteratur från 1800- och 1900-talet och den sista på 
1900-talslitteratur där andelen internationell litteratur är lägre än i den andra antologin. Brink (2006, 
ss. 29, 33, 36) menar även att det nationalistiska kanon som tidigare kännetecknat 
svenskundervisningen inte längre finns kvar utan att dagens läroböcker i högre grad präglas av 
utländsk, främst västerländsk, skönlitteratur, och att det är tveksamt om det idag går att tala om ett 
gemensamt kulturarv. Graeske (2013) påpekar att den litteraturhistoriska aspekten av svenskämnet 
behandlas mer utförligt i läroböcker som vänder sig till högskoleförberedande program och att 
generellt sett är samtida svensk och västerländsk skönlitteratur bäst representerad i läroböckerna. Lilja 
Waltå (2011) visar att det skönlitterära texturvalet i läroböcker som vänder sig till gymnasieskolans 
yrkesförberedande program till stor del, 80–100 %, består av svensk litteratur samt att majoriteten av 
texterna är skrivna efter 1950. Både Graeskes (2013) och Lilja Waltås (2011) beskrivningar stämmer 
ganska väl överens med Svenska etc. som har en majoritet av svensk, samtida litteratur vilket även 
känns igen i Englunds (1997) beskrivning av 1980-talets antologi. Svenska timmar stämmer bättre 
överens med beskrivningen av antologin från mitten av 1900-talet vars urval var västerländskt och 
främst från 1800-1950 (Danielsson, 1988).  

I Lgy11 står det att eleverna genom undervisningen i svenska ska få möta skönlitteratur från olika 
kulturer och olika tider (Lgy11, s. 161). I Lgy11 finns även kulturarvet med som en del av 
värdegrunden, där kulturarvet i förlängningen är globalt, och i de övergripande kunskapsmålen, där 
kulturarvet i förlängningen är västerländskt (Lgy11, ss. 5, 10). Persson (2007) påpekar att 
skönlitteraturen, enligt läroplanen, ska användas som ett verktyg för att skapa en gemensam kultur och 
samtidigt vara en ingång till att förstå andra kulturer. Båda de granskade läroböckerna har ett tydligt 
europeiskt fokus även om vissa skönlitterära texter med utomeuropeiskt ursprung förekommer. 
Läroböckerna speglar det västerländska kulturarvet och kan till viss del anses förmedla texter från 
olika kulturer och tider, även om mycket saknas. I Svenska timmar saknas i princip samtida litteratur, 
liksom det i Svenska etc. saknas motsvarande historiskt djup. Båda läroböckerna saknar texter från 
Sydamerika, östra Asien, Oceanien och Afrika – undantaget Sydafrika som i Svenska etc. 
representeras av Coetzee. Båda läroböckerna har en västerländsk tyngdpunkt men det är Svenska 
timmar som bäst förmedlar ett kulturellt kapital genom kunskaper om kulturarvet. Detta menar 
Thavenius (1995) så väl som Broady (1988) är karaktäristiskt för högskoleförberedande 
gymnasieprogram, där svenska i högre grad är ett bildningsämne än på yrkesförberedande 
gymnasieprogram, vilket stämmer överens med Lilja Waltås (2011) undersökning som visar att 
skönlitteraturen i läroböcker som vänder sig till yrkesförberedande program främst är samtida. Detta 
kan förklara skillnaden i texturvalet mellan Svenska timmar, som uttryckligen vänder sig till 
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högskoleförberedande gymnasieprogram, och Svenska etc., som vänder sig till alla som läser svenska 
på gymnasienivå. 

5.1.3. Genreperspektiv 

Dramatiken får mindre utrymme än lyriken och epiken i båda läroböckerna, men minst representation i 
Svenska etc. där endast två av 47 texter tillhör genren. Englund (1997) visar att 1920-talets antologier 
är lyrikdominerade och 1980-talets epikdominerade. I det avseendet liknar Svenska timmar 1920-talets 
antologier och Svenska etc. 1980-talets. Även Danielsson (1988) visar att andelen lyrik i läroböcker 
och antologier minskar till fördel för epiken under 1900-talet. I Lgy11 står det att eleverna genom 
undervisningen ska läsa olika genrer och få kunskaper om genrer, stilistik och berättartekniska drag 
(Lgy11, ss. 160-161). Frågan är i genreaspekten, liknande genusaspektens problematik, om 
läroplanens mål uppfylls genom att någon enstaka text från en genre läses eller om fördelningen bör 
vara jämnare. Dessa aspekter går även ihop i och med att ingen kvinnlig dramatikers text finns 
representerad i någon av läroböckerna, vilket ur ett representativt perspektiv är problematiskt. 

5.2. Kontexten kring texten 
Svenska etc. är tematiskt upplagd, utan kronologi, och texterna fungerar som ingång till en rad olika 
uppgifter. I STl är skönlitteraturen kronologiskt presenterad, med ett par undantag där texter från andra 
tidsepoker lyfts in för att läroboksförfattaren associerar texten till den aktuelle författaren eller epoken, 
till exempel citeras en dikt av Stagnelius i kapitlet om Petrarca för att den uttrycker en liknande 
upplevelse som i lyrik av Petrarca som presenteras i anslutning (Skoglund, 2012, s. 91). I STs används 
tre dikter för att illustrera olika nordiska språk, där dikten i originalspråk står tillsammans med 
översättningen, ett utdrag ur Röda rummet får illustrera ett steg mot en modernare svenska och en dikt 
finns presenterad bland en rad andra texttyper i en övningsuppgift. Genom detta speglas det Molloy 
(2002) benämner att lära om och att lära av skönlitteratur. I STl förekommer främst det första 
förhållningssättet då läroboken är litteraturhistorisk och behandlar författarskapen och de litterära 
epokerna, på så vis lär sig eleverna om skönlitteraturen. I Svenska etc. å andra siden förekommer 
främst den andra aspekten i och med att författarskapen inte behandlas över huvud taget utan texten 
används som ingång till övningar där eleverna i första hand ska lära sig en rad saker av 
skönlitteraturen. I Svenska etc. uppmanas även eleverna att känna igen sig i texten och relatera den till 
egna upplevelser något som Englund (1997) förmedlar som en beskrivning av 1980-talets antologier. 
Detta är även hur Graeske (2013) beskriver nyproducerade läroböcker. Vidare menar hon att genom 
detta riskerar den skönlitterära texten i läroboken användas instrumentellt och berövas sitt konstnärliga 
värde. Hon visar att detta förekommer i en högre grad i läroböcker som vänder sig till 
gymnasieskolans yrkesförberedande gymnasieprogram än de som vänder sig till högskoleförberedande 
program. 

I STs likväl som i Svenska etc. presenteras, undantaget längre texter som romaner, skönlitteraturen i 
sin helhet till skillnad från i STl där skönlitteraturen representeras av korta citat om i genomsnitt sju 
rader, vilket Ullström (2009) menar är problematiskt eftersom texterna blir fragmenterade och 
eleverna hindras från att tillgodogöra sig helhetsperspektiv. Detta är tyvärr generellt för skönlitteratur 
som presenteras genom läroböcker, i synnerlighet när de har yrkesförberedande gymnasieprogram som 
målgrupp (Graeske, 2013). Dock är fragmenteringen högre i Svenska timmar, som uttryckligen har 
högskoleförberedande program som målgrupp, än i Svenska etc. Litteraturtipsen som finns i STl 
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hänvisar även till en antologi, vars genre alltid innebär att längre verk fragmenteras, till skillnad från 
Svenska etc. som hänvisar till vidare läsning av hela skönlitterära verk.  

5.3. Läroböcker och skönlitteratur i 
undervisningen 

Carlsson och Brömssen (2011) anser att läroböcker reproducerar samhällets normer som inte alltid 
överensstämmer med läroplanens värdegrund och av den anledningen uppmanar de till kritisk läsning 
av läroböcker. Björkman (2010) menar att läroböcker har en tendens att förmedla förenklade 
föreställningar om bland annat genus och etnicitet. Hon menar att det är viktigt att bli medveten om 
och synliggöra de normer som finns i undervisningen vilket ger eleverna möjlighet att reflektera kring 
och, om de önskar, bryta mot dem. Hon beskriver den normkritiska undervisningens dilemma som att 
dels ge eleverna kunskaper om det aktuella kulturarvet, som finns inskrivet i läroplanen, och utmana 
kulturarvet genom att undervisa med ett icke-normativt urval. När läroboken inte presenterar 
exempelvis kvinnliga dramatiker, som i denna studies material, bör läraren göra det för att bedriva en 
undervisning med jämställdhetsperspektiv, som Lgy11 föreskriver (Lgy11, s. 10). Lyngfelt (2006a, s. 
110, 2006b, s. 106) påpekar att även de skönlitterära texterna i läroböckerna speglar samhällskulturen 
som påverkar svenskundervisningen samt att den klassiska, västerländska synen på bildning avspeglas 
i läroböckerna. I och med att även skönlitteraturen speglar normer kan även den behöva läsas kritiskt, 
något som Persson (2012, ss. 17-20) menar inte uppmanas till genom läroplanen eftersom 
skönlitteraturen antas vara god.  

Juhlin Svensson (2000) konstaterar att det sällan finns en strategi för hur läroböcker väljs ut på 
skolorna, utan att det är lärarnas tysta kunskap som avgör. Vidare menar hon att läroboken kan ha en 
rad olika funktioner i undervisningen och att det är lärarens undervisningsstil som avgör hur läroboken 
används snarare än läroboken själv. Johnsson Harrie (2009) påpekar att även när läroböckerna 
granskades av staten är det frågan om de granskades med avseende på huruvida de följde läroplanen 
och kursplanerna eftersom de är svårtolkade, eller om läroboksförfattarna i hög grad följde 
läroplanerna för att de visste att de skulle granskas. Idag är det lärarnas ansvar att granska 
läroböckerna. Lundström (2007) menar att lärare väljer texter som de anser är allmänt accepterade när 
läroplanerna blivit mer svårtolkade. Bland annat Persson (2007, s. 14) och Ullström (2009, s. 121) 
vidhåller att läroboken används som en garanti för att undervisningen följer läroplanen. Detta indikerar 
att det skönlitterära urvalet i läroböckerna även kan utgöra urvalet av skönlitteraturen i 
undervisningen. Ullström (2009, s.122) menar även att läroboken i högre grad än läroplanen är 
strukturellt och innehållsmässigt undervisningsnormerande. Lärarna ska således både välja läroböcker 
som de granskat och anser uppfylla läroplanen, samtidigt som de använder läroboken som en garanti 
för att följa kursplaner och läroplan. Denna motsättning är minst sagt problematisk om lärarna inte 
inledningsvis granskar läroböckerna de väljer utifrån läroplanen, utan som Juhlin Svensson (2000) 
visat väljer läroböckerna genom en slags magkänsla. 

Sammanfattningsvis är valet av lärobok en viktig didaktisk aspekt av att säkerställa en undervisning 
som följer kursplanen. Vidare är det inte enbart faktainnehållet i läroboken som bör kontrolleras utan 
även huruvida de normer som läroboken förmedlar, genom bland annat urval och ordval, 
överensstämmer med läroplanens värdegrund. I de av mig granskade läroböckerna finns en stark 
manlig och västerländsk norm i det skönlitterära urvalet, vilket genom tidigare forskning visats vara 
ett generellt mönster. Detta är viktigt att synliggöra för att möjliggöra en förändring där texter skrivna 
av kvinnliga och utomeuropeiska författare tillskrivs lika stort värde och ges samma utrymme i 
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litteraturhistorien, och svenskämnets läroböcker, som skönlitteratur skriven av manliga, europeiska 
författare.  

5.4. Metoddiskussion 
Studien har haft som syfte att undersöka vilken skönlitteratur som finns i två läroböcker för 
gymnasieskolans svenskämne samt i vilket sammanhang skönlitteraturen återfinns. Den använda 
metoden är kvantitativ innehållsanalys som varit användbar för att strukturerat kvantifiera det 
skönlitterära materialet i läroböckerna, för att sedan kunna räkna ut förhållanden mellan respektive 
kön och genre, kunna se vilka författare som får störst utrymme i läroböckerna och vilka årtal texterna 
kommer ifrån samt anteckna sammanhangen skönlitteraturen återfinns i. Då de undersökta aspekterna 
varit möjliga att direkt räkna har det inte funnits utrymme för subjektiv tolkning varpå jag anser 
resultaten vara valida och tillförlitliga. Dock finns alltid risk för räknefel eller överföringsfel direkt 
kopplade till den mänskliga faktorn, dessa har jag ändå försökt att minimera genom att kontrollera mitt 
material och mina uträkningar upprepade gånger. De misstag som jag funnit och rättat till har varit så 
pass små att de inte påverkat uträkningarna av köns- och genreförhållanden mer än några promille, 
varpå jag vågar påstå att eventuella fel som skulle kunna kvarstå inte påverkar undersökningens 
reliabilitet. 

Då undersökningen har varit starkt begränsad av tid och omfång har ingen större studie kunnat 
genomföras och det finns självklart en rad andra aspekter som hade varit intressanta att undersöka och 
vidare studier av läroböcker vore intressant att bedriva i framtida forskning. Exempelvis skulle 
läroböcker för olika stadier kunna jämföras för att se hur den skönlitterära tyngdpunkten i dem skiftar 
beroende på målgrupperna. Det vore även intressant att ur ett genusperspektiv granska läroböcker för 
olika ämnen för att se hur de framställer kvinnor och män. En större studie skulle även kunna 
undersöka hur elever påverkas av de genusmönster som återfinns i läroböckerna. Det hade även varit 
intressant att fördjupa min studie med en kvalitativ textanalys av läroböckernas skönlitterära urval för 
att ur ett genusperspektiv undersöka vilken syn på kvinnor och män som speglas därigenom.  
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