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Titeln översatt till engelska: 

She is just strong and independent, but he is a hero! 

Gender aspects on antique literature from a didactic perspective. 

2017                                                                    Antal sidor: 41 

___________________________________________________________________________  

Syftet med den föreliggande uppsatsen är att undersöka hur sex olika litteraturhistoriska 

läroböcker för gymnasieskolan gestaltar genus i grekisk antik litteratur. För att syftet ska 

uppnås har dessa läroböcker analyserats utifrån tre teman: urval, som svarar på vilken 

information läroböckerna ger, kopplat till författarskap, karaktärer och om antika Grekland; 

framställning, hur författare och karaktärer framställs ur ett genusteoretiskt perspektiv, och 

bilder, hur dessa kan kopplas ihop till genusproblematiken. Utöver detta kopplas dessa teman 

till kontextualiseringen läroböckerna gör till antiken. Resultatet visar att alla läroböcker, mer 

eller mindre, domineras av män. Även om kvinnorna har en plats i texten är det ändå en 

manlig norm som råder. Männen framställs som legender och hjältar medan kvinnorna anses 

vara starka och självständig men för känsliga. Läroböckerna problematiserar inte genusfrågan 

i framställningen av karaktärerna vilket leder till att de inte når upp till ett jämställdhetsarbete 

i böckerna. Slutsatsen är att även om den manliga normen råder och motsvarar hur det såg ut i 

antika Grekland skulle en problematisering av den stereotypiska framställningen gå i samma 

linje som det läroplanen och styrdokumenten fastslår.  

________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Läroböcker, Svenska, Antiken, Grekland, grekisk, genus, manligt, kvinnligt, 

författare, karaktärer.  
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When you reread a classic,  
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                                                                               - Cliff Fadiman 
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1. Inledning 
 
Enligt läroplanen för gymnasieskolan vilar den svenska skolans värdegrund ”på demokratins 

grund”. Utbildningen ska förmedla ”alla människors lika värde och jämställdhet mellan 

kvinnor och män” samt att ingen i ”skolan ska utsättas för diskriminering på grund av”, bland 

annat, kön.  (Skolverket, 2011, s. 5).  Med andra ord ska skolan främja förståelse och tolerans 

för andra människor och på så vis öka kunskapen om människors levnadssätt. Dessa 

värdegrunder ska genomsyra utbildningen och görs så via olika sätt att arbeta och en stor del 

av detta arbete sker via läromedlen som används. Eleverna i svenska skolor lär sig att leva 

enligt värdegrunderna och det blir därför av vikt att veta vad en lärare förmedlar och vad de 

lär sig från läroböckerna. Det är också av vikt att diskutera hur läroböckerna förhåller sig till 

läroplanens värdegrund.  

Enligt skolverket (2006) har läroboken haft en historia av att vara ett medel som staten 

använt för att leda verksamheten i skolan i den riktning som önskats. Hur genus framställs i 

läroböckerna har diskuterats under många år och utmynnat i flera rapporter av skolverket, 

som undersöker genusfrågan och hur den harmonierar med skolans värdegrund. Resultatet 

visar att fysikböckerna, bland andra, inte är genusmedvetna och förmedlar stereotypiska 

könsroller (Skolverket, 2006). I en annan undersökning framgår det att historieböckerna inte 

lever upp till frågan om jämställdhet i läroplanen och inte bidrar till positiva självbilder för 

varken tjejer eller killar (Ohlander, 2010). Dessa undersökningar har gjorts i historia, 

samhällskunskap och naturkunskap och inkluderar inte svenskämnet. Dock är svenskämnet, 

med litteraturen i fokus, framträdande i diskussionen kring genus då litteraturen från olika 

epoker har en betydande roll i undervisningen. Diskussioner kring läromedel har varit både av 

negativ såväl som positiv art, det går dock inte att förneka att böckerna påverkar 

undervisningen till en stor del och implementerar samhällets grundvärden hos eleverna genom 

att styra dem åt det håll som samhället går.  

Att tala om genus och jämställdhet har på senare år blivit alltmer viktigt och den 

feministiska teorins ambition att avskaffa könsmaktssystemet får en allt större roll i samhället. 

(Lykke, 2003). Användandet av ordet genus väcker en tanke om idéer och föreställningar 

hellre än att enbart markera kön (Hedlin, 2010). I ett samhälle där genus och framförallt 

jämlikhet förespråkas och är väsentligt blir det intressant att se hur dessa frågor integreras i 

undervisningen utifrån läroböckerna. Vidare menar Hedlin (2010) att jämställdhet och 
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demokrati hör ihop, och att ”Det handlar om att ha inflytande, men också om att räknas och 

värderas i samhället” (s. 9). Enligt Frånberg (2010) ska skolor aktivt motarbeta 

genussocialiseringen och skapa en fri atmosfär för alla. Dessa beskrivningar går hand i hand 

med läroplanens (Skolverket, 2011) värdegrund och bör således kunna införlivas, i 

svenskundervisningen. 

Avstampet för denna studie tas i framställningen av genus i läroböcker där den antika 

grekiska litteraturen presenteras. Av många anses Grekland vara den platsen där civilisationen 

som vi känner till idag, med demokrati, litteratur och konst, föddes (Petersson, 2011, 

Cederholm, 2013, Bergsten & Elleström, 2011). Än idag lever verk, bland andra Iliaden och 

Odysséen, vidare och ofta inleds litteraturhistoriebeskrivningen med den grekiska antika 

litteraturen. Författare som Homeros, Sapfo och Aristofanes kan ses som inspiration till 

dagens författare och ämnen, de historier som berättades för flera tusen år sedan av dessa 

individer är högst aktuella i dagens samhälle och hur världen ser ut idag. Det som den 

grekiska litteraturen beskriver skulle kunna kopplas till dagens händelser. Då dessa verk har 

satt sin prägel på senare kommande litteratur blir det av värde att undersöka hur män och 

kvinnor gestaltas i verken men också hur och om läroböckerna som behandlar den antika 

grekiska litteraturen problematiserar genuskonstruktionerna och därmed relaterar till den 

värdegrund som skolan och samhället idag förhåller sig till.  

Som blivande lärare handlar det om att utifrån bland annat genusfrågorna kunna välja 

ett litteraturstoff som kan motiveras och ställas i korrelation med värdegrunden skolan står 

för. Dessutom ska eleverna fostras i tankar om jämställdhet och jämlikhet och utifrån detta 

blir det extremt viktigt att materialet de arbetar med integrerar sådana frågor.  

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den föreliggande uppsatsen är att undersöka hur sex olika litteraturhistoriska 

läroböcker för gymnasieskolan gestaltar genus i grekisk antik litteratur. Utifrån ett antal 

frågor ska föreliggande uppsats försöka komma fram till en slutsats, dessa är följande:  

 Hur gestaltas män och kvinnor i grekisk antik litteratur utifrån läroböckerna? 

 Hur gestaltas författarna av grekisk antik litteratur i läroböckerna? 

 Hur är gestaltningen av genusfrågan i läroböckerna relaterad till styrdokumentens 

värdegrund? 
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2. Teoretisk bakgrund  
 
En av de viktigaste delarna i att komma fram till ett tillförlitligt och trovärdigt resultat är att 

studera föregående undersökningar och litteratur som kan bindas till uppsatsens ämne men 

som också kan jämföras med den. Den teoretiska bakgrunden kommer att granska läroplanens 

roll, den grekiska antika litteraturen, genus i skolan och som ett fenomen samt läroböcker och 

dess inflytande i skolan. 

2.1 Läroplan och kursplan för gymnasieskolan 
 
Undervisningen i skolan kan utformas av ett antal faktorer, så som elevernas intresse och det 

som är aktuellt, dock är det framförallt läroplanen som styr innehållet i undervisningen. 

Läroplanen bryts ned i kursplaner och ämnesplaner som tillägnas varje kurs gymnasieskolan 

erbjuder. Den svenska staten kan genom förordningar, regleringar och lagar påverka 

innehållet i undervisningen och långsiktigt även elevernas attityder, uppfattning och synsätt 

(Hermansson Adler, 2004).  

Undervisningen ska ske i sådan form att den går hand i hand med skolans 

demokratiuppdrag och värdegrund. Demokrati är en maktdelning och ”jämlikhetstanken är 

grundstenen för våra demokratiska ideal” (Johansson, 1997, s. 83) Begreppet värdegrund 

infördes 1992 i rapporten Skola för bildning (1992) som blev grunden till läroplanen. Skolans 

värdegrund aspirerar på samhällets värdegrund då det är tänkt att kommande generationer ska 

ge samhället dess önskade tillväxt (Skola för bildning, 1992). Skolorna är tänkta att genom 

läroplanen förankra och förmedla samhällets värderingar som är individens frihet och 

integritet, människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, jämlikhet mellan män och 

kvinnor samt sammanhållning med svaga och utsatta (Skolverket, 2011) 

Till skillnad från läroplanen som är en förordning är kursplaner ett dokument som 

beskriver en enskilds kurs syfte, innehåll och kunskapskrav. En kursplan ska specificera vilka 

lärandemål som eleven ska uppnå och hur. Genom att visa prov på hur eleverna lyssnar, läser, 

skriver och talar betygssätts de utifrån kunskaperna de uppvisar i dessa delar. Enligt Skola för 

bildning (1992) bedöms denna kunskap ur fyra kunskapsformerna; fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet (s. 65). Formerna innebär i stort sett att ”fakta är kunskap som information, 

förståelse är kunskap som meningsskapande, färdigheter är kunskap som utförande och 

förtrogenhet är kunskap som omdöme” (s.80). Dessa former samspelar och söker utöka 

kunskapsbegreppet i syfte att förebygga att undervisningen blir entonig eller att ena formen 

tar mer plats än den andra.  
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2.1.1 Litteratur i svenskämnet 
 
Svenskämnet omfattar ett stort ämnesområde som sträcker sig från studieteknik till 

litteraturhistoria (Danielsson, 1975). Enligt lgy11 (Skolverket, 2011) är kärnan i svenskämnet 

språk och litteratur. I gymnasieskolan ges svenska i tre kurser, Svenska 1, 2 och 3. Ett av 

syftena med svenskämnet är följande och tillämpas i litteraturkurserna;  

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 och andra typer av 

texter samt lm och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv (s. 160) 

Litteraturen ska alltså leda till att eleverna får insikt i hur världen ser ut, förstå sig själva samt 

tillföra nya perspektiv. I de tre olika svenskkurserna läser eleverna olika kurser såsom retorik, 

och skrivande av skilda texter och genrer. I alla dessa kurser behandlas litteratur på ett eller 

annat sätt, det är dock i svenska 2 som litteratur och litteraturhistoria behandlas (Skolverket, 

2011). Det centrala innehållet gällande kursen och litteraturhistoria talar om att kursen ska 

innehålla skönlitterära verk av kvinnor och män från olika epoker, kulturer och delar av 

världen. Undervisningen ska innehålla element av samband mellan verk och författare och hur 

verket påverkade samtiden, kulturen och världen. Vidare ska eleverna lära sig 

litteraturvetenskapliga begrepp och kunna diskutera skönlitterära texters betydelsebärande 

tankar, innehållsmässigt och formmässigt. Analys av epik, lyrik och dramatik ska finnas med i 

utbildningen, jämförelser mellan olika teman samt olika grunder för tolkning och värdering av 

skönlitteratur. Svenskundervisningen ska även ha element av fördjupad tolkning av ett verk 

från ett perspektiv som eleven själv väljer (Skolverket 2011).  

I svenska 2 som är en 100 poängskurs ska det föregående arbetas med samt en rad andra 

ämnen och teman. Tanken är att litteraturen och dess historia gås igenom för att eleverna ska 

få chansen att stifta bekantskap med så många olika verk och författare som möjligt. Detta i 

syfte att bygga en förståelse om hur världen såg ut då verken skrevs och vilka värderingar 

samt tankar som ansågs vara viktiga (Skolverket, 2011).  

2.2 Grekisk antik litteratur 
 
Antiken är en epok som under forntiden existerade inom de västerländska högkulturerna, 

bland dessa och framförallt räknades den grekiska kulturen in och hade sin höjdpunkt under 

400 f. Kr (Cederholm, 2013). Den grekiska kulturens rötter har aldrig fullständigt förlorat sin 

betydelse (Andrea, 1999).  Petterson (2011) menar att arvet eftervärlden har erhållit från 
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antiken är en motsättning mellan ideal och verklighet. Vidare skriver hon att ”den utgör 

kärnan i den platonska filosofin vars verkningar sträcker sig årtusenden framåt”(s. 62). Att 

beundra antiken så som samtiden gör beror mycket på att kulturlivet sträckte sig till nya 

höjder i ibland annat konst, vetenskap och litteratur (Cederholm, 2013). Den kulturella och 

litterära blomstringen skedde i Aten och under fem till sex decennier var huvudstaden även en 

grekisk stormakt. Perioden som också utvecklades från aristokrati till demokrati kallas den 

grekiska upplysningen. Under samma tid och med hjälp av den demokratiska och filosofiska 

läran bröts den traditionella religionen ner (Olsson & Algulin, 2009).  

Många författare var framträdande för antikens Grekland och fler av dem är ansedda att 

vara en del av den litterära kanon, bland andra Homeros, Sapfo, Pindaros, Aiskylos, Sofokles, 

Euripides, Aristofanes och Platon. Enligt Bergsten och Elleström (2010) anses de utgöra 

stommen i den litteraturhistoriska kursen i skolan.  Den grekiska litteraturen utgick från tre 

huvudgenrer, lyrik, epik och dramatik. Dessa genrer har levt vidare och behandlas än idag i 

skolorna. Författare så som Homeros och hans verk Iliaden och Odysséen återkommer 

ständigt i skolan och i medieproduktioner, likaså Sapfo och hennes erotiska poesi samt 

Aristofanes och hans drama Lysistrate. Till att börja med startades ”litteraturen” genom 

muntliga berättelser som spreds genom resande människor och skrevs sedan ner av lärda 

människor för att bevaras (Cederholm, 2013). 

2.2.1 Epik 
 

Med epik menas berättande litteratur och till genren hör bland annat novell och roman. Den 

grekiska diktkonsten tros ha börjat med myter och riter långt tillbaka i tiden och de versmått 

som då användes kan antas vara grunden till det som idag är hexameter (Andrea, 1999). Det 

forna versmåttet användes med skicklighet i de två eposen, Iliaden och Odysséen och 

underskrevs inte förrän på 500-talet f.Kr. Mycket talar dock för att de uppkom några 

århundraden tidigare. Verken tros ha författats av Homeros och kallas därför även för de 

homeriska eposen, dock finns inte bevis nog som säger att han var skaparen av dessa verk och 

det anses vara troligare att verken har författats av flera personer (Cederholm, 2013).  

I Iliaden har gudarna och deras värld tagit på mer allvar och människorna är 

stridslystna. Huvudpersonerna är hjältarna, vilket också innebär att de är till hälften 

gudomliga. Den är mansdominerad och kvinnorna får en liten plats i verket (Pettersson, 

2011).  Odysséen däremot ger den mytologiska lekfullheten ett större utrymme och 

huvudkaraktärerna såväl som andra karaktärer är inte heroiska (Andrea, 1999). De äventyr 

som Odysseus upplever är sådana som redan fanns berättade på andra håll i litteratur från 



6 
 

forntiden (Pettersson, 2011). De homeriska dikterna ställer gammalt och nytt vid varandra och 

ett antal komponenter är viktiga för berättelsen, exempelvis ”kungavälde och stadsstat, dyrkan 

av gudarna på öppna heliga platser” (Hertel, 1985, s. 141).  

2.2.2 Lyrik 
 

Under 600-talet f. Kr uppstod en genomslående lyrisk diktning i Grekland, som främst kom 

från öarna kring Egeiska havet (Olsson & Algulin, 2009). Inte mycket finns kvar av dikterna, 

det mesta är förstört men de dikter som har klarat sig genom tiden vittnar om en lyrik utan 

dess like och som påverkade de samtida människorna på ett eller annat sätt (Andrea, 1999). 

Ordet lyrik kommer från instrumentet lyra som poeterna använde sig av för att ackompanjera 

sin sång (Cederholm, 2013). Några av de stora lyrikerna var Archilochos, Alkaios och Sapfo 

som skrev bland annat om kärlek och erotik. 

Archilochos skrev om hat och mycket om erotik som främst handlade om prostituerade. 

Han anses vara den första som talade om lusten som en sjukdom (Olsson & Algulin, 2009). 

Som en motpol finns lyrik av Alkaios som behandlade politiska ämnen. Han var en aristokrat 

och kom från ön Lesbos där hans publik var förnäma män. I sina dikter använde han sig 

mycket av mytologiska ämnen främst om kriget vid Troja (Hertel, 1985). Från Lesbos kom 

också den mest kända lyrikern, Sapfo. Tillskillnad från andra diktare som var män, var hon en 

kvinna och en av världslitteraturens främsta kortdiktsförfattare (Pettersson, 2011). Inte 

mycket är känt om hennes liv mer än att hon bodde på ön Lesbos och drev en flickskola 

(Janss Melberg & Refsum, 2004). Hennes dikter vänder sig till kvinnor och de dikter som 

finns kvar handlar inte om det man ansåg vara kvinnosysslor utan om muserna och Afrodite 

(Hertel, 1985). Dock är det inte känt om diktjaget är man eller kvinna, eller vilket kön dikten 

vänder sig till (Cederholm, 2013). Sapfos sexuella läggning har varit en grund för 

diskussioner under lång tid då forskare menat att hon var homosexuell och att dikterna är en 

längtan till andra kvinnor (Olsson & Algulin, 2009).  

2.2.3 Dramatik 

 
På festerna för vinguden Dionysos ära, kring 400-talet f. Kr uppkom en ny litteraturgenre 

nämligen dramat (Cederholm, 2013). Högst troligt kan dramat ha uppkommit under en sång 

då en präst talat och från annat håll uppkom repliker som svar (Hertel, 1985). Drama betyder 

och innebär dåd eller handling som framställs på scen. Ur dramat föddes två genrer, tragedi 

och komedi, i detta fall ansågs tragedi vara den förnämsta. Dessa handlade ofta om rituella 
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offer och religiös kult (Pettersson, 2011). Bland antikens dramatiker stod Aiskylos, Sofokles 

och Euripides högst upp och för komedin stod Aristofanes.  

Orestien betraktas som Aiskylos främsta verk och temat är ”frågan om människans 

skuld och straffet för denna skuld” (Hertel, 1985, s. 173). Dramat handlar om hur 

Agamemnon mördas av sin fru efter att ha kommit hem från kriget i Troja. (Olsson & 

Algulin, 2009). I sin tur dödar sonen modern och de lamslående hämndaktioner som sker efter 

varandra ses som ett resultat av att Agamemnon offrat dottern för att få krigslycka. Detta 

ansåg Aiskylos vara ett framstående innehåll för tragedier (Cederholm, 2013). Sofokles 

dramer är också tragedier och det återkommande temat var att starka människor blir svaga och 

knäcks när ödet hinner ikapp dem (Cederholm, 2013). En av hans kändaste verk är Kung 

Oidipus som handlar om ett barn som blir kvarlämnat i skogen för att dö eftersom det tidigare 

blivit förutsagt att han ska döda sin far och gifta sig med sin mor. Han överlever dock, växer 

upp och handlar så som det varit förutspått (Olsson & Algulin, 2009). Moralen i dramat är att 

lida för att lära (Pettersson, 2011). Den tredje dramatikern är Euripides, som i sina tragedier 

skildrade människor i konflikt med sig själva, han gav även kvinnan mer plats i dramat 

(Olsson & Algulin, 2009). I hans drama Medea, följer man Jason och Medea som ska erövra 

ett gyllene skinn. Hon är trollkunnig och hjälper Jason och far sedan tillbaka med honom till 

Grekland. Där lämnar han henne och hon hämnas genom att döda hans nya fru och deras två 

söner (Cederholm, 2013). Euripides dramer präglas av barbariska mord men också av 

sofistisk retorik (Pettersson, 2011). Hertel (1985) kallar Euripides för modernist och menar att 

han porträtterar människor så som de är.  

I kontrast till tragedierna stod komedin där Aristofanes och hans verk Lysistrate är 

framstående som med grova skämt underhöll publiken (Cederholm, 2013). I Lysistrate gör 

kvinnorna uppror genom att sexstrejka mot männen då de tycker att de kan klara stadens 

problem bättre än männen. Kvinnor från hela Grekland går med och de belägrar Akropolis 

tills männen går med på att fredsfördrag (Pettersson, 2011). Aristofanes dramer handlar om 

kärlek och fred (Hertel, 1985). 

2.2.4 Genus i grekisk antik litteratur  
 

Den grekiska litteraturen och kulturen i stort var mansdominerad. Litteraturen var främst 

skriven av och om män, deras heroiska gärningar. Mycket lite utrymme lämnades åt kvinnan 

(Cederholm, 2013). I stort startar det trojanska kriget med att Helena väljer att rymma från 

kungen med Paris. En annan framstående kvinna i eposet är Hektors fru, Andromake dock 

anses inte någon av dessa kvinnor vara hjältar av något slag. Enligt Pettersson (2011) är 
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Helena en hjältinna enbart på så vis att hon är dotter till Zeus. Få kvinnor har gjort lika stort 

intryck på världen som männen, dock anses Sapfo vara en av de främsta. Den manligt 

dominerade litteraturen och samhället i antika Grekland förklarar Pettersson (2011) som en 

reaktion mot hur samhället tidigare sett ut med starka kvinnliga roller. Dessa härskarinnor var 

exempelvis en gudinna som dyrkades runt omkring i orienten och Zeus fru Hera anses vara en 

av dem. Till skillnad från Iliaden, möter man i Odysséen en stark kvinnlig roll, Odysseus fru 

Penelope. Hon betraktas som stark då hon tar hand om sig själv och gården under alla år 

kriget pågår. Dessutom nekar hon alla friare för att hon väntar på sin man.  

LaCourse Munteanu (2016) menar att känslor och genus hör ihop och att det kvinnliga 

könet känner starkare än det manliga könet eller uttrycker det på så vis. Ett exempel på detta 

var att kvinnor var mer känsliga när det kommer till sorg, detta förklaras dock med att medan 

männen krigade på fälten sörjde kvinnorna och begravde de döda (s. 4). Vidare diskuterar 

Wissmann (2016) kring feghet och hur det är sammankopplat med genus. I litteraturen 

kontraslås feghet med männen och deras krigande, exempel på detta är då Hektor påstår att 

han inte vill ses som en feg person inför det Trojanska folket. Wissmann (2016) menar att i 

Iliaden pekar mycket på att feghet är likställt med kvinnlighet, detta påvisas även i ett citat 

talat av Hektor till männen: ”Ve storskyrtare, ve, I achaiskor och icke achaier!” (Iliaden, 

vii.90-100). Idén om att fega män ses som kvinnliga återfinns i flera verk, bland andra 

Euripides Alcestis, där Admetus påstår att faderns hjärta är fegt och inte en mans hjärta. I 

Aiskylos drama De sju mot Thebe vill Eteokles tysta kvinnorna då han anser att deras 

beteende möjligen kan göra männen fega och inte vilja slåss.  

Däremot menar Wissmann (2016) att flera kvinnor i Grekisk antik litteratur gick emot 

idén om kvinnan som den tysta, svaga och fega individen. I de Homeriska verken är männen 

rädda för att bli utskrattade och hånade, på samma sätt framställs Medea i Euripides drama. 

Hon oroar sig för att bli utskrattad av sina fiender och använder fegheten emot sig när hon 

dödar sina barn för att inte hennes fiender ska gå ostraffade. Hon överkommer de moderliga 

känslorna som anses vara feminina när hon dödar sina barn och tillåter sig själv att sörja som 

en moder senare. En annan karaktär som tar sig ur den typiska kvinnliga rollen är Sofokles 

Elektra. Till skillnad från Medea som väger två sidor av sig själv mot varandra har Elektra sin 

syster som motpart. Systern representerar kvinnor som finner sig i att kvinnor är svaga och 

påpekar även detta för Elektra när hon säger att Elektra är en kvinna, inte en man och har inte 

en mans styrka. Elektra svarar med att endast fega personer talar så och att hon hatar systern 

på grund av hennes feghet. I den grekiska litteraturen accepterar männen sina öden, de ber 

inte om nåd när de dör eller dödas och i samma spår följer även ett antal kvinnor.  Euripides 



9 
 

Polyxena, Heracles och Iphigenia dör enligt Wissmann (2016) på ett manligt, heroiskt och 

nobelt sätt genom att inte be för sina liv och acceptera det som händer. De tar på sig rollen då 

alla tre mer eller mindre överger kvinnligheten och sätter sig i rollen som hjälte, så som män 

ansågs borde förr.  

Antikens Grekland ansågs ha två ”rum” som delade upp män och kvinnor. Det 

offentliga rummet innebär att ”allt som framträder inför allmänheten är synligt och hörbart för 

alla, varigenom det erhåller största möjliga offentlighet” (Arendt, 1998, s.82). Det offentliga 

rummet utgjorde samhället i stort och ansågs även vara mannens plats. Det andra rummet var 

det privata och innebar det som inte framträdde i offentligheten utan det som stannade i 

bostaden mellan familjemedlemmarna som uppehöll sig där. Människan i det privata 

framträdde aldrig och dess göranden och låtanden ansågs betydelselösa och fick inga följder. 

Eftersom det privata rummet utgjorde hemmet och allting som hör därtill ansågs det vara 

kvinnans plats (Arendt 1998). Demokratin som växte fram i antika Grekland inkluderade 

endast män; kvinnor och slavar var exkluderade och fick inte delta i sådana tillställningar och 

ute i det offentliga skedde ingen större maktfördelning. Grekerna ansåg att det var prepolitiskt 

att med våld och befallning övertyga människor om något men i hemmet såg det annorlunda 

ut då det var vanligt att familjens överhuvud, oftast en man, använde en despotisk makt 

(Arendt, 1998). Inte mycket ansågs tillhöra det offentliga och ett exempel på detta är kärleken 

som inte bedömdes kunna överleva offentlighetens beskådning. Arendt (1998) menar att 

endast ha ett privatliv är att vara fråntagen betydande mänskliga ting, exempelvis ”att vara 

berövad den verklighet som uppstår genom att ses och höras, att vara berövad en objektiv 

d.v.s. föremålslig relation till andra” (s.92). Från litteraturens exempel är det relativt enkelt att 

se att kvinnorna höll till i det privata. Sapfos dikter handlar om kärlek och lust, sådant som 

anses tillhöra privatlivet medan Homeros epik och Aiskylos dramer handlar om hjältedåd och 

mod, det som offentligheten ansåg vara relevant och intressant. 

2.3 Genus 
 
Genusforskningen är ett tvärvetenskapligt fält (Hedlin, 2010), där genus kommer från det 

engelska ordet gender och syftar på ett ”socialt kön” (Hirdman, 2004). Genus är dock inte en 

synonym till kön utan ”det begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och 

kulturella faktorer som gör att kvinnor och män förväntas vara på ett visst sätt” (Josefson, 

2005, s.5). Enligt Josefson (2005) finns inga vetenskapliga belägg på att biologin är en faktor 

som styr bestämningen av manligt och kvinnligt, utan differentieringen kommer från yttre 

omständigheter.  Dessa förväntningar skapas av påverkan från familj, vänner, uppväxt, skola 
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media och vilket kön individen själv är. Från ung ålder lär man sig att uppträda på ett sätt som 

är sammankopplat till vilket kön man är och dessa föreställningar om hur det bör vara kan 

följa en livet ut. Även om det kan vara svårt att se hur genus påverkar, menar Josefson (2005) 

att man endast behöver skrapa på ytan för att finna dessa mönster.  

Med genus kommer avgränsningar och begräsningar.  De sociala och kulturella 

mönstren är så välkända i samhället att de anses vara naturliga (Conell, 2009). Hedlin (2010) 

argumenterar för att det är svårt att behandla kvinnor och män lika då de förväntas bli tolkade 

på ett visst sätt utifrån vissa handlingar. Olika kulturer har olika syn på vilka normer man ska 

förhålla sig till och det kan ses genom observationer av andra kulturer och vilka typer av 

människor man är till en följd av vilket kön man är. Å andra sidan menar Conell (2009) att 

dessa normer inte är påtvingade utan människor väljer att konstruera sig som maskulina eller 

feminina, man finner sig i den rollen man blivit tilldelad genom sättet att agera i det dagliga 

livet. 

Genus kan anses vara en konstruktion, gjord av människor för att förenkla 

kategorisering. Konstruktion kan ses som idéer och föreställningar om hur det bör vara, hur 

man som en viss könbärare bör agera och dessa regler och normer är upprättade av samhället 

och är i sin helhet endast godtyckligt (Hirdman, 1998). Även om utvecklingen har hunnit 

långt och människan är modern i sitt tänkande finns det många bevis i samhället på 

uppdelningen av genus. Exempel på detta finns i konst, kläder och grammatik (Josefson, 

2005). Hedlin (2010) talar om genus konstruktionen som ”doing gender” (s. 22), alltså att 

göra genus och syftar på att alla är delaktiga i involverandet av manligt och kvinnligt, helt 

enkelt att genus är performativt. I görandet av genus förhåller man sig till dominanta 

könsnormer och det sker på ett oreflekterat sätt då det är normer som upprätthålls av nästan 

alla. Genus kan göras på olika sätt och benämns ofta som femininiteter och maskuliniteter. 

Dock menar Conell (2009) att psykologisk forskning visar på att de flesta människor 

kombinerar maskulina och feminina drag snarare än att gå efter ett av dem.  

2.3.1 Skillnaden mellan manligt och kvinnligt 
 
Conell (2009) diskuterar olika faktorer som skapar genusnormen, bland annat media och 

menar att de inte bara är resultat av hur genusskillnaderna anses vara men de hjälper till att 

skapa dessa skillnader. Mycket har talats om maskulint och feminint, förväntningarna på hur 

man ska uppträda och vara för att inte bryta samhällsnormen samt att konstruera genus och 

könen. Det blir därför av intresse att utifrån litteraturen se hur maskulint och feminint 
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formuleras utifrån forskning. Vetenskapen har anspråket att beskriva hur våra normer ser ut 

och har emellanåt innehåll som avslöjar ett visst identitetsskapande.  

2.3.1.1 Manligt 
 
Normerna för män och maskulinitet går alla i samma anda och grunden kan anses vara styrka. 

Enligt Josefson (2005) betraktas män som att de värderas högre, de får inte visa smärta och 

ska gärna konkurrera. Passar man inte in i manlighetsmallen blir man utsatt för hot och hån. 

Vidare bör män vara kontrollerande och kunna hålla masken, de ska klara sig själva och inte 

be om hjälp. Det anses vara omanligt att gråta, visa svaghet och vara osäker, de ska jobba 

hårt, tävla och vara vinnare. Män ska vara bättre än kvinnor, ta hand om och vägleda dem 

samtidigt som de försörjer sig själva. När det kommer till det sexuella anses det manligt att 

alltid vilja ha sex, ta initiativ till det och inte värdera annan närhet. De ska vara tekniska, 

rationella och ansvariga.  

Vidare menar Hill Collins (1993) att män anses vara aggressiva, ledare, starka och 

intellektuella, dessutom betonar även hon rationaliteten. Senter (2006) talar om hegemonisk 

manlighet som syftar på ”den sociala dominans en viss grupp utövar, inte genom rå styrka 

utan via en kulturell dynamik som omfattar både privatliv och andra sociala sfärer” (s. 19). 

Manlighet förknippas med heterosexualitet och äktenskap, makt, lönearbete och fysisk styrka. 

Män ska vara respektgivande och emotionellt tillslutna, de ska vara målinriktade och ha 

disciplin. När det gäller manlighet och utseende ska män vara vältränade och muskulösa. 

Även Senter (2006) påpekar aggressivitet och utöver det ska män vara aktiva, potenta och 

kontrollerande rent sexuellt.  

2.3.1.2 Kvinnligt   
 
Normerna för femininitet går i en mjukare anda och handlar mer om utseendet. Josefson 

(2005) menar att kvinnor måste, utseendemässigt, se bättre ut och vara skickligare än männen 

för att klättra karriärmässigt. Kvinnligt har ansetts vara socialt kompententa, kunna lösa 

konflikter. Kvinnor ska vara smidiga och anpassningsbara, vårdande och omhändertagna. De 

ska kunna leva sig in i andras situationer, vara empatiska, känslosamma och vara vackra, 

snygga och sexiga. Feminint är att visa sig mjuk och vad man känner, vara stark och 

självständig dessutom ska en kvinna ta för sig, men inte för mycket och för det mesta le. 

Kvinnor är fostrade till att ta mindre plats och vara mindre viktiga än män.   

Hill Collins (1993) skriver att kvinnor betraktas som passiva, icke ledare, svaga och 

fysiska. Collins går i samma tankebana som Josefson (2005) angående framhållningen av 
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emotioner och känslighet gällande män. Vidare framhäver Senter (2006) att kvinnans 

utseende och kroppsvård har en avgörande roll. De ska vara tillgängliga för andra, ha omsorg, 

bry sig, lyssna och vara osjälviska. De ses som ett objekt och underordnade män. Ofta kopplas 

kvinnans sexualitet till svordomar och skam. Josefson (2005) påpekar att normen för kvinnans 

sexualitet idag är att vara en erfaren oskuld.   

2.4 Läroboken  
 
Av skolverket (2015) beskrivs läromedel som de resurser som kan användas i undervisningen. 

Under senare år och i takt med att IT utvecklingen går framåt faller fler medier, så som spel, 

internet och film, under detta begrepp. Fastän skolan förändrats över åren står läroboken 

fortfarande som det mest använda medlet (Ammert, 2011). Speciellt läroboken har haft en 

stark ställning i undervisningen genom åren eftersom den av lärare, elever och skolledning 

anses vara viktig (Englund, 1999). Läroplanen definierar läroböcker som det stoff lärare och 

elever använder för att nå målen, den förmedlar det som samhället anser vara viktig kunskap 

och förs därmed över till nästkommande generationer (Selander & Skjelbred, 2004) Den 

anses också vara en förmedlare av normerna och idealen som finns i samhället (Eilard, 2009).  

Läroboken har höga förväntningar att leva upp till, inte minst måste all fakta som 

återges vara korrekt, informationen ska vara mångsidig och lättbegriplig för att inga 

misstolkningar ska ske. Samtidigt ska också skolans och samhällets värdegrund förmedlas 

genom böckerna. Löwengart (2004) menar dock att även om läroböckernas innehåll ska leva 

upp till förväntningarna granskas de endast utifrån ett ”blädderprov” (s.13) av lärarna innan 

de köps in även om de kan innehålla brister. Flera rapporter och studier visar att läroböckerna 

inte följer styrdokumentens eller samhällets värdegrund, dessa rapporter kommer att 

presenteras nedan och även diskuteras vidare och jämföras med resultatet av denna 

undersökning.  

2.4.1 Läroböcker i skolan 
 
Trots att undersökningar visar att läroboken anses vara det medel som förmedlar bilden av 

samhället och dess värdegrund har de också varit till grund för kritiska diskussioner. Englund 

(1999) menar att de är alltför styrande och inte främjar elevernas eget lärande. Läroboken ses 

i stort som fulländad genom att den beskrivs vara det verktyg som tillskrivs förståelse för 

läraryrket, och är skrivna ur ett neutralt perspektiv. Dock menar Englund (1999) att så inte är 

fallet och att man som lärare ska vara varsam med att förlita sig på läroböckerna av den 

anledningen att de inte alltid följer läroplanens värdegrund eller är faktamässigt korrekta. 
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Även Eilard (2009) anser att läroböcker inte nödvändigtvis följer skolans uppdrag. Karlsson 

(2003) argumenterar för att detta fenomen stödjer och hindrar skolorna i värdegrundsarbetet. 

Jämställdhet och jämlikhet är en framträdande diskussion i skolan idag och skolorna ska 

arbeta utifrån ett genusperspektiv som inkluderar alla och inte utgår från en föråldrad 

könsmaktsstruktur. Dock hävdar Karlsson (2003) att skolorna tvärtom bevarar och återger 

könsgestaltningar som kan anses motarbeta jämställdheten och läroplanens värdegrund.  

Englund (1999) talar om den immanenta pedagogiken och syftar på ”den smygande, 

oavsedda och omedvetna pedagogiken som finns inneboende i situationer och handlingar” (s. 

337). Hon diskuterar vidare att läroböcker är sådana böcker och i dem går det att utvinna 

information och kunskap som uttalar sig om och medverkar till socialt fasta sätt att se på 

världen. Hon menar att texterna inte är avspeglingar av hur verkligheten ser ut utan en 

konstruktion av hur världen ska ses. Eftersom texterna i läroböckerna betraktas som en norm 

för kunskap är den immanenta pedagogiken starkt påverkad av dem.  

2.4.2 Lärobokens maktposition 
 

Läroböcker har en stark ställning i klassrummet och styr undervisningen mycket på grund av 

att den förväntas förmedla kunskaper som är viktiga. Englund (1999, s. 339) listar fem andra 

orsaker till varför hon tror att läroboken har en sådan stark ställning. Först och främst har 

”läroboken en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll”, alltså ser läraren boken som en 

garanti för att målen uppfylls samtidigt som den ger kunskaper. Det andra skälet är att 

”läroboken har en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll” och syftar på att boken ger 

ett sammanhang till studierna genom att den bidrar till en helhetskänsla och en trygghet. 

Tredje orsaken är att ”läroboken underlättar utvärderingen”. Eftersom elevernas 

kunskapsutveckling kontrolleras och betygsätts, och det är enkelt att ha en bok att använda sig 

av, blir det praktiskt att använda läroboken som ett underlag och arbetsbördan för lärarna blir 

mindre. Det fjärde skälet är att ”läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet” och gäller för 

både lärare och elever (s. 340). Lärare som är osäkra på sina kunskaper kan ta stöd i 

läroboken och för eleverna blir det enkelt att ha en bok att titta i och arbeta utifrån istället för 

artiklar och lösa papper. Den sista orsaken är att ”läroboken har en disciplinerande roll” vilket 

syftar på att den håller eleverna sysselsatta och bidrar till att det blir lugnare i klassen (s. 340). 

Även om Englund (1999) listat dessa punkter menar hon ändå att elevinflytandet tar 

mindre plats och man behöver vara kritisk mot läroböckerna och deras innehåll. Hur man än 

ställer sig till läroböcker finns forskning som visar på att ”läroböcker dominerar 

undervisningen i flera ämnen och att den innehar en central position i skolans undervisning i 
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allmänhet” (Ammert, 2011, s. 26). Detta även om användningen av läroböcker inte tycks vara 

didaktiskt progressivt. Vidare menar Ammert (2011) att även om den inte används lika flitigt 

som förr, har läroboken en central roll i undervisningen då den innehåller kunskap man 

förhåller sig till och vill förmedla. Englund (1999) påstår att det både är bra och dåligt att 

läroboken styr undervisningen. Om lärobokens värderingar och innehåll går hand i hand med 

lärarens ideologi och sättet hen vill undervisa på anses läroboken vara bra. Men om läroboken 

inte ger ett fritt utrymme för läraren att välja sitt eget stoff och om den håller kvar 

undervisningen kring en viss typ av kunskap anser Englund (1999) att det är dåligt. I helhet 

ställer Englund (1999) sig positiv till läroboken i klassrummet då hon anser att mycket 

positivt kan utvinnas från den.  

2.4.2 Genus i läroboken 
 

I en undersökning av von Wright (1999) analyserades fysikböcker där hon kom fram till att 

resultatet var att kvinnan var underlägsen i alla fall och att böckerna förordade och bibehöll 

traditionella könsroller. Vidare har även Skolverket (2006) undersökt denna fråga men kring 

hur läroböcker från bland annat religionskunskap, historia, samhällskunskap och 

naturkunskap ställer sig till läroplanens värdegrund om etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning. Rapporten visar på grova brister i läroböckerna gällande 

de ovan nämnda faktorerna, och ofta förekommer stereotypa framställningar av grupper. 

Läroboken är alltså tänkt att användas för att garantera att läraren följer styrdokumenten, men 

med resultatet från Skolverkets rapport verkar kunskapen inte gå hand i hand med läroplanen 

(Skolverket 2006). I en liknande studie undersöker Berge och Widding (2006) samma ämnen 

i andra läroböcker och kommer fram till att böckerna är heteronormativa på grund av att män 

och pojkar är överrepresenterade och den manliga normen genomsyrar texterna. Även om 

kvinnor och flickor har större roll, i den bemärkningen att de skrivs om fler gånger, i böckerna 

är det inte jämförbart med männens roll. Däremot menar författarna till undersökningen att 

alla läroböcker som granskades innehöll avsnitt där kön, könsrelationer och makt 

diskuterades. 

En annan undersökning som visar på det bristande förhållandet i läroböcker är utförd av 

Ohlander (2010). Hon granskar fyra historieböcker och kommer fram till att kvinnor inte ges 

mycket uppmärksamhet eller utrymme alls. Kvinnor tas upp i specifika avsnitt som verkar 

vara tillagda senare. Manliga gestalter dominerar, även när texten handlar om kvinnor. 

Dessutom menar Ohlander (2010) att majoriteten av böckerna innehåller kommentarer som 

kan anses vara sexistiska. Hon skriver vidare att bristerna i jämställdhetsperspektivet är så 
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anmärkningsvärda att de strider mot läroplanen. Kvinnorna i dessa böcker nämndes ytterst 

sällan och när de gjorde det var det i förhållande till män. Frånberg (2010) anser att det är av 

vikt att granska läromedel och hur människor framställs i dem, om de bryter normer eller om 

de får stereotypiska drag. Hon menar att överrepresentationen av män och osynliggörandet av 

kvinnor är problematiskt i texten, ett resultat som ett antal forskare kommit fram till.   

De ovan nämnda studierna är alltså eniga om att kvinnan är underrepresenterad och 

underordnad mannen och i mansdominerande roller skildras kvinnan som ett offer eller 

oduglig. Böckerna är centrerade runt män och ofta beskrivs dessa som modiga soldater och 

högt uppsatta individer. Kvinnor minimeras i dessa böcker för att ge plats åt männens 

storslagna liv och kamper, vilket leder till att kvinnans roll nästintill försvinner i kontrast till 

mannens.  

3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras val och metod som ligger till grund för denna undersökning. 

Dessutom ska avgränsning, tillvägagångssätt, tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras. 

3.1 Val av metod 
 
Valet av metoden föll på en textanalys då en tematisk innehållsanalys behöver göras för att 

uppnå syftet och besvara frågeställningarna i denna studie. Föremålet för denna undersökning 

är genus i grekisk antik litteratur. Metoden kännetecknas av närläsning av relevanta källor och 

analys av fakta som kommit fram för att säkerställa ett resultat (Widén, 2009). Ett sätt att 

närma sig forskningen är genom texttolkning, därför utgörs denna studie av den kvalitativa 

studien av läroböcker i samtiden ur ett framställnings perspektiv (Kjelstadli, 1998). För en 

kvalitativ metod kan en hermeneutisk utgångspunkt tillämpas, med detta menas att man sätter 

in texten i det sammanhang den är skriven och söker därpå en djupare förståelse om texten 

med hjälp av bland annat undertexter och gömda meningar. För att bredda undersökningen 

och göra den djupare och stärka resultatet har en kvalitativ metod använts. Detta innebär att 

texterna analyseras och tolkas utifrån två teman; urval och framställning. Dessutom ska 

bilderna till texterna tolkas. 

Denna studie har tagit inspiration från en modell för pedagogisk textanalys som 

Selander (1998) introducerar. Det första steget är att fastställa bakgrundsbilden av materialet 

då det producerades, i detta fall görs detta främst utifrån en politisk och kulturell kontext. I 

denna studie verkställs detta av läroplan (Lgy11), kursplan i Svenska 2 samt forskning med 
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anknytning till ämnet. Sedan bestäms innehållet som ska undersökas, i detta fall lärobokens 

texter och bilder. Två sätt att analysera informationen har valts med inspiration av Selander 

(1998), dessa är urval (VAD) och framställning (HUR). Urval är den fakta, exempelvis vilka 

författare, verk och bakgrundsinformation om antiken, som skrivs om i texten och 

framställning är hur de skönlitterära karaktärerna och författarna av verken framställs. 

Förklaring till urval och framställning finns med och innebär att informationen förklaras och 

på vilket sätt den gör det. Det är också av intresse att studera och tolka det som inte står i 

texterna.  

3.1.2 Frågor 
 
Med inspiration från Selanders (1998) modell har frågor konstruerats för att göra analysen 

enklare och djupare: 

 

 Urval 

- Hur behandlas antika Grekland och dess litteratur samt genus i litteraturen? 

- Vilka manliga respektive kvinnliga författare lyfts fram? 

- Vilka manliga respektive kvinnliga karaktärer lyfts fram? 

- Ges det någon förklaring till genus i antika Grekland och dess litteratur? 

- Ges det någon analys till hur genus behandlas under antika Grekland i koppling till dagens 

samhälle? 

 

 

 Framställning 

- Hur framställs manliga författare av grekisk antik litteratur i läroböckerna? 

- Hur framställs kvinnliga författare av grekisk antik litteratur i läroböckerna? 

- Hur framställs män i grekisk antik litteratur i läroböckerna? 

- Hur framställs kvinnor i grekisk antik litteratur i läroböckerna? 

- Ges det någon förklaring till varför de framställs på det sättet de gör? 

 

 Bilder 

Även frågor till bilderna har konstruerats och de går efter Selanders (1998) modell gällande 

urval, stil och förklaring eller funktion.  

- Hur många bilder och illustrationer finns i kapitlet om antika Grekland? 

- Vad föreställer bilderna och illustrationerna?   
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- Hur är män respektive kvinnor framställda i bilderna och illustrationerna? 

- Vad säger bildtexten? 

- Vad har bilden eller illustrationen för funktion i relation till texten? 

3.2 Urval och material 
 
Valet för den här studien föll på Grekisk antik litteratur då det anses vara litteratur av värde 

och är grunden till hur litteraturen ser ut idag (Pettersson, 2013, Olsson & Algulin, 2009, 

Hertel, 1985). Dessutom är antikens litteratur den epok som oftast behandlas först i 

litteraturkurserna och sätter därmed sin prägel på eleverna. Genom att läsa om hur män och 

kvinnor gestaltas i antikens litteratur får de en idé om hur genus betraktades då och hur det 

sträcker sig till dagens litteratur.  

Till denna studie var det viktigt att använda läroböcker som förekommer i klassrummen 

då urvalet och resultatet inte ska anses vara godtyckligt och för att undersökningen ska bli så 

tillförlitlig som möjligt. I en grupp på Facebook kontaktades ett antal lärare med frågan vilken 

lärobok i litteraturhistoria som användes i deras klassrum. Utifrån lärarens svar valdes 

böckerna ut och fokus låg på åratal då de skulle vara producerade efter att den nya läroplanen 

(lgy11) sattes i verket. Urvalet är både stora och små förlag då böckerna valdes för att få en 

bredd och i resultatet. Nedan presenteras materialet som utgör denna studie.  

3.2.1 Läroböckerna 
 

Materialet som kommer utgöra denna studie är sex läroböcker i litteraturhistoria. Samtliga 

läroböcker är publicerade efter 2011 års reform i läroplanen, lgy11. Detta för att böckerna ska 

vara korrelerande till dagens samhälle och aktuella styrdokument, vad eleverna ska kunna och 

vad som anses vara värdefull kunskap. Litteraturhistorien har förändrats över åren, även om 

vissa negativa aspekter finns kvar, och skillnaden på hur fakta framställs med tanke på 

samhällsstrukturen då denna uppsats författades kan variera mycket. Samtliga böcker används 

i gymnasiet och främst i Svenska 2.  

Läroböckerna har valts utifrån vilket förlag de produceras av samt årtalet de är skrivna 

för att få en bredd på resultatet. En majoritet av läroböckerna skrevs år 2016 och urvalet där 

skedde med tanke på vilket förlag de tillhör, återigen för att få en så stor bredd på resultatet 

som möjligt. Böckerna kommer att presenteras genom att ange författare, förlag, år samt 

innehållsmässig relevans för denna studie. Totalt antal sidor om antiken har räknats från första 

sidan efter innehållsförteckningen eller efter tidigare avslutat kapitel och till sista sidan innan 



18 
 

källförteckningen. Urvalet av kvinnor som behandlas på ett djupare plan än att läroböckerna 

endast nämner ett kvinnonamn har uppgivits.  

 
 Andersson, L. (2013). Upplev litteraturen 2. Förlag: Markstedt, Eriksson och 

Sanoma utbildning AB. Förkortning: (UL2) 

 

Läroboken börjar med ett kapitel om bibeln och koranen och går sedan in på antiken. UL2 går 

omedelbart in på litteraturen utan en presentation först om vare sig antiken eller författaren till 

verket. Kapitlet börjar med ett utdrag ur Iliaden där Hektor tar farväl av Andromake. Sedan 

presenteras den sista delen av Odysséen då Odysseus har kommit hem. Efter det avsnittet 

följer ett utdrag ur Penelopiaden sedan Kung Oidipus, följt av Om diktkonsten sist ett utdrag 

ur Den hemliga historien. Både Penelopiaden och Den hemliga historien är inte från antiken 

men inkluderas i denna studie då en koppling kan dras från antiken till samtiden med hjälp av 

främst Penelopiaden. Efter varje utdrag finns frågor som ska hjälpa eleven att diskutera och 

förstå vad de läste.  

 
 Sahlin, P. (2015). Fixa litteraturen 2. Förlag: Natur & Kultur. Förkortning: 

(FL2). 

 

Kapitlet om antiken startar efter en kort introduktion till litteraturhistorien. Först presenteras 

lite om människan och hennes historia sedan går det successivt in på antiken genom epik, 

lyrik och dramatik. Kapitlet följer ett särskilt mönster när det kommer till verken och 

författarna. Första verket som tas upp är Gästabudet av Platon, där information om verket 

presenteras och följs av ett utdrag ur texten. Sedan presenteras fakta om Platon och Sokrates 

varefter avsnittet avslutas med frågor. I samma disposition följer Iliaden, Sapfos dikter och 

Antigone. De sista sidorna används för att presentera antiken och dess idéer när det kommer 

till litteraturen, gudarna, önskvärda egenskaper och kärlek, och dessa kopplas frekvent med 

verken. 

 
 Andersson, L. (2016). Svenska impulser 2. Förlag: Markstedt, Eriksson och 

Sanoma utbildning AB. Förkortning: (SI2) 

 

Svenska impulser 2 påbörjar kapitlet om antiken med att berätta om det trojanska kriget. 

Läroboken har ingen speciell disposition förutom att det är verken som är i centrum.  I en 

fotnot bredvid texten informeras det om antiken, hur långt den sträcker sig tidsmässigt och om 

epik, lyrik och dramatik. Följande sidor behandlar ett utdrag ur Iliaden, en text om gudarna 

och människorna, berättelsen om Odysséen, Homeros berättarstil, en kort presentation av 

Sapfo och fragment 31 samt en av Karin Boyes dikter. Sedan berättas det om Orfeus, hur 



19 
 

dramat uppkom, förklaring till Medea och sedan ett utdrag ut dramat. Avsnittet om antika 

Grekland slutar med en text om Sokrates och Platon. Till alla verk finns även 

diskussionsfrågor. 

 
 Lindqvist, A & Lindqvist K. (2016). Människans texter litteraturen. Förlag: 

Studentlitteratur AB. Förkortning: (MTL) 

 

MTL inleder med fakta om antika Grekland, om samhället och kulturen. Boken förser läsaren 

med fakta om demokratin som föddes där och hur man såg på det, sedan berättas det om de 

grekiska gudarna och filosoferna. Hela kapitlet om antiken är utformat enligt ett visst sätt. 

Först berättas det om antiken i Grekland, sedan om Rom och efter det en liten del om antiken 

utanför Europa. I epiken presenteras fakta om det trojanska kriget, Homeros, Iliaden, 

Odysséen, vad som kännetecknar ett epos och om fablerna. Grekisk lyrik inleds med 

information om hur dikterna kunde skrivas och sedan övergår det till presentation av 5 lyriker 

och deras verk, varav två av dessa är Sapfo och Korinna. Avsnittet om dramatik påbörjas med 

hur dramatiken uppstod, presentation av tragedin, de grekiska teatrarna och sedan presenteras 

tragediförfattarna och en sammanfattning av deras verk. Sist avslutas avsnittet om grekiska 

antiken med komediförfattaren Aristofanes och Menandros och deras verk. Inbäddat mellan 

texterna och sammanfattningarna finns frågor och förklaringar till texterna. Sidnoter visar 

även vad vissa ord som kan uppfattas svåra betyder.  

 
 Nilsson, A & Winqvist, L. (2016). Svenska 2 helt enkelt. Förlag: NA Förlag. 

Förkortning: (S2HE) 
 

Kapitlet om grekiska antiken påbörjas först i mitten av boken och inleds med information om 

hur det såg ut i samhället på den tiden med bland annat demokrati och den fria viljan för 

männen. Det berättas om gudarna och om dygder som människor skulle sträva efter. Epik, 

lyrik och dramatik presenteras med kort information och sedan berättas det om Sokrates och 

Platon. Boken går vidare med Homeros författarskap och sammanfattning av Iliaden, varpå 

ett utdrag ur verket finns att läsa därefter sammanfattas Odysséen. Avsnittet följs sedan av 

lyrik och Sapfos författarskap samt hennes verk. Därpå presenteras dramatiken i Aten som 

följs av Aiskylos, Sofokles, Euripides och Aristofanes verk med utdrag ur varje. Sedan 

berättas det kort om Orfeus och kapitlet avslutas med 11 sidor uppgifter som kan göras 

kopplade till verken.  
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 Gustafsson, L & Wivast, U. (2016). Språkets berättelser 2. Förlag: Gleerups 
utbildning. Förkortning: (SB2) 

 

Kapitlet om antika Grekland i SB2 inleds med presentation av samhället i Grekland och 

epoken delas upp i tre tider, den minoiska kulturen och mykene, den arkaiska tiden och den 

klassiska tiden. Det är den sistnämnda som diskuteras mest och här berättas det bland annat 

om hur det var för kvinnan att leva under den tiden. Sedan följer ett avsnitt om epik och hur 

man skriver ett epos och därefter en kort berättelse om gudarna. En sammanfattning av 

Iliaden introduceras och även ett avsnitt om kvinnor i verket, detta följs av en sammanfattning 

av Odysséen. Sedan presenteras lyriken och Sapfo. Efter detta diskuteras dramats uppkomst, 

spelstilen och tragediförfattarna nämns följt av komediförfattaren Aristofanes. Även Sokrates, 

Platon och Aristoteles berättas det om. Utöver ett avsnitt om antika Rom fortsätter litteraturen 

från antika Grekland genom ett utdrag ur Odysséen, Medea och Sapfos fragment 31. Till alla 

avsnitt finns det arbets- och diskussionsfrågor och bredvid utdragen finns förklaring till ord 

som kan uppfattas som svåra.  

3.3 Tillvägagångssätt och avgränsningar 
 

Efter att ha slagit fast vad studien skulle undersöka och hur den skulle genomföras lades en 

annons ut på en Facebook sida för svensklärare i Sverige. I annonsen frågades det om vilken 

litteraturhistorisk lärobok de använder i sina klassrum. De informerades även om syftet med 

frågan och studien. 15 lärare svarade och utifrån deras svar samt tillgång till läroböckerna i 

biblioteket valdes 10 läroböcker ut. Av de 10 böckerna valdes 6 som svarar till det valda 

urvalet i denna studie. Då böckerna hade valts närlästes de flera gånger för att bilda en 

förståelse kring hur de är skrivna och vad som står med samt inte står med. Utifrån den 

informationen bildades sedan teman och frågor som studien utgår från för att få svar på syftet 

och frågeställningarna. Böckerna lästes igenom varje gång med olika syften. Första 

genomläsningen var för att få en överblick över vad som stod, vilka verk och författare som 

presenteras och hur. Andra genomläsningen fokuserade på vilka kvinnliga verk och författare 

som presenterades, vad som stod om dem samt hur. Tredje genomläsningen fokuserade på 

bilderna och bildtexten.   

För att inte denna studie skulle bli alltför omfattande var det viktigt att avgränsa den. 

Exempelvis handlar studien endast om grekisk antik litteratur även om romersk litteratur 

också räknas till antiken. Endast böcker som används i Svenska 2 på gymnasieskolan 

användes då andra böcker skulle vara irrelevanta. Läroböckernas faktainnehåll i samband med 

kursplanen består enbart av de angivna delarna i styrdokument. Utöver detta har studien 
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avgränsat sig till att endast använda fysiska läroböcker och inte IT baserade, även om sådana 

förslag fanns till att börja med, detta dels för att tillgången till fysiska böcker är enklare än IT 

baserade och för att det endast fanns ett elektroniskt alternativ. Dessutom behandlar inte 

studien relationen mellan IT baserade böcker och fysiska böcker även om det skulle vara 

intressant att undersöka. 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 

Begreppen tillförlitlighet och trovärdighet ”handlar om hur noggrann och systematisk man har 

varit under forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är som följd av hur 

man har gått tillväga gällande datainsamling och analys” (Thornberg & Fejes, 2009, s. 219). 

En textanalys kan inte bevisa textens egentliga betydelse, utan ger enbart tolkningar och vad 

som kan förmedlas av texten (Wicke, 2013). Att sätta sig in i studiens ämne utan förförståelse 

och subjektivitet är nästintill omöjligt och att vara öppensinnad inför texterna är ett måste. 

Genom att ha god förståelse för texterna, arbeta systematiskt och analysera texterna ur olika 

perspektiv blir resultatet objektivt och därmed trovärdigt och tillförlitligt. Avvikande fall som 

stöts på under undersökningens gång kommer att lyftas och diskuteras för att fördjupa 

resultatet.  

Hermeneutik innebär att ”läsa, förstå och skapa mening ur texter, antingen med fokus på 

textförfattarens avsikt eller en läsares tolkning av samma texter” (Widén, 2009, s.138).  Detta 

medför i sin tur att textanalys sker efter riktlinjer på hur man bör analysera resultatet. Genom 

att hålla sig till riktlinjerna och vara så objektiv som möjligt samt arbeta från teman och frågor 

ur olika perspektiv blir arbetet avsevärt mer fritt från egna åsikter och tankar.  

I denna studie undersöks huruvida läroböckerna är jämställda och jämlika i sina texter, 

det med utgångspunkt i genus. Resultatet av detta arbete är till för lärare och för att de ska få 

hjälp med att välja samt förstå vad som är relevant och aktuellt att använda i undervisningen 

när det kommer till läroböckerna. Förhoppningen är att läraren, i samarbete med läroböckerna 

ska jobba utifrån en jämställdhetsutgångspunkt i undervisningen. Förhoppningen är också att 

läraren ska kunna se att läroböcker inte är neutrala och att förlag samt författare tar lärdom av 

studien i sitt arbete mot en mer jämställd undervisning med hjälp av läroböckerna. För att 

detta ska ske behöver resultatet vara tillförlitligt samt trovärdigt.  

4. Tolkning av material 
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I detta avsnitt kommer resultatet gås igenom och kopplas ihop med en analys samt en 

diskussion för att göra avsnittet så produktivt som möjligt. Frågorna som ställdes vid 

undersökningen kommer att gås igenom med resultatet först som sedan kopplas ihop i en 

analys samt diskussion. I detta avsnitt kommer även förkortningarna på läroböckerna flitigt 

användas då det förenklar läsningen och uppfattningen av texten. I slutet finns det en 

diskuterande del som tar upp möjliga fortsatta studier inom detta ämne och hur man skulle 

kunna bredda den. Svaren på frågorna som finns med här är endast utdrag ur de fullständiga 

svaren, dessa går att finna i bilaga 1 och bilderna som diskuteras går att finna i bilaga 2. 

4.1 Urval 
 
Hur behandlas antika Grekland och dess litteratur samt genus i litteraturen? 

I alla de valda läroböckerna finns en bakgrundsberättelse till det antika Grekland. Från bok till 

bok skiljer det sig dock väldigt mycket i hur mycket information som presenteras samt hur 

djupt de dyker. Två av böckerna, UL2 och SI2, behandlar inte kvinnan under antiken 

överhuvudtaget i avsnittet om bakgrunden. FL2 och S2HE nämner kvinnor i en liten del. FL2 

lyfter fram att det inte fanns många kvinnliga författare då de inte tillhörde grupper med makt 

i samhället. I S2HE står det endast att det enbart var män som fick rösta och inte kvinnor. I 

MTL står det däremot mer nyanserat kring kvinnan och hennes situation. Även där tas det upp 

att kvinnan inte fick rösta men detta utvecklas ytterligare med att kvinnans friheter togs ifrån 

henne och hon fick inte studera läkekonst mer, utan fick endast arbeta som barnmorska då det 

var deras uppgift i samhället, barnafödande. Även SB2 är mer utvecklande i sin information 

om kvinnor och diskuterade hur fria de var i Sparta gentemot Aten. I Aten begränsades de till 

hemmet och barnafödande medan i Sparta fick de äga saker och även jobba. Demokratin talas 

också om här och att kvinnor inte fick rösta.  

 

Vilka manliga respektive kvinnliga författare lyfts fram? 

Denna fråga såg likadan ut i nästan alla läroböcker. FL2, SI2, S2HE och SB2 har endast 

Sapfo som kvinnlig författare medan FL2 presenterar 4 manliga, SI2 presenterar 7 och både 

S2HE och SB2 skriver om 8 manliga författare. UL2 behandlar inte någon kvinnlig författare 

alls men däremot 3 manliga och MTL lyfter fram 2 kvinnliga, Sapfo och Korinna, medan det 

finns 12 manliga författare. Gemensamt för alla dessa böcker är att alla lyfter fram Homeros 

och Sofokles samt att majoriteten lyfter fram Sapfo.  
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I enlighet med Lgy11 (Skolverket, 2011) ska litteraturen, i läroböckerna, vara kopplad 

till hur de har påverkat antiken samt nutiden. Det står dock inget om att antiken eller annan 

epok ska presenteras för sig i helhet, därför kan det inte heller förväntas att läroböckerna ska 

ägna en större del till det. Å andra sidan krävs det att det finns bakgrundsinformation för att 

eleverna ska sätta in verken i ett större perspektiv och kunna använda kunskapen som ett 

livslångt lärande, så som Lgy11 förespråkar. I och med att detta arbete handlar om genus 

ligger fokus på hur läroböckerna presenterade kvinnor och mäns levnadssätt i antika Aten. En 

intressant observation gjordes av två av läroböckerna. Dessa behandlar inte alls kvinnor under 

antiken och en av dessa böcker, UL2, hänvisar inte till någon kvinnlig författare 

överhuvudtaget. Detta går tydligt emot läroplanens direktiv om en undervisning som ska 

innehålla verk av både kvinnor och män. Diskussionen kring UL2 blir intressant, inte utifrån 

varför de inte valde att ha med någon kvinnlig författare, utan för att de valde att inte ha med 

en av de mest kända lyrikerna genom tiderna, Sapfo. Även om UL2 ingår som ett 

komplement till S12, behandlar både böckerna bland annat Homeros verk. UL2 inkluderar två 

texter som inte är från antiken och trots att det är ett komplement framgår det inte varför 

läroboken avstår från att skriva om kvinnliga författare då den kom före SI2. Den borde 

egentligen inte ha någon stark koppling till sistnämnda läroboken eftersom den utgavs tre år 

senare. I en av dessa texter diskuteras lyriken, men än en gång tas inte Sapfo upp utan det 

skrivs om Agamemnon och Akilles. I hela kapitlet om antiken råder en manlig norm och 

texten är inte genusmedveten överhuvudtaget. Dock kan det vara så att UL2 påtalar 

genusproblematiken främst genom Penelopiaden eftersom att den är skriven av en kvinna och 

handlar om en kvinna. Även om detta inte förklarar frånvaron av Sapfo kanske är det tänkt att 

verket ska nyansera bilden av ett mansdominerat kapitel, en idé om ett samtida feministiskt 

perspektiv som möter Homeros patriarkala blick. Dock behandlas inte avsnittet, om 

Penelopiaden, på ett genusmedvetet sätt mer än att studiefrågorna söker svar på hur Penelope 

och pigorna känner. Faktum är att två av fyra frågor handlar om Odysseus och de andra två 

handlar om pigorna och hur de framställs. Om avsnittet hade kunnat anses vara 

genusmedvetet kunde läroboksförfattarna problematisera genusfrågan i antiken och sedan i 

Atwoods verk. Att försumma en av tidens största diktare, Sapfo, (Pettersson, 2011), och inte 

ge henne den plats hon förtjänar i litteraturhistorien tyder enbart på att hur stora kvinnor än är 

i sitt område finns det alltid män som anses vara större och därmed mer värdiga platsen 

kvinnan skulle ha blivit tilldelad. Detta visar även att alla läroböckerna inte följer skolans 

uppdrag i arbetet mot en jämställd undervisning (Eilard, 2009). Här blir det också viktigt att 

urvalet som sker i avgörandet av vilken lärobok som köps in inte blir genom att det endast 
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genom går ett ”blädderprov” då det kan vara så att skolor hamna i en situation där en bok som 

inte nämner någon kvinnlig författare finns i undervisningen, och då har läroplanen och 

skolans värdegrund negligerats (Löwengart, 2004). Utöver dessa böcker tar alla andra 

läroböcker upp att kvinnor inte fick någon plats i det demokratiska Aten, detta leder däremot 

inte till en förståelse om varför kvinnor inte har någon avsevärd plats i litteraturhistorien utan 

det är endast i MTL och SB2 som det förklaras mer ingående att kvinnor inte fick gå i skola 

och därmed inte kunde lära sig att skriva och läsa. Läroböckernas information kring genus i 

antika Grekland och dess litteratur är en liten den jämfört med vad som kan skrivas och 

informeras. Det ska däremot inte försummas att två av läroböckerna diskuterar jämställdheten 

på ett djupare plan. I SB2 finns ett avsnitt som heter ”Kvinnor i Iliaden” (s. 14) där de ställer 

kvinnliga attribut gentemot männen och varför det utspelar sig som det gör.  

Endast en kvinnlig författare nämns i samtliga läroböcker vilket visar att 

läromedelsförfattarna förhåller sig ganska tydligt till en litteraturhistorieskrivning som 

framhåller männen, på bekostnad av kvinnorna, vars marginalisering i den grekiska kulturen 

återspeglas i vår samtid utan att problematiseras. Det blir en självuppfyllande profetia att läsa 

genom läroböckerna för att förstå att genus bör få ett större utrymme, och kvinnor i allmänhet, 

i dessa böcker då männen är överrepresenterade (Josefson, 2005). Ammert (2011) menar att 

läroböckerna dominerar och har en central position i undervisningen, utifrån detta kan man 

inte blunda för att kvinnor inte får den plats som männen får. Det kan anses att detta går emot 

värdegrundsarbetet som skolorna strävar mot när det gäller jämställdhet och jämlikhet. Till 

skillnad från alla andra böcker nämner MTL även Korinna som en annan kvinnlig författare, 

det är dock inte omfattande information om vem hon var utan några meningar som tar upp ett 

verk skrivet av henne. Det intressanta i MTL är att avsnittet om epik nämner två andra 

kvinnliga lyriker utöver Sapfo och Korinna, nämligen Erinna och Kleuobuline. Dessa två är 

dock inte presenterade alls utan endast deras namn är med och upplysning om när de var 

verksamma. Även om det är ett steg mot en mer jämställd riktning att inkludera fler kvinnliga 

författare kan man innefatta en kort presentation om dem då det i detta fall mer verkar som att 

det var påtvingat av författarna att inkludera fler kvinnliga författare. I en viss mån var deras 

namn malplacerade och nästan tagna ur kontext. En mer utförlig presentation hade varit 

aktuell eftersom alla andra sidor i kapitlet upptas av 12 manliga författare, deras liv samt verk. 

Det tål att tänkas på vad detta sänder för signal till eleverna om genus, att männens verk och 

liv är mycket viktigare än vad kvinnor gjorde och uppnådde. Det är av vikt att förstå att 

eftersom kvinnor blev förtryckta kunde de inte heller producera litteratur så som män gjorde. 

(Arendt, 1998).  
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En viktig aspekt i det antika Grekland som läroböckerna inte helt lyckas med att 

upplysa om och diskutera är idén om det offentliga och det privata. De kvinnliga författarna 

förevigade sig inte enbart med verken utan de rörde sig från det privata till det offentliga, 

något som inte ansågs vara lämpligt för kvinnan (Arendt, 1998). I och med att exempelvis 

Sapfo var en kvinna och skrev om en kärlek och känslor som var revolutionerade (Olsson & 

Algulin, 2009) för litteraturen rörde hon sig från det privata ut i det offentliga och visade upp 

ett ämne som inte ansågs vara relevant utanför hemmet (Arendt, 1998). Det var alltså inte lätt 

för kvinnor att göra sig stora som författare eller annat av värde i dåtidens Aten då de inte 

hade många rättigheter. För vissa av männen däremot, var det avsevärt enklare att bli hörda 

och sedda då offentligheten var deras plats. Av denna orsak var det också begripligt att 

männens verk ofta handlade om hjältar, gudar och sådant som ansågs vara relevant och 

omtyckt av alla (Arendt, 1998). 

 

Vilka manliga respektive kvinnliga karaktärer lyfts fram? 

Faktum är att det var fler manliga än kvinnliga karaktärer som lyfts fram i läroböckerna, dock 

inte av sådan art att det blir skillnaden blir väsentlig då det skiljde ett fåtal karaktärer. UL2, 

Fl2, SI2 och MTL lyfter fram tre kvinnliga karaktärer varav UL2 och FI2 skriver om 5 

manliga karaktärer, SI2 skriver om 6 och MTL presenterar 8 manliga karaktärer. S2HE och 

SB2 lyfter fram 5 kvinnliga och S2HE nämner 11 medan SB2 lyfter fram 6 manliga 

karaktärer. Gemensamt för alla läroböcker är att de behandlade Akilles, Hektor och Odysseus. 

När det kommer till kvinnliga karaktärer skrev en majoritet av böckerna om Penelope, Medea 

och Lysistrate.  

 

Uppsatsen visar att det finns fler, kända kvinnliga karaktärer som har blivit 

förbisedda i läroböckerna (Wissmann, 2016). Även här går läroboken på tvärs mot vad 

styrdokumenten skriver om jämställdhet (Lgy11, 2011). I nästan alla läroböcker skrivs det om 

dubbelt så många manliga karaktärer som kvinnliga och även stilen skiljer sig åt i hur de 

beskrivs. I nästan alla läroböcker skildras kvinnan som en bikaraktär till mannen, det är nästan 

aldrig så att kvinnan är en person för sig, även om exempelvis SB2 och MTL menar på att 

kvinnliga karaktärer var självständiga och starka. De manliga karaktärerna inkluderar även de 

som inte är huvud- eller bipersonen i berättelsen, de kvinnliga karaktärerna är nästintill endast 

huvudpersoner som exempelvis Medea och Lysistrate. Andra exempel på kvinnliga karaktärer 

som kan behandlas är Myrrine, Elektra, Plyxena och Iphigenia (Wissmann, 2016).  
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I jämförelse med andra liknande studier av denna art utförda av von Wright (1999), 

Skolverket (2006), Berge och Widding (2006), Ohlander (2010) och Frånberg (2010) går det 

att dra kopplingar till att kvinnor är underrepresenterade och deras roll minimeras till biroller 

för att göra plats åt männens storverk och deras liv, detta främst när det kommer till kvinnliga 

och manliga karaktärer. Även om de flesta av de manliga författarna som behandlas ingår i 

den litterära kanon behöver det inte begränsa kvinnornas författarskap och verk.  

 

Ges det någon förklaring till genus i antika Grekland och dess litteratur? 

UL2 och SI2 ger ingen förklaring alls. FL2, MTL och S2HE ger en liten förklaring till frågan, 

främst om hur man såg på skillnaden mellan män och kvinnor då, varför männen hade makt 

och bestämde. I SB2 görs detta flitigt med hjälp av Andromake och Medea. 

 

Ges det någon analys till hur genus behandlas under antika Grekland i koppling till 

dagens samhälle? 

UL2, SI2 och S2HE gör ingen koppling mellan antiken och dagens samhälle. FL2, MTL och 

SB2 presenterar kopplingar, speciellt med hjälp av verk så som Medea och Lysistrate i den 

formen att dessa kvinnor är förebilder och är starka, så som kvinnor bör vara idag. Dessutom 

görs koppling mellan Sapfos kärlek och lesbisk kärlek idag. I UL2 görs koppling till samtiden 

genom texten Penelopiaden som utgår från Penelope och har till en viss del en feministisk syn 

på berättelsen om Odysseus då den handlar om henne och hennes tankar samt känslor. I SI2 

jämförs Sapfos dikter med Karin Boyes, där står det att hur stark Sapfos dikter påverkade 

människor, även flera tusen år senare.  

 

En viktig faktor i att förstå kontexten i det man läser är att få bakgrundsinformation 

som kompletterar texten. I och med två av läroböckerna inte ger förklaring på hur det såg ut i 

antiken gällande genus blir uppfattningen av texterna, och valet av antika författare samt 

framställning av karaktärerna skev. Det skapas ingen förförståelse till varför det inte är rättvist 

fördelat mellan manliga och kvinnliga författare och varför vissa karaktärer blir beskrivna så 

som de blir. Majoriteten av läroböckerna ger dock en förklaring till hur det såg ut för kvinnor 

i forna Grekland, men informationen rörde sig runt hur relationen mellan könen såg ut då och 

varför männen hade makten. I dessa böcker kan läsaren därför avgöra, till en viss del, varför 

det är ojämnt fördelat mellan de manliga och kvinnliga författarna och varför männen utgör 

majoriteten av kapitlet om antiken. Det skulle kunna sägas att dessa böcker rör vid genus men 

är fortfarande inte genusmedvetna eftersom förklaringen som ges blir alldeles för grund och 

inte går in på hur det egentligen var utan stannar på ett faktamässigt plan (Josefson, 2005). 
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Den enda läroboken som visar sig vara genusmedveten är SB2 då det konstant görs 

kopplingar och ges förklaringar till varför det är få författare och varför vissa karaktärer är 

framställda så som de är. SB2 utgår från författarna och karaktärerna när de förklarar genus i 

antiken och ger därmed en kontext till läsningen. Det blir alltså enklare att förstå och ta till sig 

varför kvinnor inte får lika mycket utrymme i litteraturhistorien (Olsson & Algulin, 2009). En 

annan aspekt av texten som kan bidra till att kontextualisera och göra den mer mottaglig för 

eleverna är huruvida genus i antiken kopplas till genus i dagens samhälle, på ett relevant sätt. 

Hälften av läroböckerna har ingen sådan koppling medan andra hälften gör det med hjälp av 

vissa kvinnliga karaktärer, exempelvis att Medea är en förebild och ger kvinnor en röst. Det är 

dock inte på sådant sätt att analysen eller kopplingen blir ingående och djup utan på ett sätt 

som ändå ger en grundförståelse till hur Aten var uppbyggt då och vad som egentligen menas 

med demokrati i antika Grekland. Å andra sidan försöker UL2 göra en koppling mellan 

antiken och samtiden genom att inkludera Penelopiaden, hur mycket den svarar till en analys 

av genusfrågan då och nu framgår inte i läroboken då denna fråga inte direkt redogörs för.  

4.2 Framställning 
 

Hur framställs manliga författare av grekisk antik litteratur i läroböckerna? 

UL2 framställer inte på något anmärkningsvärt sätt mer än information om författarna. FL2 

använder ord så som ”har haft enormt inflytande”, ”hans sätt att berätta är bildrikt och 

färgande”, ”mycket viktig filosof”, ”legend”, ”största grekiska tragediförfattarna”, ”Sofokles 

betraktades som en oöverträfflig dramatiker”. SI2 skriver ”Aristofanes är den kände 

komediförfattaren” ”inspiration”. MTL använder ord som ”oerhörd inflytande”, ”första kända 

grekiska författaren”, ”en oerhörd bedrift”, ”fablernas mästare var”, ”de främsta av antikens 

diktare var män”, ”dyrkats som en gud”, ”han uppfattades som alltför avvikande”, ”har kallats 

det moderna dramats fader”. S2HE skriver bland annat ”filosofen Platon och hans läromästare 

Sokrates idéer kan man knappt hoppa över”, ”en inflytelserik filosof”, ”all fortsatt filosofi är 

enbart fotnoter till Platon”, ”litteraturens urfader”, ”viktigaste mannen inom västerländsk 

filosofi”. SB2 använder sig av ord som ”litterära verk som lever än idag”, ”stora tänkare och 

filosofer Platon och Aristoteles”, ”Platon betraktades som en av antikens största filosofer”, 

”spelat en stor roll för vetenskapen”.  

 

Hur framställs kvinnliga författare av grekisk antik litteratur i läroböckerna? 

FL2 skriver ”känd redan under sin livstid”, ”har gjort ett outplånligt intryck på läsare genom 

århundraden trots att mycket inte finns bevarat”, ”hon sätter ord på känslor”. SI2 använder sig 

av ”en av de första kvinnliga poeterna i världen”, ”ekot av hennes diktarröst hörs än idag”, 
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”fungerat som stor inspirationskälla”, ”Sapfos öppenhjärtiga dikter”. MTL skriver ”antikens 

främsta lyriker”, ”kanske har all mystik kring Sapfos person bidragit till att göra hennes poesi 

extra intressant”, ”läsvärd”, ”den främsta grekiska diktaren är en kvinna”, ”påverkat 

generationer av diktare”. S2HE skriver ”första kvinnliga diktaren i västerländsk litteratur”, 

”inspirerat genom århundranden”, ”stora inflytanden”. SB2 använder ord som ”störst intryck 

på eftervärlden” ”vet inte mycket om henne men dikterna är fortfarande läsvärda”, ”stark 

kvinnomedvetenhet och frihet”, ”Sapfo gav kvinnorna en röst”.  

 

Utifrån resultatet kring stilen och främst när det handlar om hur manliga respektive kvinnliga 

författare framställs blir det väldigt enkelt att se att ord och adjektiv som beskriver manliga 

författare är mycket slagkraftigare än de som beskriver Sapfo. Orden som används är 

”legend”, ”störst”, ”oöverträfflig”, ”oerhörd bedrift”, ”mästare”, ”dyrkats som en gud” och 

”litteraturens urfader”. Ord som användes för att beskriva Sapfo var exempelvis ”hon sätter 

ord på känslor”, ”främste diktaren”, ”läsvärd” ”inspirerat generationer” och ”störst intryck på 

eftervärlden”. Dessa beskrivningar är inte sämre eller mindre värda än de för männen men ord 

som legendarisk och mästare används inte även om Sapfo kan ses som en legendarisk poet då 

hennes verk är lika aktuella idag som de var då, precis som att Euripides och Sofokles dramer 

var och är. Problematiken ligger också i hur läroböckerna rättfärdigar vad som ska läsas. Både 

Sapfo och Homeros är mystiska för samtiden, inte mycket information finns om dem och man 

vet inte vilka de var, det är även debatterat kring om Homeros fanns på riktigt eller endast var 

en pseudonym för flera författare. MTL skriver dock att ”all mystik kring Sapfos person 

bidragit till att göra hennes poesi extra intressant” och menar på att det inte är hennes verk 

som gör dikterna populära som de har varit utan mystiken kring Sapfo själv har gjort verken 

läsvärda. Även om man inte vet mycket om henne är det ändå Sapfo som person i centrum 

och inte hennes verk. När det kommer till Homeros, å andra sidan, skriver samma lärobok att 

om det kan vara så att han skrev hela Iliaden och Odysséen själv, vilket inte är trolig, så är det 

en oerhörd bedrift. Förminskandet av Sapfos verk sker, på det här sättet, genom att fokusera 

på henne som person och inte hennes verk. Detta återkommer likt ett tema i läroböckerna, 

speciellt när det kommer till bilderna och illustrationerna, som är analyserade och diskuterade 

i senare avsnitt.  

 

Hur framställs män i grekisk antik litteratur i läroböckerna? 

UL2 skriver ”Den största hjälten är Akilles”, ”Hektor är den mest fruktade”, ”Odysseus är en 

stor hjälte”. FL2 skriver ”främste krigaren Akilles”, ”listige kung Odysseus”, ”en 
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oövervinnlig krigare med gudars styrka och uthållighet”, ”att Akilles befinner sig i 

gränslandet mellan mänsklig och gudomlig gör honom fascinerande och skrämmande”, 

”Hektor den balanserade och alltigenom mänskliga krigaren som ädelt slåss för sin familj och 

stad”, ”han behåller sitt lugn och mod”, ”Hektor skildras känslig”, ”Akilles okontrollerade 

vrede”, ”Kreon agerar grymt och obalanserat”, ”en av de mest kända är starka Herkules”. SI2 

skriver ”Akilles grekernas främste krigare”, ”Odysseus känd för sin listighet”, ”Hektor 

trojanernas kronprins och Paris som är orsaken till att kriget bröt ut”, ”Iliadens hjältar är 

fängslande”, ”Akilles den fruktade krigaren”, ”stora homeriska hjälten Odysseus”. MLT 

skriver: ”den mäktiga Agamemnon,”, ”hjältar som Akilles och Odysseus”, ”Hektor 

trojanernas främste krigare”, ”Akilles sårade stolthet”, ”Akilles visar andra sidor av 

hjälterollen”, ”den listige Odysseus”, ”Odysseus är en hjälte”, ”ingen enkelspårig hjälte”, 

”Odysseus vågar visa känslor, han gråter”. S2HE skriver ”Spartas främsta krigare halvguden 

Akilles”, ”den mäktige Hektor”, ”den sluge Odysseus”, ”Odysseus räddar sin fru från alla 

friare”, ”Oidipus hyllas som hjälte och vinner drottningen”, ”Jason sviker sina löften, gifter 

sig in i kungahuset för att göra karriär”. SB2 skriver ”Akilles är den främste krigare”, ”den 

listiga Odysseus”, ”Hektor uppfyller mansidealet genom att visa självbehärskning och 

kallsinnighet”, ”Hektor visar rationalitet och kallsinnighet och låter inte känslorna styra”, ”ger 

uttryck för pliktmedvetenhet, ära står över rädsla och personliga känslor”.   

 

Hur framställs kvinnor i grekisk antik litteratur i läroböckerna?  

UL2 skriver ”Penelope är trogen och kärleksfull – ett ideal för alla gifta kvinnor”, ”väntar 

tålmodigt på sin make”. FL2 skriver ”hustrun Penelope väntar troget”, ”Antigone är ett drama 

med en stark kvinna i huvudrollen”, ”även Antigone visar brist på balans genom att upproriskt 

och ända in i döden insistera på sin rätt”, ”både Antigone och Kreone är förblindade av sina 

tankar”, ”Antigone-gestalten är en rebell, hon försvarar det hon tror på”, ”Antigone är en 

feministisk förebild som vågar trotsa patriarkatets makt”, ”den trogna hustrun med en man i 

krig”. SI2 skriver: ”Penelope fånge i sitt eget hem”, ”Medea uppfattas som ett mot Jasons nya 

fru”, ”Medea har förlorat aldrig förlorat sin aktualitet”. MTL skriver ”Antigone är en kvinna 

som står i centrum”, ”kvinnor är en svag grupp”, ”Medea visar vad utsatthet, kränkningar och 

svikna förhoppningar kan driva en människa till”. S2HE skriver ”Där väntar hans trofasta 

maka Penelope”, ”Agamemnons fru, Klytaimesta kan inte förlåta honom”, ”kvinnor är alltid 

de stora förlorarna, en kvinna som dödar sina barn måste väl räknas till det?”, ”Medea hjälper 

Jason att nå framgångar”, ”Medea skakas av svartsjuka, vrede och hat”, ”krigströtta kvinnor 

som strävar efter fred”, ” I Lysistrate är kvinnor starka och självsäkra”. SB2 skriver ”sköna 
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Helena”, ”Andromake gråter och kan inte behärska sig eller hålla tillbaka sina känslor”, 

”Medea tar upp svartsjuka och hämndbegär ur en försmådd kvinnas synvinkel”, ”Medea slits 

mellan gott och ont”, ”Medea har komplex personlighet och uppvisar styrka och integritet 

som antagligen inte var kvinnoideal som Grekland hyllade.  

 

Precis som med de manliga författarna är beskrivningen av de manliga karaktärerna 

väldigt mycket mer slagkraftiga än beskrivningen av kvinnorna. För männen används ständigt 

ord som ”stor hjälte”, ”främste krigare”, ”listig”, ”balanserad”, ”ädel”, ”fascinerande och 

skrämmande”, ”känslig”, ”uppfyller mansidealet med att vara rationalitet och kallsinnighet”. 

De kvinnliga karaktärerna är nästan också alltid beskrivna på samma sätt, de är dock inte 

sedda som hjältar. Exempelvis Penelope beskrivs alltid som en trogen väntande fru, ett ideal 

för alla gifta kvinnor, även om hon är listig nog att hålla borta alla friare under åren Odysseus 

är borta. Inte någon gång i läroböckerna nämns hennes listighet eller smarthet till skillnad från 

Odysseus som blir karaktäriserad som listig. Å ena sidan omnämns hon inte som listig av 

Homeros i verket heller på ett direkt sätt och författarna återger det som är skrivet, å andra 

sidan finns det ingen, eller en liten del, problematisering av den grekiska kulturens syn på 

förhållandet mellan könen och att endast återge framställningen kan ses som att författarna av 

läroboken håller med författarna av verken. Antigone beskrivs som en stark kvinna och 

Medea visar hur utsatthet och kränkningar påverkar en person, kvinnorna beskrivs ofta som 

oförmögna att förlåta och låta saker gå. Lysistrate och kvinnorna i dramat beskrivs som starka 

och självsäkra, ändå är de inga hjältar trots att de fick slut på ett krig. Jämförelsen mellan att 

vara balanserad och inte balanserad verkar vara en avvägning mellan manligt och kvinnligt då 

det anses att Hektor uppfyller mansidealet när han är balanserad är på så sätt en hjälte. När det 

kommer till Antigone leder hon sig själv in i döden då hon är obalanserad och även om 

hennes handlingar var ädla, så som Hektors beskrivs vara, är hon knappt en hjälte på grund av 

obalansen som verkar beskriva kvinnorna. Det blir här väldigt enkelt att se att dessa 

karaktärer bryter normen beträffande vad som är privat och offentligt och vilka som hör 

hemma var (Arendt, 1998). Det klivet som Medea, Lysistrate och Antigone gör från hemmet 

ut till offentligheten som ägs av männen är anmärkningsvärt då det inte skedde ofta och det 

var inte heller ett önskvärt ideal för kvinnor. Enligt hur grekerna såg på könen och hur de 

skulle bete sig skulle alltså Medea komma till ro med sin lott i livet och dra sig undan, låta 

Jason och hans nya fru leva ifred. På samma sätt skulle Antigone och Lysistrate hålla sig i det 

privata och inte kritisera eller ställa sig emot männen. Medeas handlande efter sveket var inte 

betydelselöst så som handlingar utförda av kvinnor brukade vara sedda, utan de fick stora 
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konsekvenser för både henne och Jason (Arend, 1998). Denna faktor, som är viktig för hur 

Grekland fungerade förut, är förbisedd av de flesta läroböcker dock inte MTL och SB2 som 

exemplifierar kvinnors situation i främst Aten med hur bland andra Medea och Antigone gick 

emot det detta.  

Framställningen av män och kvinnor kan kopplas till hur litteraturen har påvisat hur 

normerna ser ut för respektive kön. I jämförelse med hur männen i läroböckerna är skildrade 

och hur Josefson (2005), Hill Collins (1993) och Senter (2006) beskriver normerna för 

manligt är det inte mycket som skiljer åt. Även hos dessa författare nämns egenskaper så som 

styrka, att inte visa smärta och konkurrera som i stort beskriver hur de manliga karaktärerna är 

framställda. Det går även ihop med Wissmanns (2016) förklaring om män och feghet och att 

de till varje pris undgår att framträda som fega och därför också tar på sig masken som visar 

dem orädda och starka. Vidare beskrivs det att män ska vara aggressiva, rationella och 

ledartypen. Det som Hill Collins (1993) menar är ett av dagens mansideal kan direkt kopplas 

ihop med hur både Akilles och Hektor framställs i läroböckerna. I alla läroböcker skildras 

Akilles som en ledare och som väldigt aggressiv. Hektor skildras även han som ledare för 

trojanerna, orädd och rationell. SB2 menar på att Hektor uppfyller mansidealet med att vara 

rationell och kallsinnig. I väldigt många av dessa fall bevaras könsnormerna för hur en man 

ska vara och i och med detta sker ett bevarande av en föråldrar könsmaktsstruktur (Karlsson, 

2003). Även om läroböckerna inte kan göra annat än att redogöra för hur karaktärerna är 

gestaltade hos exempelvis Homeros eller Euripides ligger problemet i att det inte sker någon 

problematisering av denna mansbild. I verken gestaltas karaktärerna som komplexa, de är 

starka och orädda men samtidigt känslosamma och gråter. Medea dödar sina barn men inte 

efter att hon vägt fram och tillbaka hur hon ska göra. I verken framställs karaktärerna 

realistiskt, bärandes massor med känslor och tankar och så som de en gång var är de inte 

nödvändigtvis i slutet av berättelsen. I läroböckerna, dock, ses detta förbi. Många gånger 

beskrivs och framställs karaktärerna på ett enda sätt, exempelvis att de är en stark hjälte eller 

obalanserade, vilket leder till att komplexiteten som beskrivs av Homeros går förlorad i 

läroböckerna. En notering i detta är att vissa manliga karaktärer visas till en viss del vara 

komplexa men när det kommer till kvinnorna plattar läroböckerna ut karaktärerna genom att 

inte återge deras fulla personligheter och endast välja de attribut som ofta tillskrivs 

karaktärerna. Även här blir det en fråga om att inte problematisera den stereotypiska 

genusstrukturen. Ett exempel på manlig komplexitet som kan ses vara positivt av 

läroböckerna att ta upp för att det bryter normen är att männen beskrivs som känsliga, både 

Hektor och Odysseus är det. Odysseus gråter, Hektor är orolig och det skrivs även om Akilles 
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sårade stolthet, vilket visar att även hjältar och stora personer har känslor och agerar på dem. 

Det som dock talar emot faktumet att det är bra att vara känslig är att de kvinnor som beskrivs 

vara känsliga görs med en negativ underton och detta visas tydligt i exempelvis Medea genom 

att ”Medea skakas av svartsjuka, vrede och hat” och det leder i sin tur att hon dödar sina barn. 

Ett annat tydligt exempel på den negativa undertonen i att kvinnor är känsliga är då: 

”Andromake gråter och kan inte behärska sig eller hålla tillbaka sina känslor”. Detta kan i sin 

tur leda till dubbla budskap för eleverna.  

Skillnaderna mellan hur samtiden ser på genus, utifrån källorna i denna studie, och hur 

kvinnliga karaktärer är framställda i läroböckerna skiljer sig inte mycket åt. Utöver det faktum 

att Josefson (2005) menar att kvinnor beskrivs vara vårdande, omhändertagna och empatiska, 

vilket läroböckerna förmedlar med exempelvis Penelope och Andromake, är de enligt Senter 

(2006) inte ansedda att vara ledare och ska helst vara passiva. Av den anledningen kan det bli 

en förvirring i beskrivandet av Medea, Antigone och Lysistrate som intar en mer aktiv roll 

och som nästan kan ses som en ledarroll dock lyfts inte denna aktivitet fram i läroböckerna. 

Det kan också vara därför kvinnornas beteende och handlingar förklaras med att de är 

svartsjuka, drivna av vrede och inte kan förlåta - handlingarna tillskrivs alltså inte något 

positivt värde. En faktor, som kan behandlas som ett problem i läroböckerna är att kvinnor 

ska vara starka och självständiga enligt Josefson (2005); de ska ta för sig men inte så mycket 

att det övertrumfar männen. De kvinnliga karaktärerna får ingen chans att vara ledare eller 

hjältar i läroböckerna även om de beskrivs som starka, självständiga och har integritet för då 

hade de övertagit männens plats som ledarna och hjältarna. Ett exempel på detta är att i MTL 

står det om hur Medea hjälper Jason att nå framgångar men hon själv ses inte som 

framgångsrik eller kompetent. De har på så sätt uppfyllt kriterierna för att vara osjälvisk, ge 

plats och äran till männen samt vara dem underordnade (Senter, 2006). De kvinnliga 

karaktärer Wissmann (2016) presenterar framställs alla på ett sätt som kan ses som heroiskt 

och kan ställas i kontrast till hur läroböckerna framställer dem. Även om de är obalanserade 

eller drivs av vrede ser han till att rättfärdiga deras handlingar och beteende på ett sätt som 

läroböckerna använder i framställningen av männen. En parallell kan dras mellan Akilles och 

Medea även om deras handlingar endast kan jämföras till en viss del. Akilles dödar Hektor av 

ren vrede för att Hektor dödat hans kusin och för att Hektors far ska lida lika mycket som han 

gör. Detta betraktas inte som moraliskt tvivelaktigt utan i läroböckerna nästan hyllas Akilles 

för sina dåd. Medea, som dödar sina barn för att Jason ska få lida för sitt svek gentemot henne 

förklaras vara svartsjuk och hennes handling förlöjligas nästan genom att beskrivas vara en 

handling en förlorare utför. Wissmann (2016) menar däremot att hon agerar utifrån hur och 
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vad en homerisk hjälte skulle ha gjort. Han (Wissmann, 2016) anser i det här fallet att dessa 

kvinnliga karaktärer kombinerar manliga och kvinnliga drag och det gör att de ses som 

homeriska hjältar (Conell, 2009). Även om så inte var fallet i Grekland under antiken så står 

dessa kvinnor ut och det är också därför dessa dramer är aktuella än idag (Olsson & Algulin, 

2009).  

Det sätt och de gestaltningar som läroböckerna använder sig av när de skriver om både 

författare och karaktärer gynnar konstruktionen av genus som Hedlin (2010) kallar för ”doing 

gender” (s. 22). Omedvetet sker ett förhållningssätt till egenskaper som män tillskrivs och hur 

kvinnor framställs vara. Som visats ovan är detta inget nytt och det är dominanta könsroller 

som görs ännu mer påtagliga genom att få vara synonymer till hur olika karaktärer är. De 

manliga attributen tillskrivs inte någon kvinna; kvinnorna blir aldrig beskrivna som hjältar, 

starka, rationell och ledare. Detta betyder alltså att läroböckerna, genom valet att använda ord 

som har framkommit i denna studie, bevarar och reproducerar genusgestaltning som går emot 

ett jämställdhetsarbete och samhällets värdegrund som läroplanen utgår från och står för 

genom att konstant stereotypisera män och kvinnor (Karlsson, 2003). Återigen är det viktigt 

att lyfta fram att läroböckerna endast återger hur de grekiska författarna beskriver 

karaktärerna, dock kunde en problematisering och nyansering av gestaltningen diskuteras 

utifrån ett genusperspektiv för att göra läroböckerna mer genusmedvetna. Läroböckerna 

bidrar till att platta karaktärerna i de grekiska verken som i sin tur kan vara mycket komplexa. 

Av denna anledning blir det svårt att behandla män och kvinnor lika då alla dessa 

personlighetsdrag som anses passa det ena könet och inte det andra blir en utgångspunkt för 

hur man ser på varandra (Hedlin, 2010). Det blir om möjligt än mer enkelt att se att dessa 

normer inte har tvingats på någon utan att det är författarna av läroböckerna som uppehåller 

kvinnliga och maskulina roller som sedan gör ett avtryck på eleverna som tar del av texterna 

och agerar utifrån vad de lärt sig (Conell, 2009). 

Att framställa manliga och kvinnliga författare samt karaktärer på det sättet som görs 

utan att problematisera och nyansera gestaltningen handlar mer om att jämlikhetstanken, som 

Johansson (1997) påpekar är grundstenen för att våra demokratiska ideal, ska uppnås i böcker 

som används av eleverna, de som sedan, på ett eller annat sätt, ska styra i samhället. Om 

läroböckerna konstant lyfter fram männen som hjältar, rationella och mäktiga medan kvinnor 

alltid beskrivs som känsliga och oförmögna till att utföra hjältedåd även om de beskrivs som 

starka och självständiga, faller idén om jämlikhet. Det är alltså inte alla gånger som 

läroböckerna faktiskt återger det verken skriver utan i många fall tolkas verken och skrivs 

sedan om i läroböckerna. Om läroplanen aspirerar på samhällets värdegrund om en jämställd 
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tillvaro för alla och om inte läroböckerna lever upp till detta så har man svikit samhällets och 

läroplanens värdegrund (Skola för bildning, 1992). Alla läroböcker lever inte upp till 

läroplanens värdegrund, speciellt inte om ett medvetet val görs genom att inte inkludera 

någon kvinnlig författare, eller få, och endast hälften kvinnliga karaktärer jämfört med de 

manliga även om det på ett visst plan återspeglar hur antikens kultur såg ut med männen som 

dominerade. Eftersom att det inte finns några belägg för att biologin skapar förväntningarna 

på hur män och kvinnor ska agera utan att det kommer från yttre påverkningar, i detta fall 

läroböckerna, skulle man kunna vara mer aktsam med hur könen framställs då det skapar 

förväntningar på hur man ska vara. Man förväntar sig att män ska utföra hjältedåd och aldrig 

vara rädda medan kvinnorna är känsliga och inte kapabla till att utföra något av värde då det 

ändå kommer förbises (Josefson, 2005). Englund (1999) menar att även om läroböckerna ska 

vara neutrala är de inte det och det blir viktigt att granska vad man som lärare presenterar för 

eleverna då den informationen omvandlas till kunskap hos dem. Utifrån tolkningen av 

materialet i denna studie blir det uppenbart att läroböckerna inte är neutralt skrivna och att 

traditionella könsnormer präglar författarna i deras skrivande av texterna. I detta avseende 

registrerar endast läromedelsförfattarna vad den antika världen förmedlar, återigen utan att 

problematisera eller se nyanserna i grekernas gestaltningar. Vidare pekar Englund (1999) på 

den immanenta pedagogiken som med stor sannolikhet eleverna uppfattar då de läser i 

läroböckerna och gör sig införstådda i dem. De könsnormer som läroböckerna indirekt och 

omedvetet presenteras för eleverna gör att normerna för genus som redan finns i samhället 

stärks och blir allvarligare.  

 

Ges det någon förklaring till varför de framställs på det sättet de gör? 

Som tidigare nämnt blir det viktigt för eleverna att kunna sätta texten i ett sammanhang som 

gör det möjligt för dem att förstå varför det såg ut på det viset i antiken och varför kvinnorna 

har mindre plats i kapitlet än vad männen har. I 4 av 6 böcker finns ingen förklaring till varför 

författarna och karaktärerna är framställda på det sättet som de är. Det skulle nästan kunna ses 

som att påtvinga eleverna kunskap som egentligen inte kan kopplas ihop med något, 

exempelvis kan det vara så att de inte förstår vad Medea går ut på, varför den är lika aktuell 

idag som den var då, hur Lysistrate och hennes följare gjorde skillnad och varför Antigone 

anses vara en stark och självständig kvinna. De förstår inte varför dessa verk inte alltid var 

accepterade i samhället och varför de kanske ansågs vara irrelevanta. För sådana klassiska 

verk, med klassiska karaktärer krävs en kontextualisering då eleverna bär med sig kunskapen 

långt i livet (Skolverket, 2011). I S2HE och SB2 ges det däremot konkret förklaring på varför 
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främst kvinnor är framställda så som de är, men också varför det är få författare som är 

presenterade och kända från antiken. Att S2HE skriver att kvinnor inte fick utbilda sig, inte 

fick äga något eller ens gå ut gör läsaren införstådd med att de inte hade resurser eller friheten 

att författa, dessutom kunde kvinnorna inte läsa och skriva vilket gjorde det nästintill omöjligt 

att skriva (Hertel, 1985). På samma sätt presenteras kvinnorna i SB2; i nästan alla delar om 

kvinnliga karaktärer finns en förklaring till varför de gör som de gör och varför de är 

beskrivna på ett visst sätt. Även om dessa böcker förklarar och informerar är de fortfarande 

inte genusmedvetna, till stor del beroende på orden och beskrivningar som de använder för 

män respektive kvinnor och för att dessa ord inte har något djup eller problematiserar 

skillnaderna mellan män och kvinnor. Beskrivningarna leder alltså till att framställningen av 

karaktärerna är endimensionella och för platta för att de ska anses vara genusmedvetna.   

4.3 Bilder 
 

I alla läroböcker finns bilder eller illustrationer, de skiljer sig i antal och vad de föreställer 

men i grund har alla bilder gemensamt att de söker komplettera texten. Även om denna studie 

inriktar sig på genus kommer analysen av bilderna utgå från ett helhetsgrepp, eftersom detta 

blir väsentligt för att kunna analysera bilderna korrekt (Widén, 2009). Resultatet i frågan hur 

män respektive kvinnor är illustrerade visar ungefär samma svar i alla läroböcker.  I UL2 är 

det bara en illustration på en man och han var naken, fundersam men utstrålade styrka. I en 

annan illustration, från en grekisk vas, finns både män och kvinnor varav kvinnorna spelar på 

ett instrument och är fullt påklädda medan männen dansar nakna. FL2 illustrerar männen 

påklädda, bärandes på vapen; de framstår som starka och infinner sig i strid. Kvinnorna är 

nakna, glada, vissa påklädda och med vapen, och vissa bär på rökelser. SI2 illustrerar män 

och kvinnor nästan likadant förutom att männen ser lite hårdare ut och starkare, dessutom bär 

de färre klädesplagg än kvinnorna. MTL framställer främst gudarna som lika, vissa är nakna 

medan andra är påklädda och de bär vapen. När det kommer till icke gudar är männen 

framställda som fysiskt starka och kvinnorna ser lugna ut och studerar männen med en 

längtan i blicken. S2HE exemplifierar männen som starka krigare medan kvinnorna framställs 

som mer känsliga och ledsna. Männen är i större utsträckning nakna än kvinnorna. SB2 

illustrerar männen som fysiskt starka och de slåss. De har på sig rustning och vapen. 

Kvinnorna däremot är lugna, tar hand om barnen och ser inte speciellt starka eller farliga ut.  

Den gemensamma nämnaren för alla läroböcker är att de illustrerar männen som 

starkare än kvinnan, de framställs på ett tuffare sätt genom att de är krigare, har muskler och 

pondus. Kvinnorna däremot ser alltid lugna ut, är illustrerade som mjuka och vårdande. Flera 
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gånger tittar de på männen med en trånande blick. Till skillnad från männen är de alltid 

kurvigare och inte muskulösa. Detta kan ses som en komplettering av framställningen av 

karaktärerna i och med att de manliga och kvinnliga normerna kvarstår inte bara i text utan 

även på bild (Berge & Widding, 2006). Läroböckerna talar i en viss mån mot sig själva när de 

använder illustrationer och bilder som visar att kvinnor och män är så olika både 

kroppsmässigt och när det gäller vilka attribut de har. Å andra sidan kan det vara tänkt att det 

är en representation av hur det såg ut i antiken: männen var de som krigade och försörjde 

hemmet medan kvinnorna stannade hemma med barnen och tog hand om familjen. Men i 

frågan att utmana och problematisera en föråldrad syn på genus och stereotypiska 

gestaltningar lyckas inte läroböckerna fullt ut.  

I samtliga böcker, förutom UL2 och FL2, realiseras dramerna genom antingen bilder 

från teaterföreställningar eller illustrationer av karaktärerna. I samtliga av dessa böcker 

framställs kvinnan som den känsliga och till en viss grad svagare än mannen, även om det i 

texten står att dessa kvinnor, så som Medea och Antigone, är starka och självsäkra. I SI2 

realiseras Medea av två bilder på skådespelarna, på ena bilden är det en kvinna som kramar 

om en sittande man och på den andra ligger hon i ett badkar. Båda bilderna visar en relativt 

känslosam och nedstämd Medea. MTL har valt att innefatta en bild som föreställer Antigone 

sittandes på golvet med en man hållandes i pinnar över henne som att han håller fast henne. I 

en annan bild sitter Medea på golvet och gråter med en utsträckt arm. S2HE använder sig av 

illustrationer och dessa visar Medea som känslosam och lugn. Lysistrate har de valt att 

illustrera genom att ett par kvinnor springer efter en man. SB2 har valt att presentera Medea 

genom en teaterföreställning som fokuserar på hennes barn och ytterligare en gång med en 

bild på en kvinna som ser fundersam ut och har sina barn bakom sig. Ingen av dessa böcker 

visar den starka kvinnan som dessa kvinnor var, gemensamt för alla böcker är att kvinnorna 

visas väldigt känslosamma. Däremot, männen som i dessa dramer inte är lika starka som 

kvinnorna och inte har samma stora roll som dem framställs som starkare och mer självsäkra. 

I exemplet Lysistrate springer kvinnorna efter mannen när det i själva verket var så att båda 

könen trånade efter varandra och ville få slut på strejken de utfärdade. Även här uppstår en 

problematik ur ett genusperspektiv när bilder som minimaliserar kvinnans kraft och makt 

används. Även här visas det hur läroboksförfattarna har valt att tolka verket, som egentligen 

inte helt korrelerar till vad som faktiskt skrivs av de grekiska författaren. Att visa kvinnan 

svag och känslosam kan inte ses som ett tecken på styrka då kvinnans känslighet inte anses 

vara ett bra och eftersträvansvärt personlighetsdrag (LaCourse Munteanu, 2016, Josefson, 

2005). Detta skulle i sådana fall vara mer troligt om det gällde de manliga karaktärerna, för att 
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bryta normen om att män ska vara stora, starka och inte känslomässiga (Wissmann, 2016, 

Josefson, 2005). 

I många av läroböckerna finns porträtt av författarna och filosoferna, i anslutning till 

texten om dem och deras liv. Men i anslutning till verken som de författat är det ofta 

realisering av eller illustrationer som hör ihop med verken. Ett exempel, från SB2, är att i 

texten om Iliaden finns bilder på krigande män och den trojanska hästen. Ett annat exempel, 

från MTL, är att i anslutning till texten om Antigone eller Medea finns realiseringar av dramat 

eller någon annan illustration som visar dramats karaktärer. Flera sådana exempel finns. En 

intressant observation, dock, är att i majoriteten av läroböckerna som behandlar Sapfo och 

hennes verk finns det nästan alltid ett porträtt av henne som pryder sidorna. Att koppla ihop 

personen Sapfo med hennes verk, och inte med en illustration som på annat sätt är relevant 

för hennes lyrik blir en stor förminskning av både henne som författare och hennes berömda 

dikter. I MTL och FL2 är det så medan i SI2 och S2HE illustreras hennes dikter med annat, 

exempelvis en bild på en blundande kvinna och två kvinnor som omfamnar varandra. Det 

skulle kunna gå att argumentera för att anledningen till att hennes dikter pryds med ett porträtt 

av henne är att de är just dikter och inte innehar någon karaktär mer än diktjaget. Även om så 

är fallet blir det skevt då man vet så lite om henne men ändå väljer att fokusera på henne och 

inte dikterna. I SB2 presenteras alla texter i kapitlet om antiken med en bild eller en 

illustration, förutom texten om Sapfo och hennes dikt Gudars like. Det går, även här, inte att 

veta varför författarna valt att göra så men det går att spekulera i att eftersom det inte finns en 

riktig hjälte, så som Medea, Akilles och dylikt, så finns det inte heller någon att avbilda som 

kan kopplas till verket. Å andra sidan finns ett exempel i S2HE där författarna har valt en 

illustration med två kvinnor stående nära varandra och är i, vad som kan förstås som, en 

relation. Där finns ingen hjälte utan man har valt att tolka texten som att den är för två 

förälskade kvinnor. I FL2 har författaren valt att inkludera en bild på en kruka under Sapfos 

verk, som ett komplement till ett stycke som informerar om att hennes lyrik påträffades 

inskrivna på vasar. Mycket går att illustrera i samband med hennes lyrik, inte minst för att 

hennes texter handlar om kärlek och lust, det finns alltså ingen relevant orsak till att endast 

använda sig av hennes porträtt i texter som behandlar hennes dikter.  

4.4 Vidare forskning 
 

Denna undersökning skulle kunna breddas avsevärt och göras mer omfattande. Med hjälp av 

elever och lärares åsikter skulle man kunna få en mer fördjupad kunskap om och förståelse för 

hur dessa läroböcker påverkar eleverna i deras tänkande och handlande för att konkret se hur 
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denna framställning som sker influerar eleverna. Denna undersökning skulle mycket väl 

kunna ligga till grund för hur läroböckerna produceras i framtiden genom att med forskning 

och skolorna ta fram ett material som påvisar att det brister i jämställdhetsarbetet när det 

kommer till läroböckerna, och på så sätt vara med och konstruera material som tilltalar 

eleverna men som också är jämställda och arbetar sida vid sida med läroplanen och andra 

relevanta styrdokument som undervisningen bör förhålla sig till.  

5. Avslutning 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur valda litteraturhistoriska läroböcker för 

gymnasieskolan gestaltar genus i grekisk antik litteratur. Med hjälp av tre frågeställningar 

skulle denna uppsats uppnå syftet, vilket den har gjort. Tolkningen av materialet visar ett 

resultat som kan analyseras på olika sätt och som även kan kopplas ihop med liknande studier. 

Skillnaden mellan hur många manliga respektive kvinnliga författare som presenteras och 

används är stor. Medan flera manliga författare får pryda sida efter sida med deras verk och 

deras livshistorier får kvinnorna ytterst liten plats. De flesta böckerna skriver om Sapfo. En 

bok skriver om två kvinnliga författare och placerade ytterligare två som endast namngavs. En 

av böckerna nämner inte någon kvinna alls. Detta kan ses som en realisering av hur Grekland 

såg ut under antiken med förtryckta kvinnor som inte hade någon rätt att studera men att 

implementera det på ett så påtagligt sätt i läroböckerna, som ska sträva efter jämställdhet, kan 

sända dubbla budskap till eleverna, framför allt för att bilden inte alltid stämmer och att det 

inte finns någon problematiserande bakgrund till varför det såg ut som det gjorde. 

Karaktärerna som presenteras och diskuteras i läroböckerna utgörs mest av män. Kvinnliga 

karaktärer får relativt stort utrymme i vissa av böckerna men utifrån tolkningen av materialet 

blir det tydligt att de nästan blir rekvisita för de manliga karaktärerna som utgör en norm.  

När det kommer till framställningen av författarna och karaktärerna kan en stor skillnad 

skönjas i materialet. Medan männen glorifieras för sina handlingar och anses vara hjältar, 

beskrivs kvinnorna som känslomässigt labila och betraktas som förlorare för att ha tappat 

besinningen - även om deras handlande var snarlikt männens. Trots att vissa av böckerna 

framhåller livsvillkoren för kvinnor under antiken undgår inte alla böcker att hylla de manliga 

karaktärerna för allt de gör och är mycket givmilda med ordet hjälte. Kvinnor som Medea och 

Antigone beskrivs som starka och självsäkra, som en röst för alla kvinnor och en förebild för 

feminismen men ingenstans i dessa läroböcker nämns de som hjältar, ordet verkar enbart vara 

till för att beskriva männen. Frågan som kan uppstå efter att dessa läroböcker analyserats är: 
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vad för signal sänds till eleven när de läser sådant? När eleverna förses med läroböcker som 

tydligt har en manlig norm, där kvinnor inte får lika mycket plats och även om de handlar så 

som män gör glorifieras eller erkänns inte det. Hur påverkas de av vad som står? Ofta 

förklaras kvinnans handling med att hon förlorar besinningen, förlorar styrkan och gör det hon 

gör av svaghet. I själva verket handlar Medea, Antigone, Lysistrate och Penelope om hur 

kvinnor är starka utan män och hur de drivs till att utmana sig själva, på gott och ont, för att 

stå på sig själva, sin rätt och sin plats i samhället. Det blir då av intresse varför läroböckerna i 

denna studie inte diskuterar hur kvinnorna faktiskt tog sig ur det privata till det offentliga och 

gjorde det på extrema sätt för att de skulle bli hörda och sedda. Det är också av intresse att 

veta varför ingen kvinna benämns som hjälte och varför deras handlingar minimeras i kontrast 

till männens. Att båda könen kan förlora besinningen och utföra en gärning som inte leder till 

något bra är väsentligt, likaså att förklara att även om antiken såg ut på ett visst sätt har dessa 

karaktärer levt vidare på grund av deras styrka, hjältemod och kanske främst på grund av 

deras komplexitet.  

Gestaltningen av manliga respektive kvinnliga författare är mer jämlik. Där presenteras 

både könen som legendariska och deras verk är av samma värde. Dock är det fortfarande så 

att männen beskrivs med kraftfullare adjektiv än Sapfo. I kapitlet om antiken är det definitivt 

en manlig författarnorm som råder. Detta kan vara förståeligt då inte många kända kvinnliga 

författare från antiken finns och i läroböckerna tas endast de mest kända med. Med detta sagt 

behöver inte neutraliseringen av försummandet av andra kvinnliga författare vara godtagbart. 

När dessa mindre kända författare inte används, inte lärs ut och inte känns vid har ett aktivt 

val gjorts att negligera dem och fortsätta förse dem i dunklet av männen som lyser fram. 

Resultatet av tolkningen visar tydligt att verk av manliga författare får större utrymme och ses 

nästan som en tradition i litteraturhistorien. Män har, på grund av sin makt i det dåvarande 

samhället, fått privilegiet att producera verk i större utsträckning än vad kvinnan någonsin 

fått. En av anledningarna till varför manliga författare värderas högre än kvinnliga kan vara 

att den manliga normen har förts ned som en tradition genom otaliga män som skrivit om 

andras verk. Där har kvinnan inte fått någon plats eftersom männens verk bedöms vara 

viktigare att föra vidare då de behandlar sådant som samhället anser vara viktigt. Huruvida 

krig och lidande är viktigare än känslor och kärlek kan diskuteras utifrån vad som anses vara 

mer värt att läsa om idag.  

Gestaltningen och framställningen av författarna och karaktärerna är inte i samma nivå 

som den värdegrund läroplanen och skolan står på. Mycket av det som framställs i 

läroböckerna, kan betraktas som motsägelsefullt i förhållande till värdegrunden. Ett tydligt 
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exempel på detta är då en av böckerna i studierna gör ett, möjligen medvetet, val att inte 

inkludera någon kvinnlig författare när det i läroplanen står att eleven ska bekantas med verk 

av både kvinnor och män. Utöver detta står det i styrdokumenten att undervisningen ska 

sträva efter att uppfylla skolans och samhällets värdegrund, sett från ett genusperspektiv kan 

detta omöjligt göras med många av läroböckerna i denna studie då de klarligen går emot vad 

jämställdhet och jämlikhet är. Läroböckerna menar på att män som visar känslor är starka och 

modiga, men kvinnor som gör det är svaga och typiskt så som kvinnor ska vara. Mannens 

komplexitet som karaktär lyfts fram medan kvinnans inte gör det. Hon beskrivs platt utan en 

komplexitet i sitt sätt att vara och handla. Det står i en bok att mansidealet är att vara stark och 

kallsinnig, i en annan står det att Medea är en förlorare för att hon dödar sina barn som hämnd 

på Jason men Akilles lyfts till skyarna när han hämnas och dödar Hektor. Inte nog med det, 

skändar han kroppen och får Hektors far att be och böna om att få sin son tillbaka för att ge 

honom en värdig begravning. Men den förnedringen av mänskligheten och döden tas inte upp 

överhuvudtaget av någon av författarna eftersom det tycks vara så känslokalla män ska vara. 

Mycket går emot värdegrundsarbetet i skolan men det finns också de delar i böckerna som bör 

lyftas fram som arbete för jämställdheten. I några av böckerna författas hur kvinnor var 

förtryckta i Aten, hur de kvinnliga karaktärerna är högaktuella idag och hur Sapfo bröt mot en 

mansdominerad författarvärld med sina intima dikter. En av böckerna har även ett avsnitt där 

kvinnosynen i Iliaden diskuteras.  

I många av läroböckerna blir problemen större än den skeva framställningen som görs 

av karaktärerna och författarna. Majoriteten av läroböckerna erbjuder ingen bakgrundsbild till 

hur det såg ut i antika Grekland ur ett genusperspektiv vilket leder till att kontexten bryts för 

eleven och de lämnas med frågor om varför så få kvinnor finns med i kapitlet. Med en 

bakgrundsinformation skulle de förstå att kvinnor inte hade samma rätt eller samma möjlighet 

som männen att författa och producera verk. Om läroböckerna ska vara allvetande och 

innehålla korrekt fakta för att kunna uppnå sitt syfte uppnår majoriteten av läroböckerna inte 

denna aspekt.  

Avslutningsvis har denna studie visat att den manliga författaren och karaktären är 

normen i den grekiska litteraturhistorien i läroböckerna. Manliga handlingar glorifieras medan 

kvinnans handlingar präglas av det känslosamma och hindrar dem att handla rationellt. Denna 

studie har också visat vikten av att vara källkritisk och inspektera böckerna som träder in i 

klassrummet. Läroböckerna kan inte endast genomgå ett blädderprov då det är visat att 

mycket brister gällande jämställdhet och jämställdhetsarbetet. Dessutom uppnår inte 

majoriteten av läroböckerna i denna studie styrdokumentens värdegrund som undervisningen 
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ska vila på för att eleverna ska kunna släppas i samhället som goda medborgare. 

Förhoppningen är att denna studie ska vara till hjälp för lärare att hitta rätt i det stora 

läroboksstoffet. Förhoppning är också att den ska vara till hjälp för förlagen och deras arbete 

mot ett mer jämställt innehåll i läroböckerna. Slutligen har denna studie bidragit till mer 

förståelse och kunskap än det var förväntat. I det antika grekiska samhället, som präglades av 

demokrati, filosofi, litteratur och vetenskap försummade man kvinnan och hennes förmågor. 

Vi kan inte ändra något i det vi läser från förr, men vi kan lära oss av det och vi kan lära oss 

att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män mer än de skillnader vi skapar. Med 

hjälp av litteraturen får vi en inblick i hur det var på dåtiden, en förståelse för nutiden och 

chans att kunna förändra framtiden.  
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Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0: Om genus och skolans jämställdhetsmål. Växjö: 

Linnéuniversitetet.  

Hermansson Adler, M. (2004). Historieundervisningens byggstenar. Grundläggande 

pedagogik och ämnesdidaktik. Stockholm: Liber 

Hertel, H. (1985). Litteraturens historia 1. (Red). Stockholm: Norstedt & Söners förlag. 

 

Hill Collins, P. (1993). Toward a new vision: Race, class and gender as categories of Analysis 

and connection. I Race, sex & Class. Vol. 1 (s. 25-45). Förlag: Jean Ait Belkhir, Race, 

Gender & Class Journal. http://www.jstor.org/stable/41680038 

Hirdman, Y. (1998). Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. 1988:3 s. 49-63. 

Hirdman, Y. (2004). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 

Genushistoria: en historiografisk exposé. s.113-133. 

Janss, C, Melberg, A & Refsum, C. (2004). Lyrikens liv: introduktion till att läsa dikt. 

Göteborg: Daidalos.  

Johansson, I. (1997). Demokrati och jämlikhet. I Anders Arneson (Red). Vuxenpedagogik i 

teori och praktik Kunskapslyftet i fokus. SOU 1997:158, s. 83-103. 

Josefson, H. (2005). Genus – hur påverkar det dig? Stockholm: Natur & Kultur. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Resultat 
 
Upplev litteraturen 2: 
 

 Urval 

Vad står om antika Grekland och dess litteratur samt genus i litteraturen? 

Om antika grekland står det ingenting mer än att verken har en liten bakgrunds historia så att 

läsaren förstår på ett ungefär vad den handlar om. Om genus står ingenting. Kvinnor i boken 

har en väldigt liten plats. Kapitlet innehåller även två verk av författare som inte tillhör 

antiken, därför är de inte heller med i denna analys.  

Vilka manliga respektive kvinnliga författare lyfts fram? 

Manliga: Homeros, sofokles, aristoteles. 

Kvinnliga: inga.  

Vilka manliga respektive kvinnliga karaktärer lyfts fram? 

Manliga: Hector, Akilles, odysseus, Oidipus, Kreon,  

Kvinnliga: Andromache, penelope, Iokaste – alla dessa är bikaraktärer till männen.  

 Stil 

Hur framställs manliga författare av grekisk antik litteratur? 

Framställs inte på något speciellt sätt mer än att information om dem skildras, exempelvis, att 

Homeros skrev Illiaden men vi vet ingenting om honom, Aristoteles var Platons lärjunge och 

intresserade sig för dåtidens vetenskapsområden.  

Hur framställs kvinnliga författare av grekisk antik litteratur? 

Inga kvinnor skrivs om.  

Hur framställs män i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”Den största hjälten på den grekiska sidan heter Akilles”. ”Bland trojanerna är Hektor den 

mest fruktade”. ”Naturligtvis måste dessa två kämpar till slut mötas i en avgörande duell ”.  

”Odysseus, en av de grekiska kungar som stridit i trojanska kriget, lämnar det besegrade Troja 

som stor hjälte”.  

Hur framställs kvinnor i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”I Odysseen framställs Penelope, Odysseus fru, som trogen och kärleksfull. Ett ideal för alla 

gifta kvinnor – den som tålmodigt väntar på sin make”.  
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 Förklaring 

Ges det någon förklaring till varför de framställs på det sättet som görs? 

Nej 

Ges det någon förklaring till genus i antika Grekland och dess litteratur? 

Nej 

Ges det någon analys av genus i antika Grekland i koppling till dagens samhälle? 

Ingen analys men kopplar ihop antikens idéer med några noveller från modernare tid.  

 

Även frågor till bilderna har konstruerats och de går efter Selanders (1998) modell gällande 

urval, stil och förklaring eller funktion.  

Hur många bilder och illustrationer finns i kapitlet om antika Grekland? 

Fem bilder och 3 illustrationer.  

Vad föreställer bilderna och illustrationerna?  

Bild 1 föreställer en staty av segergudinnan Nike. Bild 2 föreställer ett barn med två vuxna 

som alla ser ledsna ut från sovjetkriget. Tredje bilden föreställer kung oidipus mellan två 

växter. Fjärde bilden föreställer En man som sitter vid ett bord och har böcker framför sig. 

Femte bilden visar en grekisk vas med festande greker på.  

Första illustrationen visar en sköld och ett spjut. Andra illustrationen visar ett tempel. Tredje 

illustrationen visar ett skaft med vindruvor.  

Hur är män respektive kvinnor illustrerade? 

En bild på Nike som inte visar något speciellt, Oidipus framställs naken och fundersam, stark 

kropp. Vasen; Spelande kvinna fullt påklädd å männen är nakna och dansar  

Vad säger bildtexten? 

Bild 1: Invånarna i den lilla grekiska staden Samothrake reste en staty över segergudinnan 

Nike för att hylla att de vann ett sjöslag. Omkring 990 f.kr.  

Bild 2: Sarajevo, 1992. Offren är desamma vare sig det gäller vår samtids konflikter eller 

kriget som skildras i Illiaden.  

Bild 3: Oidipus i djupa tankar över sitt öde. Relief i marmor. 200-talet 

Bild 4: Inget 

Bild 5: Festande stadsbor drar genom staden i en drucken, högljudd procession. Grekiskt 

dryckeskärl från omkring 490 f.kr. 

Illustrationerna har ingen text.  

Vad har bilden och illustrationen för funktion i koppling till texten? 
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Bild 1: Har ingen koppling till Illiaden mer än att det är en segergudinna och grekerna vann i 

Troja.  

Bild 2: Visar att alla lider av krigen vare sig det är då eller nu, har med stycket om nyare bok 

att göra  

Bild 3: är en kompletterande bild till texten med oidipus.  

Bild 4: Inget. Har med stycket om nyare text att göra 

Bild 5: inget med texten att göra.  

Illustration 1: Hänvisar till vapnen de använde, kompletterar texten.  

Illustration 2: Templet kompletterar ett textstycke om templet i Delfi.  

Illustration 3: kan kopplas till vasen med festande människor för att vin görs av vindruvor.  

 

Fixa litteraturen 2. 

 Urval 

Vad står om antika Grekland och dess litteratur samt genus i litteraturen? 

Bakgrundshistoria om hur antika Grekland såg ut presenteras. I denna information står det om 

epik, lyrik och dramatik som genrer. Författaren gör det också klart man boken börjar med 

antiken då det är grundläggande för hur man tänker idag, han menar att det är alltings början. 

Vidare skriver han om grekiska kulturens storhetstid, individens rättigheter, idéen om 

demokrati, dramaturgin och att litteraturen som finns med i läroboken anses vara kanon. Han 

förklarar också att anledningen till att det inte finns många kvinnliga författare är för att de 

inte tillhört grupper med makt i samhället.  

Vilka manliga respektive kvinnliga författare lyfts fram? 

Manliga: Platon, Homeros, Sofokles, Sokrates,  

Kvinnliga: Sapfo,  

Vilka manliga respektive kvinnliga karaktärer lyfts fram? 

Manliga: Akilles, Hector, Odysseus, Kreon, Herkules 

Kvinnliga: Andromache, Antigone, penelope 

 Stil 

Hur framställs manliga författare av grekisk antik litteratur? 

Platon: ”har haft ett enormt inflytande på västerländsk vetenskap och västerländskt tänkande” 

”också i litteraturen räknas Platon till klassikerna eftersom hans sätt att berätta är bildrikt och 

fångande”. 

Sokratet: ”mycket viktig filosof” 

Homeros: ”är något av en legend”.   
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Sofokles: ”Sofokles var den största grekiska tragediförfattaren” ”Han vann mer än tjugo 

gånger de årliga dramatikertävlingarna som hölls i aten”. ”Detta var långt fler vinster än 

någon annan lyckades kamma hem, och sofokles betraktades som en oöverträffad 

dramatiker”.  

Alla framställs som väldigt mäktiga och inflytesrika personer.  

Hur framställs kvinnliga författare av grekisk antik litteratur? 

Sapfo: ”Sapfo var nämligen känd redan under sin livstid och nämns i flera andra texter”. 

”sapfo var afroditeprästinna” ”I många av sapfos dikter finns starka känslor och erotiska 

partier som handlar om kvinnor”. ”Sapfos poesi har gjort ett outplånigt intryck på läsare 

genom århundradena trots att mycket få av hennes dikter finns bevarade” ”hon sätter ord på 

hur outhärdligt smärtsam och samtidigt härlig kärleken kan vara”.  

Hur framställs män i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”Huvudpersonen är grekernas främste krigare akilles”. ”tricket är den listige kung odysseus 

idé”. ”Akilles, den krigare som Hektor i Illiaden möter i strid, är en sådan halvgud. Som son 

till havsgudinnan Thetis och en mänsklig far är han en oövervinnlig krigare med gudars styrka 

och uthållighet”. ”att akilles befinner sig i gränslandet mellan mänsklig och gudomlig gör 

honom både fachinerande och skrämmande”. ”Mot akilles ställs Hektor, den balanserade och 

alltigenom mänskliga krigaren som ädelt slåss för sin familjs och sin stads överlevnad. Han 

behåller sitt lugn och sitt mod då han tar farväl av sin son och hustru”. ”Hektor skildras 

känsligt som den människa, make och far han är” ”Akilles okontrollerande vrede blir en 

avgörande faktor i det trojanska kriget” ”Kreone går också emot idealet sofrosyne, då han 

agerar grymt och obalanserat och dömer Antigone att dö ensam inspärrad i en grotta”. ”En av 

de mest kända är den starke Herkules.  

Hur framställs kvinnor i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”där hustrun penelope troget väntar”. ”Antigone är ett drama med en stark kvinna i 

huvudrollen, något som inte var så ovanligt trots att kvinnorna levde ett liv i skuggan av 

männen under antiken”. ”Även antigone visar brist på balans genom att upproriskt och ända 

in i döden insistera på sin rätt”. ”Både Antigone och kreon är förblindande av sina egna tankar 

och förmår inte att stanna upp och fundera på konsekvenserna av sina handlingar”. 

”Antigone-gestalten representerar för många rebellen som vägrar att göra avkall på sin 

övertygelse inför auktoritet. Hon är den som in i döden försvarar det hon tror på. Antigone har 

också lyfts fram som en feministisk förebild som vågar trotsa patriarkats makt”.  Den trogna 

hustrun med en man i krig är ett motiv inte bara i Illiaden utan också odysséen.  

 Förklaring 
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Ges det någon förklaring till varför de framställs på det sättet som görs? 

Nej inte mycket förklaring ges till varför karaktärer och författare framställs som de gör, mer 

än att Antigone går emot så som kvinnor skulle vara. Men ingen förklaring till det heller.  

Ges det någon förklaring till genus i antika Grekland och dess litteratur? 

Ja, än dock en liten del men man får veta att kvinnor var i skuggan, att männen hade mer makt 

och att kanon inkluderar mer män än kvinnor.  

Ges det någon analys av genus i antika Grekland i koppling till dagens samhälle? 

Ja, i form av att Antigone är en förebild idag, att sapfos texter handlar om kärlek mellan 

kvinnor.  

 

Även frågor till bilderna har konstruerats och de går efter Selanders (1998) modell gällande 

urval, stil och förklaring eller funktion.  

Hur många bilder och illustrationer finns i kapitlet om antika Grekland? 

10 bilder och 8 illustrationer  

Vad föreställer bilderna och illustrationerna?  

Bild 1: Spår i sand. 

Bild 2: En antik teater 

Bild 3: En fluga 

Bild 4: Blad 

Bild 5: En replika av den hästen som Trojanerna fick av grekerna.  

Bild 6: En antik kruka som saknar delar. 

Bild 7: Högsta domstolens byggnad i Washington 

Bild 8: Rosor formade till ett hjärta 

Bild 9: Bakgrundsbild, bubblor eller vattendroppar i fokus 

Bild: 10: En gammaldags skrivmaskin 

Illustration 1: Tre nymfer som svävar eller simmar 

Illustration 2: Porträtt av Platon och Sokrates 

Illustration 3: Grekiska gudar och väsen 

Illustration 4: Porträtt av Homeros 

Illustration 5: Porträtt av Sapfo 

Illustration 6: Porträtt av Sofokles 

Illustration 7: Ett lejon med vad som ser ut som eld omkring sig 

Illustration 8: Herkules slåss mot Hades 

Hur är män respektive kvinnor illustrerade? 
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Män: påklädd, bär vapen, starka, slåss.  

Kvinnor: nakna, glada, påklädda, bär vapen och rökelse 

Vad säger bildtexten? 

Bild 1: Inget 

Bild 2: Teatern i Eupidauros, Grekland. 

Bild 3: inget 

Bild 4: inget 

Bild 5: Det är först i Odysséen, uppföljaren till Illiaden, som man får veta att Troja besegrades 

genom tricket med den trojanska hästen 

Bild 6: inget 

Bild 7: The Supreme Court of the United States, högsta domstolen i Washington D.C., är 

byggd med antikens grekiska tempel som förebild.  

Bild 8: Inget 

Bild 9: Inget 

Bild: 10: Inget 

Illustration 1: Inget 

Illustration 2: Inget 

Illustration 3: Inget 

Illustration 4: Inget 

Illustration 5: Inget 

Illustration 6: Inget 

Illustration 7: Inget 

Illustration 8: Inget 

Vad har bilden och illustrationen för funktion i koppling till texten? 

Bild 1: Inget speciellt 

Bild 2: Den visar var dramatiken utspelade sig. I texten står det om genrerna. Den 

kompletterar textem 

Bild 3: Inget 

Bild 4: Inget 

Bild 5: Den trojanska hästen är en symbol för hela kriget i Troja och fungerar som 

kompletterande till textem 

Bild 6: Kompletterar texten genom att det innan står att sapfos texter har hittats lite överallt. 

Bild 7: Kompletterar texten genom att visa hur eftervärlden tagit över från antiken.  

Bild 8: Rosorna är i samma avsnitt som texten om kärlek, vilket fungerar ihop med texten 



52 
 

Bild 9: inget 

Bild: 10: Avsnittet handlar om att skriva och skrivmaskinen fungerar ihop med texten på så 

vis.  

Illustration 1: Kompletterar texten som handlar om att människorna från början satt ihop två 

och två 

Illustration 2: Kompletterar texten om både Platon och Sokrates 

Illustration 3: Visar gudarna men hör inte mycket ihop med texten. 

Illustration 4: Kompletterar texten om Homeros 

Illustration 5: Kompletterar texten om Sapfo 

Illustration 6: Kompletterar texten om Sofokles 

Illustration 7: Är i samband med text om vrede, krig och naturkatastrof men har ingen direkt 

koppling till texten 

Illustration 8: Kompletterar texten om Herkules nedanför bilden. 

 

Svenska impulser 2 

 Urval 

Vad står om antika Grekland och dess litteratur samt genus i litteraturen? 

Information som presenteras om antika Grekland utför en liten sid not i kapitlet, där står det 

om när den ägde rum, när den grekiska kulturens spridning var och att genrerna lyrik, epik 

och dramatik uppkom. Vidare presenteras gudavärlden och det grekiska dramat, hur det 

uppkom samt såg ut.  

Vilka manliga respektive kvinnliga författare lyfts fram? 

Manliga: Homeros, Aristofanes, Aischylos, Sofokles, Euripides, sokrates, platon 

Kvinnliga: Sapfo,  

Vilka manliga respektive kvinnliga karaktärer lyfts fram? 

Manliga: Akilles, Paris, Odysseus, Hektor, Orfeus, Jason 

Kvinnliga: Penelope, Eurydike, Medea,  

 Stil 

Hur framställs manliga författare av grekisk antik litteratur? 

Om homeros skrivs endast att man inte vet mycket om honom och att flera kunde ha skrivit 

illiaden och odysseen. ”Aristofanes är den kände komediförfattaren vars mest kända verk är 

Lysistrate”. ”Platons tankar om idévärlden fungerade bland annat som inspiration för många 

romantiker under 1800-talet. 

Hur framställs kvinnliga författare av grekisk antik litteratur? 



53 
 

”Sapfo är en av de första kvinnliga poeterna från den här tiden. Vi vet genom omnämnande av 

andra antika författare att hon var berömd även under sin livstid”. Trots att det mestadels bara 

finns fragment av Sapfos dikter bevarade, kan ekot av hennes diktarröst höras ända från 

antiken till våra dagar. ”Därför är det inte konstigt att Sapfos intensiva kärlekslyrik fungerat 

som stor inspirationskälla för många som likt henne velat sätta ord på hur det känns att 

uppfyllas av kärlek”. ”Sapfos öppenhjärtiga dikter av uppenbart erotisk karaktär har väckt 

frågan om hon hade sexuella relationer med sina favoriter bland eleverna” 

Hur framställs män i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”Akilles grekernas främste krigare är berättelsens huvudperson han slåss sida vid sida med 

Odysseus känd för sin listighet”. ”Men här finns även Hektor trojanernas kronprins och paris 

den yngre prinsen, som till stor del är ansvarig för att kriget bryter ut”. ”Vad är det då som för 

Illiadens hjältar så fängslande? Kanske är det för att dessa hjältar faktiskt är så mänskliga” 

”Akiles, den fruktade krigaren som endast var sårbar i hälen” ”Den andra stora homeriska 

hjälten är Odysseus”.  

Hur framställs kvinnor i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”Själv är penelope fånge i sitt eget hem sedan en mängd friare flyttat in i huset”. Medea 

uppfattas som ett hot mot jasons fru å förvisas från Greklad” Pjäsen om medea har aldrig 

förlorat sin akualitet”.  

 Förklaring 

Ges det någon förklaring till varför de framställs på det sättet som görs? 

Nej 

Ges det någon förklaring till genus i antika Grekland och dess litteratur? 

Nej 

Ges det någon analys av genus i antika Grekland i koppling till dagens samhälle? 

Nej, dock kopplar de ihop vissa verk med hur det ser ut idag dock inget med genus att göra. 

 

Även frågor till bilderna har konstruerats och de går efter Selanders (1998) modell gällande 

urval, stil och förklaring eller funktion.  

Hur många bilder och illustrationer finns i kapitlet om antika Grekland? 

11 bilder och 13 illustrationer  

Vad föreställer bilderna och illustrationerna? 

Bild 1: En staty av en naken man som matar en örn 

Bild 2: Statyer av kvinnofigurer iklädda ett skynke 

Bild 3: Porträtt av Homeros 
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Bild 4: Grekisk vas med två män på som bär vapen och utrustning 

Bild 5: en strand eller havet 

Bild 6: en avbildning av en sittande tänkande kvinna och en man som står framför henne 

naken.  

Bild 7: En man som omfamnar en kvinna (ej  om antiken) 

Bild 8: En kvinna med mörkt hår som blundar (ej om antiken) 

Bild 9: en antik grekisk teater 

Bild 10: En mörkhårig kvinna som omfamnar en sittande man 

Bild 11: Samma mörkhåriga kvinna ligger iförd en klänning i ett vattenfyllt badkar 

Illustration 1: Timglas, en sköld och ett spjut 

Illustration 2: En hästdroska 

Illustration 3: En stor vas, liknande de grekiska vasarna 

Illustration 4: En mapp på Grekland å dess öar. 

Illustration 5: En målning som visar Agamemnon och akilles i strid och Atena står bakom 

Akilles. Alla bärandes utrustning och vapen.. I bakgrunden syns fler män. 

Illustration 6: En illustration av alla grekiska gudar.  

Illustration 7: En Hästdroska 

Illustration 8: En sköld och ett spjut 

Illustration 9: En mansgestaltning 

Illustration 10: Ett rött hjärta 

Illustration 11: En målning som visar en kvinna iförd en klänning bärandes på en lyra med ett 

huvud på och i bakgrunden syns natur. 

Illustration 12: En målning av Dionysos iklädd en grekiska kläder och håller i en vas 

Illustration 13: Ett tempel 

Hur är män respektive kvinnor illustrerade? 

Det finns nästintill ingen skillnad på hur de är illustrerade mer än att männen är ser lite 

hårdare och starkare ut, dessutom bär de mindre kläder än kvinnorna.  

Vad säger bildtexten? 

Bild 1: Inget 

Bild 2: Kvinnofigurer som kallas karyatider bär upp Erechtheiontemplets tak på Akropolis i 

Aten.  

Bild 3: Inget 

Bild 4: Akilles och Ajax spelar tärning utanför Trojas murar i väntan på strider. 

Bild 5: Inget 
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Bild 6: Odysseus återförenas med sin trogna maka Penelope 

Bild 7: inget (Ej med antiken att göra). 

Bild 8: Inget (ej med antiken att göra) 

Bild 9: Den antika teatern i Delfi 

Bild 10: Noomi Rapace som Medea och Shanti Roney som Jason i Elverkets uppsättning av 

Sara Stridsnergs Medealand 

Bild 11: Inget 

Illustration 1: Inget 

Illustration 2: Inget 

Illustration 3: Inget  

Illustration 4: Inget 

Illustration 5: Gudinnan Athena hindrar Akilles från att döda Agamemnon. Målning av 

Giovanni Battista Tiepolo, 1757. 

Illustration 6: Alla gudars namn  

Illustration 7: Inget 

Illustration 8: Inget 

Illustration 9: Inget 

Illustration 10: Inget 

Illustration 11: Orfeus huvud och lyra flöt iland på ön Lesbos. Huvudet begravdes medan 

lyran fördes till Apollons tempel. Målning av Gustave Moreau, 1865. 

Illustration 12: Dionysos – vinets och festens gud.  

Illustration 13: Inget 

Vad har bilden och illustrationen för funktion i koppling till texten? 

Bild 1: Bilden visar en grekisk staty som kan sägas vara representant för hur det såg ut i 

Grekland förut.  

Bild 2: Ingen koppling till texten 

Bild 3: Den kompletterar texten om Homeros 

Bild 4: Visar en annan sida av det trojanska kriget och inte bara strider, texten handlar om 

trojanska kriget. 

Bild 5: Ingen funktion men kan kopplas till havet Odysseus reste på. 

Bild 6: Kompletterar texten om Odysseus och Penelope när han kom som en tiggare till 

henne.  

Bild 7: (Ej antiken) 

Bild 8: (Ej antiken) 
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Bild 9: Avsnittet handlar om dramatik och bilden kompletterar texten. 

Bild 10: Bilden är från en teater om Medea och har som funktion att den visualiserar pjäsen.   

Bild 11: Samma funktion som ovan.  

Illustration 1: Inget 

Illustration 2: Kan vara den trojanska hästen och då hör den ihop med texten om Illiaden 

Illustration 3: Texten om antiken är skriven i vasen vilket gör att den fungerar som 

bakgrundsbild till texten 

Illustration 4: inget 

Illustration 5: hör ihop med texten om det trojanska kriget och kompletterar texten 

Illustration 6: har en funktion till texten om grekiska gudarna och visar hur de såg ut. 

Illustration 7: Samma som ovan om trojanska hästen men nu i samband med texten om 

Odysseen, för att det var Odysseus som kom på idén.  

Illustration 8: Symbol för krig, troja och Illiaden.  

Illustration 9: Mansgestaltningen är illustrerad bredvid texten om homeros och då kanske den 

fungerar som en bild av homeros.  

Illustration 10: Hjärtats funktion är kärleken då texten nedanför handlar om kärlek.  

Illustration 11: Målningen är en komplettering av texten som handlar om Orfeus.  

Illustration 12: Målningen av Dionysis är en komplettering av texten om honom. 

Illustration 13: inget.  

 

Människans texter litteraturen  

 Urval 

Vad står om antika Grekland och dess litteratur samt genus i litteraturen? 

Det berättas om det grekiska folket som utvandrade och spred den grekiska kulturen till andra 

platser. Det berättas även om demokratins födelse och lyfts fram att det endast var männen 

som fick rösta. Inga kvinnor fick göra det och de kvinnor som innan arbetade med 

läkekonsten fick inte fortsätta studera. De fick dock jobba som barnmorskor då det ansågs 

vara deras viktigaste uppgift i samhället, att föda barn. Sedan berättas även om de grekiska 

gudarna.  

Vilka manliga respektive kvinnliga författare lyfts fram? 

Manliga: Sokrates, Platon, Homeros, Herodotos, Archilochos, Alkaios, Anakreon, Aristoteles, 

Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, Menandros, Aisopos 

Kvinnliga: Sapfo, Korinna. 

Vilka manliga respektive kvinnliga karaktärer lyfts fram? 
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Manliga: Prins Paris, Agamemnon, Akilles, Odysseus, Orestes, Oidipus, Jason,  

Kvinnliga: Antigone, Medea, Lysistrate 

 Stil 

Hur framställs manliga författare av grekisk antik litteratur? 

”Platons idelaism fick oerhörd inflytande på europeiskt tänkande”. ”Homeros är den förste 

kände grekiska författaren” ”Att en ensam person verkligen kunnat lära sig Illiadens 16000 

och Odysséens 12000 versrader utantill är förstås en oerhörd bedrift”. ”Fablernas mästare var 

slaven Aisopos”. ”De främsta av antikens diktare var män”. ”Archilochos har beskyllts för 

både det ena och det andra. Han sägs ha drivit en hel familj i döden med sina dikter. Å andra 

sidan tycks han under en period ha dyrkats som en gud!”. ”Aishylos, sofokles och euripides 

var de mest kända grekiska tragediförfattarna”. ”euripides blev aldrig lika populär hos 

publiken som sofokles och aischylos”. ”under sin livsstid uppfattades han som alltför 

avvikande”. ”de flesta av aristofanes komedier tar upp aktuella politiska ämnen”. ”Menandros 

har kallats det moderna dramats fader och fick flera efterföljare.   

Hur framställs kvinnliga författare av grekisk antik litteratur? 

”sapfo – antikens främsta lyriker”. ”Kanske har all mystik kring Sapfos person bidragit till att 

göra hennes poesi extra intressant men det som framför allt gör hennes poesi läsvärd även i 

vår tid är den starka känsla som skapas av hennes lyriska bilder”. ”Den främste grekiska 

diktaren är dock en kvinna, sapfo. Hon har påverkat generationer av lyriker med sin 

personliga ton”.  

Hur framställs män i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”Där finns bland annat hans bror, den mäktige Agamemno, och hjältar som Akilles och 

Odysseus”. ”Men kungasonen Hektor, trojanernas främste kämpe vågar ändå gå emot 

patroklos och dödar honom”. ”Eposet skildrar tidlösa mänskliga känslor, som Akilles sårade 

stolthet” ”Akilles visar även andra sidor av hjälterollen” ”I ett annat äventyr lyckas den listige 

Odysseus” ”Odysseus är en hjälte” ”Ändå är huvudpersonen Odysseus ingen enkelspårig 

hjälte. Han är inte snygg, visserligen bredaxlad men ganska sliten och satt i kroppen. Men han 

har ett stort hjärta och en skarp hjärna”. ”Odysseus vågar visa känslor, han gråter ofta när han 

sörjer sina döda kamrater. Egentligen vill han inte vara en hjälte han vill hem”. ”Enligt 

aristoteles är Kung oidipus den mest fulländade av alla grekiska tragedier” 

Hur framställs kvinnor i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”I Antigone är det en kvinna som står i centrum” ”Kvinnor och invandrare, två svaga grupper 

i det grekiska samhället, förenas i Medeas gestalt och visar vad utsatthet, kränkningar och 
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svikna förhoppningar kan driva en människa till”. ”Medea har varit huvudperson i flera 

operor och porträtterats av ett oräkneligt antal konstnärer”.  

 

 Förklaring 

Ges det någon förklaring till varför de framställs på det sättet som görs? 

Nej. 

Ges det någon förklaring till genus i antika Grekland och dess litteratur? 

Ja, en del förklarar hur genusfrågan sågs och varför, i samhället och litteraturen. 

Ges det någon analys av genus i antika Grekland i koppling till dagens samhälle? 

Ja, speciellt i koppling till de antika texterna exempelvis medea och lysistrate.  

 

Även frågor till bilderna har konstruerats och de går efter Selanders (1998) modell gällande 

urval, stil och förklaring eller funktion.  

Hur många bilder och illustrationer finns i kapitlet om antika Grekland? 

7 bilder och 8 illustrationer 

Vad föreställer bilderna och illustrationerna? 

Bild 1: Föreställer ett grekiskt tempel på ett berg 

Bild 2: Tempel på ett berg 

Bild 3: En grekisk vas med bilder av människor på. 

Bild 4: en antik grekisk teater 

Bild 5: en man och en kvinna från vad som ser ut som en pjäs. Mannen håller ner kvinnan 

med pinnar. De är fullt påklädda 

Bild 6: En kvinna ser lidande ut, hon sträcker ut handen och gråter, Hon är fullt påklädd. 

Bild 7: 5 personer från vad som ser ut att vara en pjäs, de poserar olika med kläder och 

maskar på.  

Illustration 1: En karta på medelhavet 

Illustration 2: En bild av gudarna 

Illustration 3: Män i ett bibliotek som läser och ett torn.  

Illustration 4: Två män, en ser ut som paris med äpplet i handen står framför tre kvinnor som 

poserar nakna med ett skynke över könsorganen.  

Illustration 5: En man står på en båt, med andra män i och åker ifrån kvinnor i havet, nakna 

med uträckt arm efter honom. Inte mycket kläder 
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Illustration 6: En äldre man håller i en harpa och har lekande barn nedanför sig, dessutom 

sitter en naken kvinna framför och spelar ett på ett instrument. Mannen är fullt påklädd och i 

bakgrunden ses fler människor.  

Illustration 7: Porträtt av Sapfo 

Illustration 8: Kvinnor som bär ett skynke är vända mot en man med djurben som erbjuder 

dem frukt. Runtomkring finns andra människor och ett dött djur.  

Hur är män respektive kvinnor illustrerade? 

Både män och kvinnor är nakna och påklädda, båda bär vapen = gudarna. Männen är starka 

och kvinnorna ser lugna ut, poserande, nästan som att de trånar efter männen  

Vad säger bildtexten? 

Bild 1: inget 

Bild 2: Parthenontemplet på Akropolis i Athen, uppfört åt gudinnan Athena Parthenos. 

Bild 3: inget 

Bild 4: Amfiteatern i Eupidaurus. 

Bild 5: Sofokles Antigone uppförd 2000 på Vahdat-teatern i Teheran. 

Bild 6: Helena Bergström i rollen som Medea på Stockholms stadsteater.  

Bild 7: Lysistrate, i en uppsättning på en svensk gymnasieskola.  

Illustration 1: inget 

Illustration 2: inget 

Illustration 3: Biblioteket och fyrtornet i Alexandria.  

Illustration 4: Paris som domare, med guldäpplet i handen.  

Illustration 5: Odysseus har surrat sig vid masten för att kunna lyssna på sirenernas sång utan 

att lockas iväg av dem.  

Illustration 6: Poeten Anakreon tillsammans med Afrodite, Bacchus och Amor.  

Illustration 7: Sapfo, avbildad på en mosaik i Pompeji.  

Illustration 8: Gudinnan Diana vilar ut efter en lyckad jakt.  

Vad har bilden och illustrationen för funktion i koppling till texten? 

Bild 1: Finns ingen koppling till någon text.  

Bild 2: Har ingen egentlig funktion ihop med texten mer än att den visar aten och i texten står 

det om aten.  

Bild 3: har ingen koppling 

Bild 4: Kompletterar texten om spelstilen i dramatiken. 

Bild 5: kopplas ihop med texten om Sofokles Antigone, en realisering av den.  

Bild 6: Realisering av texten om Medea.  



60 
 

Bild 7: realisering av texten om Lysistrate. 

Illustration 1: Demontrerar hur det såg ut under antiken, kompletterar texten.  

Illustration 2: Kompletterar texten om gudarna.  

Illustration 3: Kompletterar texten om Alexandria och den Hellenistiska tiden.  

Illustration 4: Stöd till texten om början av det trojanska kriget. 

Illustration 5: komplettering till texten om Odysseus äventyr på haven.  

Illustration 6: Har ingen direkt koppling till texten mer än att målningen är av en poet å texten 

handlar om lyrik.  

Illustration 7: Kompletterar texten om sapfo.  

Illustration 8: Har ingen koppling till texten.  

 

Svenska 2 helt enkelt 

 Urval 

Vad står om antika Grekland och dess litteratur samt genus i litteraturen? 

Kapitlet startar med att presentera att grekerna la grunden till vår moderna demokrati, 

filosofin och vetenskapen. Det presenteras när antiken ägde rum och hur det såg ut 

geografiskt. Boken lyfter fram att kvinnor inte fick rösta, endast män hade den rättigheten. 

Livet för grekerna handlade om att skapa en harmonisk värld och sist presenteras epik, lyrik 

och dramatik.  

Vilka manliga respektive kvinnliga författare lyfts fram? 

Manliga: Sokrates, Platon, Homeros, Aischylos, Sofokles, Aristoteles, Euripides, Aristofanes, 

Kvinnliga: Sapfo 

Vilka manliga respektive kvinnliga karaktärer lyfts fram?  

Manliga: Paris, Akilles, Hektor, Agamemnon, Odysseus, Orestes, Oidipus, Jason, Orfeus,  

Kvinnliga: Helena, Penelope, Medea, Lysistrate, Klytaimestra 

 Stil 

Hur framställs manliga författare av grekisk antik litteratur? 

”Filosofen Platon och hans läromästare Sokrates idéer kan man knappt hoppa över när man 

läser om antikens idéströmningar”. ”Sokrates var en inflytelserik filosof”. ”Hos eleven Platon 

tog filosofin verkligen form; ibland har man gått så långt att man har sagt att all fortsatt 

filosofi bara är fotnoter till Platon”. ”Numera kallar man Homeros ibland för litteraturens 

urfader” ”Det är ganska troligt att verken egentligen har sitt urpsrung från flera rapsoders 

muntliga berättelser men Homeros brukar tillskrivas äran för dem”. ”Aiskylos brukar ibland 

kallas för tragedins fader genom att han är den första kända dramatikern”. ”Han nådde redan 
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under sin levnad hög status”. ”Aristoteles vad elev till Platon och tillsammans med Platon och 

Sokrates var han av de viktigaste männen inom västerländsk filosofi”. Den tragediförfattare 

sim verkar modernast för oss som lever på 2000 talet är nog Euripides. Förmodligen tyckte 

man redan under hans livstid att han bröt mot traditioner och outtalade regler”. ”Aristofanes 

skrev komedier där han blandar oanständiga skämt med politiska påhopp”.  

Hur framställs kvinnliga författare av grekisk antik litteratur? 

”Sapfo brukar beskrivas som den första kvinnliga diktaren i den västerländska litteraturen. 

Hennes författarskap har inspirerat genom årtusenden”. ”trots författarskapets stora inflytande 

finns ett fåtal verk kvar”. ”Medea kan sägas vara världslitteraturens första psykologiskt 

sammansatta kvinnoprestation”. 

Hur framställs män i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”Kung Agamemnon och spartas främste krigare, halvguden Akilles, blir ovänner”. ”grekerna 

trängs tillbaka av trojanerna med den mäktige Hektor i spetsen”. ”Trojanerna drivs tillbaka in 

i staden och bara Hektor står kvar utanför för att slåss mot Akilles”. ”Genom den sluge 

Odysseus” ”Han är till och med en vända nere i dödsriket innan han slutligen tar sig hem och 

räddar sin fru från alla ivriga friare”. ”Oidipus besegrar odjuret, hyllas som hjälte och vinner 

både kungatronen och den döde kungens fru”. ”Men jason sviker sina löften och lämnar 

medea för att gifta in sig i kungahuset och på så vis göra karriär och stärka barnens ställning”.  

Hur framställs kvinnor i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”Där väntar hans trofasta maka penelope, omsvärvad av friare”. ”Agamemnons hustru 

Klytaimestra kan inte förlåta honom för dotterns död utan bestämmer sig för att hämnas”. 

”Kvinnor är alltid de stora förlorarna. En kvinna som dödar sina barn måste väl räknas dit? 

Medea”. ”Medea hjälper jason att nå framgångar”. ”Medea fråntas allt i livet och skakas av 

svartsjuka, vrede och hat”. ”Lysistrate handlar om krigströtta kvinnor som strävar efter fred”. 

”Både männen och kvinnorna lider av planen och till slut har de svårt att tänka på något annat 

än sex”. ”I Lystrate är kvinnorna både starka och självsäkra.  

 Förklaring 

Ges det någon förklaring till varför de framställs på det sättet som görs? 

Ja, en liten del tar upp att ”Med tanke på att kvinnorna hade en svag ställning i det antika aten 

kan man tycka att aristofanes är före sin tid. I Aten fick de inte äga något, inte utbildas inte gå 

ut ensamma men i lysistrate är kvinnor både starka och självsäkra.  

Ges det någon förklaring till genus i antika Grekland och dess litteratur? 

Ja en liten del om demokrati och ovanstående.  

Ges det någon analys av genus i antika Grekland i koppling till dagens samhälle? 
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Inte specifikt om genus nej.  

 

Även frågor till bilderna har konstruerats och de går efter Selanders (1998) modell gällande 

urval, stil och förklaring eller funktion.  

Hur många bilder och illustrationer finns i kapitlet om antika Grekland? 

18 illustrationer.  

Vad föreställer bilderna och illustrationerna? 

Illustration 1: en kruka 

Illustration 2: en liknande kruka som innan men mindre 

Illustration 3: ett tempel 

Illustration 4: vad som är kvar av ett tempel, pelare 

Illustration 5: en båt på havet 

Illustration 6: en båt som försöker ta sig in mot land med stora vågor, män som finns 

runtomkring.  

Illustration 7: en serie som visar Odysseus äventyr   

Illustration 8: Två kvinnor som tittar på varandra, blygsamt 

Illustration 9: Vad som ser ut att vara Atena 

Illustration 10: en illustration av en man som tittar upp och på en pediestal sitter en människa 

med vingar och hundkropp. 

Illustration 11: tre kvinnor i olika poser.  

Illustration 12: två personer springer efter en halvnaken man  

Illustration 13: en man som tittar på sin spegelbild i en pöl. 

Illustration 14: Svårt att utgöra vad illustrationen utgör.  

Illustration 15: en kvinna som står på en balkong och ropar på en man som går nedför en stege 

iklädd utrustning och en sköld och hjälm.  

Illustration 16: Illustration av Homeros. 

Illustration 17: en ledsen kvinna iförd grekiska kläder tittar mot en dörr.  

Illustration 18: en man som ligger på en sten och vilar.  

Hur är män respektive kvinnor illustrerade? 

Männen är illustrerade som starka krigare medan kvinnorna är mer känsliga och ledsna. 

Männen är fler gånger nakna än kvinnorna.  

Vad säger bildtexten? 

Illustration 1: Inget 

Illustration 2: Inget 
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Illustration 3: Inget 

Illustration 4: Inget 

Illustration 5: Inget 

Illustration 6: Inget 

Illustration 7: Inget 

Illustration 8: Inget 

Illustration 9: Inget 

Illustration 10: Inget 

Illustration 11: Inget 

Illustration 12: Inget 

Illustration 13: Inget 

Illustration 14: Inget 

Illustration 15: Inget 

Illustration 16: Inget 

Illustration 17: Inget 

Illustration 18: Inget 

Vad har bilden och illustrationen för funktion i koppling till texten? 

Illustration 1: Inget 

Illustration 2: inget 

Illustration 3: hör till texten om grekland och dess karaktäristiska drag.  

Illustration 4: Samma som ovan 

Illustration 5: kompletterar texten om kriget då det är en krigsbåt 

Illustration 6: kompletterar texten om Odysseus olycka i havet 

Illustration 7: Samma som ovan 

Illustration 8: kompletterar texten om sapfo och hennes dikter på det är två kvinnor nära 

varandra, antingen kompisar eller älskare.  

Illustration 9: Kan kopplas ihop till att Atena frigjorde Orestes från mordet på hans mor.  

Illustration 10: Inget 

Illustration 11: Kan ses som en funktion till att avsnittet handlar om Medea och att det är hon i 

olika stilar. 

Illustration 12: kompletterar texten om lysistrate 

Illustration 13: texten om Narcissus (romerskt irrelevant). 

Illustration 14: ingen 

Illustration 15: kopplas till frågorna på sidan om Illiaden, kompletterar den texten 
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Illustration 16: Kompletterar frågor om Homeros 

Illustration 17: Texten i det avsnittet handlar om svek och hämnd och medea. Kanske kan 

kopplas ihop med medea å texten 

Illustration 18: inget 

 

Språket och berättelsen 2 

 Urval 

Vad står om antika Grekland och dess litteratur samt genus i litteraturen? 

Kapitlet delar upp den antika grekiska tiden genom att presentera den Minoiska kulturen och 

Mykene, där berättas även om det riktiga trojanska kriget. Sedan presenteras den arkaiska 

tiden då flera greker utvandrade och spred på så sätt vidare den grekiska kulturen. Sist 

berättas om den klassiska tiden i Aten och Sparta. Det berättas om kvinnor i Sparta och att de 

hade mycket mer frihet än kvinnorna i Aten som begränsades till hemmet och barnafödandet. 

Demokratin var endast för män. Det skrivs även att Aten dominerade i litteraturen.  

Vilka manliga respektive kvinnliga författare lyfts fram? 

Manliga: Homeros, Aiskylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, Sokrates, Platon. Aristoteles,   

Kvinnliga: Sapfo,  

Vilka manliga respektive kvinnliga karaktärer lyfts fram? 

Manliga: Akilles, Agamemnon, Hektor, Odysseus, Oidipus, Jason,  

Kvinnliga: Helena, Andromache, Penelope, Medea, Lysistrate,  

 Stil 

Hur framställs manliga författare av grekisk antik litteratur? 

”De två stora epos som finns i äldre grekisk litteratur är Illiaden och Odysseen, och den 

diktare som anses vara författare till dessa verk hette homeros”.”Dramat tog form och 

författare som Sofokles och Euripides skrev litterära verk som lever än idag. Dessutom var 

stora tänkare och filosofer som Platon och Aristoteles under den klassiska tiden”. ”Det finns 

tre kända tragediförfattare som verkade under den klassiska tiden och det är Aiskylos, 

Sofokles och Euripides”. ”Vad Euripides ville förmedla med dramat medea, är svårt att veta. 

Ville han visa på att kvinnor var förtryckta och hade få valmöjligheter i samhället eller ville 

han visa hur kvinnor, som enligt grekerna inte kunde tygla sina känslor och handla rationellt, 

inte klarar av att hantera självständighet?”. ”Aristofanes skildrar detta, lysistrate, både med 

komik och allvar”. ”man kan säga att det Sokrates hävdade var en tidig variant av 

civilkurage”. ”Platon betraktades som en av antikens största filosofer”. ”Den av Platons elever 
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som blev mest framgångsrik var Aristoteles”. ”Aristoteles har spelat en stor roll för bland 

annat naturvetenskapen”. 

Hur framställs kvinnliga författare av grekisk antik litteratur? 

”Den grekiska lyriker som gjort störst intryck på eftervärlden är sapfo”. ”Vi vet inte så 

mycket om det liv sapfo levde, men hennes lyrik är fortfarande läsvärd”. ”I sapfos poesi 

uttrycks en stark kvinnomedvetenhet och frihet, och att sapfo inte på något sätt är en kuvad 

kvinnas röst i lyriken. Grekland och ön Lesbos var vid den här tiden samhällen som styrdes av 

män i en patriarkalisk anda, men trots detta var sapfo en kvinna som i sin poesi gav kvinnorna 

en röst”.  

Hur framställs män i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”Zeus favoriserar Akilles som är främste krigare”. ”den listige Odysseus” ”Hektor däremot 

uppfyller mansidealet genom att visa självbehärskning och kallsinnighet”. ”Här visar Hektor 

rationalitet och kallsinnighet och låter inte känslorna styra honom. Han ger uttryck för 

pliktmedvetenhet och ära står över rädsla och personliga känslor.  

Hur framställs kvinnor i grekisk antik litteratur enligt läroboken? 

”sköna helena” ”Andromache gråter och kan inte behärska sig eller hålla tillbaka sina 

känslor” ”Medea tar upp svartsjuka och hämndbegär ur en försmådd kvinnas synvinkel”. 

”Medea sägs vara det första sammansatta kvinnoporträttet i världslitteraturen”. ”Medea slits 

hela tiden mellan sin goda och onda sida”. ”Medea har en komplex personlighet och uppvisar 

en styrka och integritet som antagligen inte var det kvinnoideal som det patriarkala antikens 

Grekland hyllade.  

 Förklaring 

Ges det någon förklaring till varför de framställs på det sättet som görs? 

Nästan konstant ges förklaringar på varför män och kvinnor blir framställda på det sättet de 

blir. 

Ges det någon förklaring till genus i antika Grekland och dess litteratur? 

Ja, främst med Andromache, och medea.  

Ges det någon analys av genus i antika Grekland i koppling till dagens samhälle? 

En viss del görs i koppling till dagens samhälle.  

 

Även frågor till bilderna har konstruerats och de går efter Selanders (1998) modell gällande 

urval, stil och förklaring eller funktion.  

Hur många bilder och illustrationer finns i kapitlet om antika Grekland? 

5 bilder och 5 illustrationer 
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Vad föreställer bilderna och illustrationerna? 

Bild 1: En staty på vad som ser ut att vara en miniatyr av en antik teater. Från OS.  

Bild 2: En trojansk häst som brinner.  

Bild 3: En strand 

Bild 4: En antik teater 

Bild 5: En teater föreställning där fyra personer syns varav två sitter ned, de har på sig kläder 

och maskar.  

Illustration 1: En naken man bärandes på en död tiger och håller i ett huvud, två män till 

bredvid. 

Illustration 2: En sittande kvinna som ammar ett barn. 

Illustration 3: En serieteckning av två män som slåss, verkar vara Hektor och Akilles.  

Illustration 4: En man som står på stupna män, håller i en pilbåge och siktar på flera andra 

män som går emot med sköldar.  

Illustration 5: En kvinna som står framför två lekande barn. En man syns i bakgrunden.  

Hur är män respektive kvinnor illustrerade? 

Männen är illustrerade som starka och de slåss, har på sig rustning och vapen. Kvinnorna är 

lugna, tar hand om barn och ser inte starka eller farliga ut.  

Vad säger bildtexten? 

Bild 1: Invigning av de olympiska spelen i Aten 2004. 

Bild 2: Grekerna har intagit Troja och plundrar staden mot gudarnas vilja. Ur filmen Troja 

från 2004. 

Bild 3: Inget 

Bild 4: Ruiner efter en amfiteater i Aten. 

Bild 5: Föreställningen Medeas barn på Örebro länsteater. En pjäs som fokuserar på 

skilsmässa ur barnens perspektiv, där karaktärer ur den gamla historien används.  

Illustration 1: En skådespelare håller sin mask. Målning på vas från 400-talet f.v.t. 

Illustration 2: Ammande mor, väggmålning i Pompeji. 

Illustration 3: Serien Age of Bronze av Eric Shanower berättar om upptakten i Illiade.  

Illustration 4: Odysseus dödar friarna. Illustration från en 1800-talsutgåva av Odyssén. 

Illustration 5: Medea i den själsliga kampen mellan att döda sina barn eller låta dem leva. 

Väggmålning från Pompeji.  

Vad har bilden och illustrationen för funktion i koppling till texten? 

Bild 1: Ingen direkt koppling till texten mer än att det var i Aten som OS startade.  

Bild 2: Kompletterar texten om Illiaden 
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Bild 3: Kan kopplas till att Odysseus var ute tills havs. 

Bild 4: Kompletterar texten om dramatik. 

Bild 5: Realisering av Medea. 

Illustration 1: Fungerar som inledande bild.  

Illustration 2: Kompletterar stycket om att kvinnors syssla är att föda barn i Aten. 

Illustration 3: Kompletterar texten om Homeros epos. 

Illustration 4: Kompletterar utdraget från Odyssen, när han kommer hem 

Illustration 5: Kompletterar texten om Medea. 
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Bilaga 2 

 

Bilder från läroböckerna 
 

 

Upplev litteraturen 2: 
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Svenska impulser 2 
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Människans texter litteraturen 
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