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Sammandrag 

Socioekonomisk status påverkar elevers skolresultat mer än någon annan faktor och i skolans 

uppdrag ingår att kompensera för elevers socioekonomiska bakgrund. Syftet med denna 

undersökning är därför att granska förekomst, framställning och förmedling av låg 

socioekonomisk status i läroböcker för svenskämnet för att avgöra hur likvärdighet framträder 

utifrån representation i läroböcker. Läromedelsanalysen behandlar litteraturhistoria i läroböcker 

för Svenska 2 på gymnasiet genom en textnära innehållsanalys. Analysen innefattar en kvantitativ 

metod baserat på förekomsten av tematiska delar och ordmarkörer för låg socioekonomisk status, 

samt en kvalitativ metod för analys av framställningstyper och explicit samt implicit förmedling 

av låg socioekonomisk status. Resultatet visar att förekomsten av representation för låg 

socioekonomisk status varierar kraftigt mellan läroböcker och kan vara mycket låg. 

Framställningen är generellt ytlig och bristfällig, samt förlägger låg socioekonomisk status till 

dåtiden. Vidare visar resultaten att lärobokstexternas narrativ skapar en ”vi och dem”-gemenskap, 

där personer av låg socioekonomisk status förmedlas tillhöra ”dem.” Representationen i dagens 

läroböcker stämmer därmed väl överens med resultat från det begränsade urvalet av tidigare 

forskning som berört representationen av låg socioekonomisk status i läroböcker. 
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1. Inledning 

De senaste åren har ojämlikhet varit ett växande problem i den svenska skolan. 

Utbildningsministern Anna Ekström (S) har uttalat sig om att det är angeläget med att snabbt bryta 

den negativa trenden av bristande likvärdighet eftersom skillnader i svensk skola fortsätter att öka.1 

I Skolverkets lägesbedömning från 2020 påvisas att skillnaden i resultat mellan skolor främst beror 

på skillnad i socioekonomisk bakgrund hos eleverna.2 En mindre gynnsam socioekonomisk 

bakgrund korrelerar med lägre skolresultat. Även en känsla av utanförskap korrelerar starkt med 

en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund, vilket riskerar att motverka lusten och viljan att 

lära.3 Skollagen uttrycker tydligt i 1 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800) att elevers sociala och 

ekonomiska skillnader ska kompenseras i strävan efter en likvärdig skola.4 Hur detta ska ske rent 

konkret råder det delade meningar om. Exempelvis föreslår Lärarnas riksförbund statliga resurser 

för undervisning och ett bättre skolvalssystem.5 Å andra sidan föreslår Skolverket anpassad 

resursfördelning, särskilda kompensatoriska insatser och större statlig närvaro på lokal nivå genom 

tätare kontakt med huvudmän och skolor.6 Läroböckers relation till socioekonomisk bakgrund 

brukar dock inte nämnas. 

Diskursiva läromedelsanalyser för svenska läroböcker har tidigare granskat förmedlingen 

av exempelvis etnicitet och genus.7 8 Dock har ingen markant forskning bedrivits kring förmedling 

av socioekonomisk status i läroböcker för svenskämnet. Läroboken har en framträdande 

maktposition i skolans värld. Bland annat har läroböcker presenterats som en avgörande väg framåt 

för likvärdighet i skolan i ett betänkande av Utredning om en mer likvärdig skola från 2020.9 

Socioekonomisk status i läroböcker är därför en aktuell forskningsfråga för att utröna ifall 

 
1 Sandra Killgren, ”Anna Ekström: ’Viktigt att bryta den negativa trenden’”, Skolvärlden, 16/10 2020, 

https://skolvarlden.se/artiklar/anna-ekstrom-viktigt-att-bryta-den-negativa-utvecklingen (2020-05-25).  
2 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2020, (Rapport 2020:1), Stockholm: Skolverket 2020, s. 10. 
3 Skolverket 2020, s. 29. 
4 SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 2010. 
5  Åsa Fahlén och Susanna Gideosson, “Ta chansen och bygg en likvärdig skola i världsklass”, Lärarnas 

Riksförbund 15/12 2020, https://www.lr.se/opinion--debatt/debattartiklar/2020/2020-12-15-ta-chansen-och-bygg-en-

likvardig-skola-i-varldsklass (2020-05-25). 
6 Skolverket 2020, s. 83. 
7 Kenneth Nordgren, “Interkulturella perspektiv i historieläroböcker”, i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori 

och praktik, Niklas Ammert (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 139–155. 
8 Britt-Marie Berge, “Jämställdhet och kön”, i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, Niklas 

Ammert (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 157–175. 
9 Betänkande av Utredning om en mer likvärdig skola, En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och 

förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28), Stockholm: Elanders 2020. 

https://skolvarlden.se/artiklar/anna-ekstrom-viktigt-att-bryta-den-negativa-utvecklingen
https://www.lr.se/opinion--debatt/debattartiklar/2020/2020-12-15-ta-chansen-och-bygg-en-likvardig-skola-i-varldsklass
https://www.lr.se/opinion--debatt/debattartiklar/2020/2020-12-15-ta-chansen-och-bygg-en-likvardig-skola-i-varldsklass
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läroböcker kan fungera som ett verktyg för att främja likvärdighet i skolan genom att ge elever 

möjlighet till representation och motverka känslan av utanförskap. Följande granskning berör just 

denna fråga. 

1.1 Syfte 

Syftet med följande undersökning är att granska representationen av låg socioekonomisk status i 

svenskläroböcker för att ge en indikation om ifall likvärdighet främjas i lärobokstexten med hänsyn 

till elevers socioekonomiska bakgrund. Undersökningen fokuserar på i vilken mån låg 

socioekonomisk status förekommer, samt hur den föreställs och förmedlas i undervisningen av 

litteraturhistoria i läroböcker för kursen Svenska 2 på gymnasiet. Förekomsten mäter antalet 

möjligheter elever har att möta representation av låg socioekonomisk status. Vidare berör 

framställningen hur låg socioekonomisk status framhålls och hur narrativet positionerar sig 

gentemot detta. Slutligen beaktar förmedlingen vilka värden den explicita och implicita 

framställningen medför. Granskningen sker genom en diskursiv läromedelsanalys av 

läroböckernas narrativ i valda delar i tre olika läroböcker. Således sker läromedelsanalysen utifrån 

ett funktionellt perspektiv, då undersökningen i ett didaktiskt perspektiv ämnar granska vad för 

innehåll som framställs och hur det förmedlas i narrativet till eleverna via läroböckerna med 

hänsyn till låg socioekonomisk status.  

1.2 Frågeställningar 

Utifrån undersökningens huvudsakliga syfte av att granska hanteringen av låg socioekonomisk 

status i lärobokstexter har nedanstående frågeställningar formulerats:  

 

● Hur och i vilken omfattning förekommer låg socioekonomisk status i 

lärobokstextens narrativ vid undervisningen av litteraturhistoria i 

svenskläroböckerna? 

● Hur framställs låg socioekonomisk status i lärobokstextens narrativ vid 

undervisningen av litteraturhistoria i de textdelar där sådan status förekommer? 

● Hur förhåller sig förmedlingen av låg socioekonomisk status i läroböckernas 

narrativ till skolans kompensatoriska uppdrag för likvärdighet? 
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2. Bakgrund 

2.1 Socioekonomisk bakgrund och svenska skolan 

Forskning har under en lång tid visat på att en elevs prestationsförmåga och val av studier samt 

yrke beror på hens socioekonomiska familjebakgrund.10 Vad som innefattar en persons 

socioekonomiska status kan dock vara problematiskt att definiera och fortsätter att vara 

omdiskuterat på grund av begreppets komplexa natur. OECD har för sina undersökningar genom 

PISA (Programme for International Student Assessment) skapat ett index för ekonomisk, social 

och kulturell status, vilket baseras på tre variabler relaterade till elevers familjebakgrund: 

föräldrars utbildning, föräldrars yrke, samt vilka ägodelar som existerar i hemmet.11 Ägodelarna 

påvisar materiell rikedom och kulturellt kapital, varvid antalet böcker i hemmet är den 

ägodelsfaktor som främst korrelerar med hög eller låg socioekonomisk status.12  

I sin undersökning av läsförståelse för 15-åriga elever från 2018 har PISA:s resultat visat 

på att god läsförståelse korrelerar med hög socioekonomisk status.13 Korrelationen varierar mellan 

länder, men resultat från Sverige påvisade att skillnaden i läsförståelse för elever mellan den 

fjärdedel med lägst socioekonomisk status och den fjärdedel med näst högst socioekonomisk status 

bidrog till mellan 40% och 50% av skillnaden mellan de lägst och högst presterande eleverna.14 

Således är Sverige ett av de länder där den socioekonomiska bakgrunden hos elever har som störst 

påverkan på elevernas läsprestationer. Undersökningen påvisar även en korrelation mellan hur väl 

ett utbildningssystem kompenserar för elevers socioekonomiska bakgrund och deras 

läsprestationer. På så vis fungerar kopplingen mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras 

resultat som en indikation på hur likvärdigt utbildningssystemet är. Sverige befinner sig under 

OECD:s genomsnitt för skillnader av elevers skolresultat baserat på socioekonomisk bakgrund; 

OECD:s genomsnitt har en skillnad på -20,3 %, medan Sverige uppmäter en skillnad på -25,8 %.15  

Därmed är Sverige även ett av de länder som brister mest i att kompensera för elevers 

 
10 OECD PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, PISA, Paris: OECD Publishing 2019, s. 

50. 
11 OECD 2019, s. 52. 
12 OECD 2019, s. 55. 
13 OECD 2019, s. 54. 
14 OECD 2019, s. 56. 
15 OECD 2019, s. 19. 
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socioekonomiska bakgrund i utbildningssystemet. Detta har lett till att Skolverket bedömt att 

likvärdigheten har försämrats i skolan.16 

 Hur utbildningssystemet upplevs för elever skiljer sig markant beroende på deras 

socioekonomiska bakgrund. För en del elever innefattar skolan en demokratisk möjlighet för 

utveckling och mobilitet; för andra upplevs skolan som en form av social kontroll och ett kulturellt 

hot mot deras moraliska universum.17 Hanteringen av det prekära mötet mellan elev och skolvärld 

är därmed avgörande för hur undervisningen mottags av eleven. PISA:s longitudinella jämförelse 

med sina undersökningar har visat att utbildningssystem kan kompensera för elevers 

socioekonomiska bakgrund inför deras framtida studier och yrken.18 Visserligen kan det anses näst 

intill omöjligt att ta sig an klassbegreppet i klassrummet. Dock påpekar Ulf Fredriksson & Karin 

Taube att “skolfaktorer är heller inte lätta att förändra, men i jämförelse med hemfaktorer är de 

nog ändå något lättare att ändra och kan också ändras under ett kortare tidsperspektiv.”19 Skolan 

måste således inneha den mest avgörande rollen för att kompensera elevers socioekonomiska 

bakgrund för att likvärdighet ska kunna uppnås i skolan.  

2.2 Skollagen och styrdokument 

I 1 kap. 9 § Skollagen (SFS 2010:800) fastslås att utbildningen inom varje skolform ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.20 Skolan innehåller således ett väletablerat uppdrag 

att öka likvärdigheten i undervisningen av elever. I detta uppdrag ingår tre aspekter av 

likvärdighet:21 

 

● lika tillgång till utbildning 

● lika kvalitet på utbildning 

● att utbildningen ska vara kompensatorisk 

 

 
16 Skolverket, Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, (Rapport 

2012:373), Stockholm: Skolverket 2012, s. 85.  
17 Michael W. Apple, “Cultural Politics and the Text”, i Knowledge, Power, and Education: The Selected Works of 

Michael W. Apple, Michael W. Apple (red.), Routledge: New York 2012, s. 169. 
18 OECD 2019, s. 50. 
19 Ulf Fredriksson & Karin Taube, Läsning, läsvanor och läsundersökningar, Lund: Studentlitteratur 2012, s. 156. 
20 SFS 2010:800. 
21 Skolverket 2012, s. 11. 
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Att socioekonomisk bakgrund riskerar att påverka elevers tillgodogörande av utbildningen 

uppmärksammas i 1 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800) där det specificeras att alla ska, oberoende 

av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet (min kursiv).22 Således ingår det i skolans kompensatoriska uppdrag att ta hänsyn till 

elevers socioekonomiska familjebakgrund. I läroplanen för gymnasiet Lgy 11 återges detta inom 

ramen för skolans värdegrund under rubriken En likvärdig utbildning:  

 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn 

ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns 

också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.23 

 

Läroplanen hänvisar till att normen för likvärdighet ska följa de nationella målen och således ta 

elevers sociala och ekonomiska förhållande i beaktning vid det kompensatoriska arbetet. Dock 

nämns inte socioekonomisk bakgrund explicit i skolans värdegrund i motsats till exempelvis 

funktionsnedsättning och jämställdhet mellan kvinnor och män.24  

I ett betänkande för den statliga utredningen En mer likvärdig skola - minskad 

skolsegregation och förbättrad resurstilldelning från 2020 påvisades att “det mest väsentliga för 

en ökad likvärdighet är att skolverksamheten utifrån en systematisk uppföljning av eleverna 

fokuserar sina resurser på arbetet med att utveckla de elever som har de svagaste skolresultaten.”25 

Det centrala i strävan efter likvärdighet har därmed blivit det kompensatoriska arbetet i skolan. För 

att klara det kompensatoriska uppdraget av att stödja eleverna med de svagaste resultaten lyfts 

lärarnas kompetens.26 På grund av den svåra lärarbrist som råder i Sverige uppmanar utredarna att 

“en ökad tillgång till standardiserat undervisningsstöd och utvecklade läromedel skulle kunna öka 

 
22 SFS 2010:800. 
23 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm: 

Skolverket 2011, s. 6.  
24 Skolverket 2011, s. 6. 
25 SOU 2020:28, s. 562.  
26 SOU 2020:28, s. 565. 
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likvärdigheten eftersom sådana insatser sammantaget sannolikt skulle minska andelen 

lågkvalitativ undervisning i skolan.”27 Läromedel ska därmed framöver vara ett betydande verktyg 

i det kompensatoriska arbetet för att öka likvärdigheten i skolan.  

2.3 Lärobokens funktion och ställning 

Behovet av en lärobok i en lärares yrkesroll är förståelig. Dels kan läroboken bli ett nödvändigt 

arbetsredskap när lärare möter ökade klasstorlekar, svårare arbetsförhållanden och mindre tid till 

lektionsplanering.28 Dels har läroboken visat sig vara en tillflyktsort för lärare som upplevt att nya 

kurs- och läroplaner komplicerat deras arbete.29 På grund av att läroboken fungerar som ett 

praktiskt arbetsredskap för lärare, samtidigt som den legitimerar och garanterar kunskap, har 

läroboken fått en central plats i undervisningen.30 Således har läroboken “ett stort inflytande över 

undervisningens innehåll och genomförande.” 31 Med en sådan dominant och inflytelserik roll i 

undervisningen besitter läroboken därigenom en maktposition.  

Maktpositionen fungerar på ett tudelat sätt: dels speglar den makten genom att verka som 

“ett uttryck för maktägandets självförståelse och vilja att behålla sin maktposition genom att 

socialisera och disciplinera eleverna”, dels används den som ett effektivt verktyg för att “prägla 

elevers och blivande medborgares identiteter och världsbilder.”32 Självförståelsen innefattar vilken 

kunskap, vilka värderingar och vilken världsbild som makten vill befästa. I den bemärkelsen blir 

innehållet i läroboken ett sätt att legitimera sociala relationer och den dominerande maktens 

status.33 Det socialt konstruerade innehållet med dess subjektiva tolkningar och värderingar 

förvandlas till något naturligt, nödvändigt och riktigt i kodningen av lärobokstexten.34 35  

 
27 SOU 2020:28, s. 566. 
28 Apple 2012, s. 175–176. 
29  Boel Englund, “Vad gör läroböcker?”, i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, Niklas 

Ammert (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 284. 
30 Englund 2011, s. 282. 
31 Niklas Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, 

Niklas Ammert (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 28. 
32 Klas-Göran Karlsson, “Läroboken och makten — ett nära förhållande”, i Att spegla världen. Läromedelsstudier i 

teori och praktik, Niklas Ammert (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 45. 
33 Christine E. Sleeter & Carl A. Grant, “Race, Class, Gender, and Disability in Current Textbooks”, i The Textbook 

as a Discourse. Sociocultural Dimensions of American Schoolbooks, Annis N. Shaver & Manuel Bello & Eugene F. 

Provenzo, New York: Routledge 2011, s. 186. 
34 Sleeter & Grant 2011, s. 185. 
35 Karlsson 2011, s. 51. 
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I sin funktion som verktyg befästs identiteter och gemenskaper genom läroböckerna. 

Benedict Anderson poängterar att alla gemenskaper, även på samhällelig eller nationell nivå, är 

föreställda.36 Innehållet i läroböckerna får dessa föreställda gemenskaper att framställas “som 

kausalt ödesbestämda eller i överensstämmelse med stabila samhälleliga tankemönster.”37 På så 

vis kan lärobokens makt sägas ta sig uttryck som en grundläggande makt över människors 

föreställningar om relationen mellan individen och gruppen — “vi” och “dem” — i samhället.38 

Läroboken fungerar därigenom som en del av en socialiseringsprocess där människor får se sig 

själva och sin roll i samhället som det sett ut i historien, som det ser ut nu och som det kommer att 

se ut i framtiden: “Texts are really messages to and about the future. As part of a curriculum, they 

participate in no less than the organized knowledge system of society. They participate in creating 

what a society has recognized as legitimate and truthful.”39 Vilket innehåll som representeras i 

läroboken är därmed av yttersta vikt vid elevernas identitetsskapande och utveckling i skolan.  

2.4 Tidigare forskning  

Representation av socioekonomisk status och maktförhållanden i svenska läromedel är ett område 

som är i behov av forskning. Trots att skillnader i socioekonomisk status fortsätter att vara ett 

internationellt förekommande fenomen har forskningen kring representation av socioekonomisk 

status i läroböcker minskat de senaste åren; etnicitet och genus granskas överlägset mer än social 

klass.40 Socioekonomisk status har dock undersökts av Siv Fahlgren och Lena Sawyer i dess 

presentation i samverkan med etnicitet, genus och nationalitet i en lärobok för 

universitetsstuderande för socialt arbete.41 Även de konstaterar att maktförhållanden i läromedel 

fortsätter att vara ett bristfälligt forskat område.42 Vidare poängterar de i sin artikel att det sker en 

normalisering av vissa normativa företeelser genom hur lärobokens berättarröst positionerar sig 

och vad den således explicit nämner eller inte nämner: “The normality that is thus constituted then 

 
36 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 

Göteborg: Daidalos 1992, s. 21. 
37 Karlsson 2011, s. 52. 
38 Karlsson 2011, s. 44. 
39 Apple 2012, s. 172. 
40 Linda Chisholm, “Representations of Class, Race, and Gender in Textbooks”, i The Palgrave Handbook of 

Textbook Studies, Eckhardt Fuchs & Annekatrin Bock (red.), New York: Palgrave Macmillian 2018, s. 233. 
41 Siv Fahlgren & Lena Sawyer, “The power of positioning: on the normalisation of gender, race/ethnicity, nation 

and class positions in a Swedish social work textbook”, Gender and Education 23, 2011:5, s. 535-548. 
42 Fahlgren & Sawyer 2011, s. 536. 
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appears to be obvious (unexpressed, uncategorised, colourless, genderless) since its meaning is 

understood or appears implicitly as an antithesis within this normalisation process.”43 

Berättarrösten kan således förmedla värderingar i hur individer och scenarier beskrivs och bemöts. 

Forskning kring socioekonomisk status existerar i större utsträckning för amerikanska 

läromedel. Michael W. Apple poängterar i sin undersökning av läromedel att vad som definieras 

som “legitim kunskap” sällan inkluderar historiska och kulturella upplevelser och uttryck från 

arbetare, kvinnor, icke-vita människor, samt övriga minoritetsgrupper utan makt.44 Apple 

uppmärksammar att sådana porträtt snarare kan ske genom att selektiva och begränsade delar från 

icke-dominanta grupper inkluderas i den dominanta traditionen genom att den kopplas till 

värderingar av den rådande makten; så kallad “mentioning”.45 Då riskerar innehållet att enbart 

passeras i förbigående som ett tillägg till den rådande normen och inte få stå som självbärande 

företeelser med värde i sig. 

Christine Sleeter och Carl Grant har undersökt representationen av etnicitet, 

socioekonomisk bakgrund, genus och funktionsvariation i 47 olika amerikanska läromedel över 8 

årskurser i samhällskunskap, läsförståelse och språkstudier, naturvetenskap, samt matematik.46 

Sleeter & Grant fann att social klass i överlag inte behandlades läroböckerna.47 Den nationella 

bilden som presenteras var att alla människor tillhör medelklass, samt att varken fattigdom eller 

rikedom existerar, vilket leder till att elever förblir omedvetna om maktförhållanden i 

klasstrukturer, anledningar som existerar för människors fattigdom eller kampen människor fört 

för att välstånd ska fördelas i samhället.48 Maktförhållandena mellan sociala grupper presenteras 

som naturliga där ordningen framställs som harmonisk och baserad på jämlika förutsättningar, 

varpå mänskliga problem porträtteras som individuella och möjliga att lösa i slutändan.49 Sleeter 

& Grant argumenterar för att tyngdpunkten på den individualistiska porträtteringen döljer tanken 

på kollektiva sociala grupper; grupper uppmärksammas enbart i selektiva passager som 

exempelvis när läroböckerna berör kampen för kvinnlig rösträtt.50 Vidare visar Sleeter & Grant att 

 
43 Fahlgren & Sawyer 2011, s. 537. 
44 Apple 2012, s. 174. 
45 Apple 2012, s. 177. 
46 Sleeter & Grant 2011, s. 188. 
47 Sleeter & Grant 2011, s. 204. 
48 Sleeter & Grant 2011, s. 204. 
49 Sleeter & Grant 2011, s. 205.  
50 Sleeter & Grant 2011, s. 205–206. 
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människor med låg socioekonomisk status i princip inte förekommer och i den mån 

representationen faktiskt förekommer är den ytlig och knapphänt, vilket riskerar att alienera elever 

med låg socioekonomisk status från skolvärlden.51 

Det finns argument för att representation i läroböcker egentligen inte spelar någon roll. 

Apple argumenterar för att det inte går att säkerställa att innehållet i lärobokstexten är vad eleverna 

faktiskt lär sig; läsare kan ha en oppositionell ingång till texterna de läser.52 Enligt samma linje 

hävdar litteraturdidaktikern Gunilla Molloy att innehållet i läroböcker egentligen inte är problemet 

i sig ifall skolan tar sitt ansvar att lära eleverna ett kritiskt förhållningssätt till texterna som de 

möter i skolan.53 Dock anser jag att det är vanskligt att göra den typen av antaganden. Sleeter & 

Grant påpekar att “even if students forget, ignore, or reject what they encounter in textbooks, 

textbook content is still important because it withholds, obscures, and renders unimportant many 

ideas and areas of knowledge.”54 Även Apple medger att det existerar institutionella begränsningar 

på oppositionella läsningar.55 Slutligen poängterar också Molloy att skolvärlden innefattar “[...] 

den självklara demokratiska rättigheten för alla elever att se sig representerade i de läromedel som 

används [...]”.56 Således anser jag att representation i innehållet i lärobokstexter förblir en aktuell 

fråga av största vikt. 

3. Material och metod 

3.1 Material 

Materialet som analyseras är valt utifrån tilltänkt svenskkurs på gymnasiet, publikationsår, 

huruvida de används på högskoleförberedande program, samt utgivande förlag och författare. 

Analysen utgår ifrån undervisning av litteraturhistoria på gymnasiet, varpå läroböcker för kursen 

Svenska 2 används på grund av att litteraturhistorien i praxis brukar placeras där utifrån 

läroplanens innehåll och kursmål. Eftersom socioekonomisk bakgrund har störst påverkan på val 

 
51 Sleeter & Grant 2011, s. 206–207. 
52 Apple 2012, s. 181–182. 
53 Gunilla Molloy, Svenskämnets roll. Om didaktik, demokrati och critical literacy, Lund: Studentlitteratur 2017, s. 

66. 
54 Sleeter & Grant, s. 203. 
55 Apple 2012, s. 181. 
56 Molloy 2017, s. 98. 
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till högskolestudier är det av intresse att fokusera på hur läroböcker för högskoleförberedande 

program förmedlar socioekonomiskt status och huruvida det främjar likvärdigheten. Skolan har 

enligt läroplanen som ansvar att eleven “på ett nationellt högskoleförberedande program inom 

gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär 

att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier”.57 Vidare är 

samtliga läroböcker även publicerade efter 2011 för att därigenom vara utformade efter den senaste 

läroplanen Lgy 11. Variationen i utgivande förlag och författare har valts för att skapa ett bredare 

och mer nyanserat underlag för undersökningen. Följande tre läroböcker kommer att analyseras: 

 

1. Jenny Edvardsson, Metafor 2. Svenska 2 för gymnasiet, Malmö: Gleerups 2018. 

2. Linda Gustafsson & Uno Wivast, Språket och berättelsen 2. Svenska 2. Malmö: Gleerup 

2016. 

3. Annika Nilsson & Lena Winqvist, Svenska 2 helt enkelt, Lund: NA förlag 2016. 

 

På grund av undersökningens begränsade omfång är urvalet begränsat för att möjliggöra en 

textanalytisk närläsning. De delar som har valts ut berör specifikt litteraturhistorien och litterära 

epoker från och med det moderna genombrottet vid 1800-talets slut fram till nutiden. 

Begränsningen baseras på när klassbegreppet var som mest högaktuell i sin samtid och därmed har 

störst sannolikhet att förekomma i lärobokstexternas narrativ. Läroböckernas narrativ står i fokus, 

varpå de skönlitterära textutdragen och övriga inslagen, såsom övningsuppgifter och litterära 

analysexempel, har exkluderats som irrelevanta för analysen. De skönlitterära textutdragen har 

uteslutits eftersom det är representationen i lärobokstexternas narrativ som står i fokus och inte 

representationen i de representerade författarnas verk. I läroböckerna analyseras därmed tre 

aspekter av narrativet: det övergripande narrativet för de litterära epokerna, narrativet för 

författarporträtten, samt narrativet för de skönlitterära sammanfattningarna. Ur den första 

läroboken analyseras två kapitel, 1870–1945 i Sverige och Litteraturen efter 1945, på 77 sidor. Ur 

den andra läroboken analyseras tre kapitel, Det moderna genombrottet i Norden, 

Arbetarlitteraturen och Litteraturen efter 1950, på 68 sidor. Ur den tredje läroboken analyseras 

två kapitel, Realismen och naturalismen och Modernismen, på 71 sidor. Totalt analyseras 216 sidor 

i de tre läroböckerna. Variationen av mängden sidor från valda läroböcker beror på hur 

 
57 Skolverket 2011, s. 9. 
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läroböckernas upphovspersoner valt att strukturera upp förmedlingen av de olika litterära 

epokerna.  

3.2 Metod 

3.2.1 Begrepp och markörer 

Klass är ett komplext begrepp med svåridentifierbara variabler. Kritiker till klassbegreppet anser 

att klass är ett föråldrat begrepp i dagens välfärdssamhälle eller associerar social klass med politisk 

extremism.58 Som den här undersökningen redan har fastslagit visar dagens forskning dock att 

socioekonomisk bakgrund fortfarande påverkar val och prestationer inom skola och yrkesliv. 

Däremot kan klassbegreppet utvecklas från den marxistiska definitionen av klass som en treenighet 

av lönearbetare, kapitalister och jordägare.59 Molloy anser att begreppet livsform kan vara ett 

rimligare alternativ till klassbegreppet i skolvärlden, eftersom faktorer som föräldrars utbildning, 

inställning till studier och geografiskt läge påverkar elevers skolgång.60 För min analys har jag valt 

att definiera klass som socioekonomisk status, vilket innefattar en intersektion av 

utbildningskapital, funktion som eller kontroll av arbetskraft, ägande av kapital och beslutande 

över produktionsmedel.61 I analysen kommer således ord som relaterar till människors utbildning, 

yrkesroller, ekonomiskt och materiellt kapital, samt placering i produktionsled att behandlas som 

markörer för socioekonomisk status. Även ord som berör klass, maktrelationer och 

socioekonomisk orättvisa kommer att fungera som markörer för socioekonomisk status. 

3.2.2 Metod och teoretisk utgångspunkt 

Eftersom syftet med undersökningen är att granska representationen av låg socioekonomisk status 

i läroböcker för att ge en indikation av huruvida likvärdighet främjas är metoden en funktionell 

läromedelsanalys. Utgångspunkten för analysen är de nationella målen för likvärdighet med 

hänsyn till sociala och ekonomiska skillnader. På så vis faller undersökningen in under den 

pragmatiska traditionen eftersom den fokuserar på hur likvärdighetsproblem kan uppstå i 

 
58 Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald & Håkon Leiulfsrud, Klassamhällets förändring, Lund: Arkiv förlag 2018, s.11. 
59 Kapitalet III. Revenyerna och deras källor, https://www.marxists.org/svenska/marx/1894/25-d308.htm#h108 

(2020-04-25). 
60 Molloy 2017, s. 68. 
61 Ahrne, Ekerwald & Leiulfsrud 2018, s. 21-23. 

https://www.marxists.org/svenska/marx/1894/25-d308.htm#h108
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användandet av svenskläroböcker.62 Analysen har en diskursanalytisk ingångsvinkel enligt 

Fahlgren & Sawyers definition där representationen av socioekonomisk status i läroböcker 

granskas.63  

Analysen inkorporerar både en kvantitativ och en kvalitativ metod.64 Den kvantitativa 

undersökningen berör förekomsten av tematisering och ordmarkörer, eftersom förekomsten 

bedöms markera kvantitativa värden för porträttering av låg socioekonomisk status.65 Den 

kvantitativa aspekten används för att undersöka antalet möjligheter eleverna har till att möta 

representation av låg socioekonomisk status. De valda textdelarna i materialet som ska analyseras 

kräver framför allt en kvalitativ närläsning för att skapa en fördjupad förståelse av hur det 

komplexa klassbegreppet hanteras i läroböckerna.66 Analysen fokuserar på läroböckernas narrativ 

utifrån ett didaktiskt perspektiv. Det didaktiska perspektivet i min analys baseras dels på Agneta 

Bronäs analysfrågor om urval, intentioner och betydelser i texterna — vem talar, vem riktar texten 

sig till, vad beskrivs som centralt och vad sägs både explicit och implicit om socioekonomisk status 

— dels på Niklas Ammerts analysmodell för kategorisering av framställningstyper.67 68 I det 

framställningstypiska perspektivet placeras läroböckerna i en av fyra kategorier utifrån hur 

innehållet på ett övergripande pedagogiskt vis framställs och förmedlar kunskap.69 Texterna kan 

antingen vara normativa: förmedlar ett tydligt och värderande budskap; konstaterande: 

kommenterar kortfattat att något skett och förhåller sig på ett visst sätt; förklarande: förklarar, 

beskriver och svarar på hur något förhåller sig och vad det betyder; eller reflekterande och 

analyserande: belyser frågan utifrån flera perspektiv eller resonerar kring dem.70 Det didaktiska 

perspektivet blir således en kvalitativ undersökning av vad narrativet förmedlar kring låg 

socioekonomisk status, samt hur den förmedlingen sker. 

 
62 Berge 2011, s. 159. 
63 Fahlgren & Sawyer 2011, s. 537. 
64 Per Lagerholm, Språkvetenskapliga uppsatser, Lund: Studentlitteratur 2010, s.  
65 Lagerholm 2010, s. 32. 
66 Lagerholm 2010, s. 31. 
67 Agneta Bronäs, “Samhällskunskapsböcker och demokrati”, i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och 

praktik, Niklas Ammert (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 178. 
68 Niklas Ammert, “Ett innehåll förmedlas”, i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, Niklas 

Ammert (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 260. 
69 Ammert 2011, s. 260. 
70 Ammert 2011, s. 263–270. 
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3.2.3 Analysens genomförande 

Analysen utgår ifrån en kvantitativ undersökning av tematiseringar och ordmarkörer för 

socioekonomisk status. För att identifiera tematisering och markörer för låg socioekonomisk status 

ställs frågorna: 

 

1. Förekommer något tematiserande kapitel eller delkapitel kopplat till socioekonomisk status? 

2. I vilka textdelar av lärobokstexten förekommer markörer för socioekonomisk status? 

3. I vilken omfattning förekommer markörer för låg socioekonomisk status i lärobokstexten? 

 

I de textdelar som det förekommer tematisering eller markörer för socioekonomisk status har den 

kvalitativa granskningen applicerats. En textdel avgränsas till ett stycke i lärobokstexten. Den 

kvalitativa granskningen har även tillämpats där narrativet har inkluderat läsaren i form av direkt 

tilltal eller vi-påståenden. För den kvalitativa analysen har det didaktiska perspektivet behandlats. 

För att undersöka framställningen och förmedlingen i narrativet har följande frågor ställts: 

 

1. Vem talar i texten? 

2. Vem riktar sig texten till? 

3. Vad beskrivs som centralt i texten? 

4. Vad sägs explicit om låg socioekonomisk status i texten? 

5. Vad sägs implicit om låg socioekonomisk status i texten? 

6. Hur framställs narrativet? 

 

Från både den kvantitativa analysen och den kvalitativa analysen ska således undersökningen ge 

en indikation på förekomsten, framställningen och förmedlingen av låg socioekonomisk status.  

4. Resultat 

4.1 Översiktligt resultat 

Den kvantitativa undersökningen redogör för förekomsten av socioekonomisk status i de olika 

läroböckernas narrativ (se Tabell 1). Tabellen visar huruvida någon tematisering av låg 

socioekonomisk status förekommer, samt i vilken omfattning denna tematisering i så fall utsträcker 

sig. Därutöver presenteras till vilken grad socioekonomisk status genomsyrar läroböckernas hela 

narrativ genom att ställa antalet textdelar med markörer för socioekonomisk status som 
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förekommer mot det totala antalet undersökta textdelar. Vidare visar även tabellen förekomsten av 

textdelar med låg socioekonomisk status för att redogöra för hur stor förekomsten av låg 

socioekonomisk status är i förhållande till explicit medel- och hög socioekonomisk status, samt 

resterande narrativ som saknar explicit uttryck för socioekonomisk status. Vidare visar tabellen 

även hur många författarporträtt respektive skönlitterära sammanfattningar som inkluderar 

markörer för låg socioekonomisk status i jämförelse med det totala antalet författarporträtt och 

skönlitterära sammanfattningar som förekommer i lärobokstexterna. I följande resultatdel 

redovisas för varje enskild lärobok en detaljerad redogörelse för förekomst av tematiseringen och 

markörer för låg socioekonomisk status, med specifika exempel på ordmarkörer återgivna i kursivt 

för respektive lärobok. Därefter presenteras framställningen av låg socioekonomisk status och 

narrativets positionering, samt vilka explicita och implicita framställningar som förmedlas, utifrån 

det didaktiska perspektivet. 

 

 Metafor 2 Språket och berättelsen 2 Svenska 2 Helt enkelt 

Tematisering Delkapitel på två 

textdelar i första 
kapitlet, samt invävd i 

första kapitlets 

introduktion.  

Hela andra kapitlet, 

Arbetarlitteraturen, på 13 
textdelar, samt invävd i 

första kapitlets 

introduktion.  

Invävd i första 

kapitlets introduktion. 

Antal textdelar med 
socioekonomisk status 
(totalt antal textdelar) 

51 (163) 49 (69) 28 (93) 

Antal textdelar med låg 
socioekonomisk status 
(totalt antal textdelar) 

19 (163) 33 (69) 7 (93) 

Förekomst av låg 
socioekonomisk status i 
författarporträtt (totalt 
antal författarporträtt) 

1 (27) 7 (12) 1 (24) 

Förekomst av låg 
socioekonomisk status i 
skönlitterära 
sammandrag (totalt 
antal skönlitterära 
sammandrag) 

6 (44) 11 (28) 2 (19) 

 

Tabell 1. Förekomst av socioekonomisk status i läroböckernas narrativ. 
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4.2 Metafor 2 

Lärobokens kapitel påbörjas med en tidslinje där läsaren placeras in det kronologiska rummet och 

får en övergripande bild av det samtida samhället för den litterära epoken som kapitlet berör. I 

denna analys innefattar det två kapitel: 1870–1945 i Sverige och Litteraturen efter 1945. Vidare 

presenteras en övergripande sammanfattning för den litterära epoken som introduktion, varpå åtta, 

respektive 19, författarporträtt i vardera kapitel presenteras tillsammans med sammanfattningar av 

författarnas verk, textutdrag och insprängda övningar. Därutöver nämns flera författare ihop som 

grupp i sammanfattande stycken för litterära kollektiv.  

4.2.1 Förekomst av tematisering och markörer 

I lärobokstexten förekommer låg socioekonomisk status i ett tematiskt delkapitel, samt som invävd 

tematisering i introduktionen till de båda undersökta kapitlen i lärobokstexten. Därutöver 

förekommer markörer för låg socioekonomisk status i totalt i ett av de 27 författarporträtten och i 

sex av de 44 skönlitterära sammandragen. 

För förekomsten av tematisering har läroboken ingen tematisering i form av huvudkapitel 

där socioekonomisk status är det centrala temat i kapitlet. I det första kapitlet 1870–1945 i Sverige, 

förekommer dock tematisering av socioekonomisk status i form av underrubriken “Samhälle och 

sociala förhållanden” i introduktion till den litterära epoken, samt även två textdelar ur delkapitlet 

“Modernismen och autodidaktiker” i samma kapitel. Underrubriken ”Samhälle och sociala 

förhållanden” innehar ordmarkörer för yrkesroller (arbetare, arbetarförfattare) och utbildning 

(gymnasie- och akademisk utbildning, autodidakter). I delkapitlet “Modernismen och 

autodidaktiker” förekommer markörer för klassbegreppet (arbetarklassen, arbetarkvinnan), 

ekonomiskt och materiellt kapital (enklare förhållanden, inte fanns föräldrar som kunde försörja), 

samt yrkesroller (statare, lantarbetare) i de två textdelarna. Därutöver grupperas även tre författare 

ihop utifrån låg socioekonomisk bakgrund i en utav textdelarna: Moa Martinson, Ivar Lo-

Johansson och Harry Martinson. 

Fyra av de åtta författarporträtten i kapitlet 1870–1945 i Sverige innehar markörer för 

socioekonomisk status, varav ingen markerar låg socioekonomisk status. I de skönlitterära 

sammandrag som inkluderas i kapitlet förekommer markörer för socioekonomisk status för elva 

av verken. Enbart fyra markerar låg socioekonomisk status: Strindbergs “Röda Rummet” (vanliga 
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folket), “Fröken Julie” (betjänt, klass), Moa Martinsons “Mor gifter sig” (arbetarflickan), samt Jan 

Fridegårds “Trägudarnas land” (trälen).   

I det andra kapitlet Litteraturen efter 1945 förekommer ingen tematisering av 

socioekonomisk status. Dock uppmärksammas socioekonomisk status i delkapitlet för 

“Samhällsskildrare och samhällskritiker” (Det kan vara ekonomiska ojämlikheter eller sociala). 

Introduktionen till den litterära epoken innehar markörer för ekonomiskt kapital (ekonomisk 

utveckling, världsfattigdom, pengar) i tre textdelar. För nio av de 19 författarporträtten finns 

markörer för socioekonomisk status. Av dessa innehar ett författarporträtt en markör för låg 

socioekonomisk status: Doris Lessing (sociala orättvisor). För de skönlitterära sammandragen 

förekommer socioekonomisk status för fem verk, varav två markerar låg socioekonomisk status: 

Kerstin Ekmans “Kvinnorna och staden” (jordbrukssamhälle, fattig) och Torgny Lindgrens 

“Ormens väg på hälleberget” (fattig familj, stora skulder). 

4.2.2 Didaktisk framställning och förmedling 

Narrativet för de berörda kapitlen innehar flera ställen där berättarrösten positionerar sig genom 

vi-påståenden. Den litteraturhistoriska resa som läsaren deltar i framställs som en gemensam med 

narrativet, vilket skapar en kollektivisering och således föreställd gemenskap där läsaren och 

narrativet ingår: “Vi är nu framme vid 1870-talet.”71 Dock har narrativet redan i förordet av 

läroboken gjort en särskiljning mellan dess position som kunskapsförmedlare och läsarens position 

som kunskapsmottagare genom det direkta tilltalet av läsaren i rollen “du som elev”.72 

Maktförhållandet mellan narrativet och läsaren blir än mer tydlig där det direkta tilltalet i narrativet 

förekommer. Dels visar narrativet på konkreta förväntningar av hur läsaren kommer att behandla 

den kunskap som förmedlas via instruktioner, vilket positionerar narrativet som en allmängiltig 

röst där kunskapen som presenteras har ett bestämt utfall: “Du får en inblick i dåtidens Sverige.”73 

Dels visar narrativet på en maktposition som kunskapsförmedlare där valet av det innehåll som 

förmedlas beror på narrativets värderingar: “De författare du kommer att möta är centrala för 

perioden. [...] Norrmannen Henrik Ibsen får vara med [...]”. (min kursiv) Formuleringen “får vara 

 
71 Jenny Edvardsson, Metafor 2. Svenska 2 för gymnasiet, Malmö: Gleerups 2018, s. 226. 
72 Edvardsson 2018, s. 3. 
73 Edvardsson 2018, s. 255. 
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med” förmedlar intrycket av att vem eller vilka som representeras i lärobokstexten behöver 

narrativets tillåtelse.  

Ingen av de åtta författare som explicit framställs som centrala i narrativet för den litterära 

perioden i första kapitlet sammankopplas till låg socioekonomisk status.74 Låg socioekonomisk 

status förmedlas därmed inte som centralt och således uppfattas narrativet skapa en normativ 

framställning av medel- och hög socioekonomisk status för författarskapen. Dock innehar fyra av 

de skönlitterära sammanfattningarna för författarnas verk markörer för låg socioekonomisk status, 

vilket till viss del inkluderar en mer nyanserad framställning av kopplingen mellan 

socioekonomisk status och representation.  

Vidare inger delkapitlets titel “Modernismen och autodidakter” ett antagande av att 

autodidakter, författare med koppling till låg socioekonomisk status, innefattar en avgörande 

representation i kapitlet och således erbjuder större möjlighet till möten med låg socioekonomisk 

status för läsaren. Däremot är det enbart två textdelar av delkapitlets 24 textdelar, och tre av 

kapitlets totala 61 textdelar, som faktiskt tillägnas autodidakterna i lärobokstextens narrativ. 

Autodidaktikerna har således ingen central representation i kapitlet, trots att valet av kapitlets 

rubriker förmedlar en motsatt bild.  

I det andra kapitlet, Litteraturen efter 1945, med nyare och samtida litteratur beskrivs det 

centrala för kapitlet vara alla de författare som representeras i kapitlet eftersom de “på ett eller 

annat sätt har påverkat eller utvecklat det genre som de själva skriver inom.”75 Av de 19 

författarporträtten som representeras är det bara en författare, Doris Lessing, som innehar en 

markör som skulle kunna kopplas till låg socioekonomisk status. Dock är det en svag markör som 

enbart innefattar konstaterandet: “I första perioden skrev hon mycket om sociala orättvisor i 

samhället [...]”.76 Att de sociala orättvisorna innefattar låg socioekonomisk status är inte tydlig och 

representationen blir således oklar. Av de övriga författarna som representeras förekommer 

markörer för låg socioekonomisk status enbart för tre verk i de skönlitterära sammanfattningarna. 

Implicit förmedlas således att låg socioekonomisk status till övervägande del inte förekommer 

inom litteraturhistorien, likväl som den mänskliga historien, efter år 1945.  

 
74 Edvardsson 2018, s. 228. 
75 Edvardsson 2018, s. 270. 
76 Edvardsson 2018, s. 283. 
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Förhållandet mellan narrativet och de representerade författarna med låg socioekonomisk 

bakgrund är distanserat utifrån narrativets positionering. Författare med låg socioekonomisk 

bakgrund framställs explicit som ett dåtida kollektiv särskild från narrativets position. 

 

Efter första världskriget började fler och fler författare utan någon gymnasie- eller 

akademisk utbildning skriva romaner. Dessa författare kallades för autodidakter, 

vilket är ett annat ord för självlärd. Ofta skrev de om landsbygden och det 

samhälle de själva växt upp i. En del kallar dem för arbetarförfattare.77 

 

Författarna med låg socioekonomisk bakgrund framställs som utan gymnasieutbildning, självlärda 

i skrivkunskaper, uppvuxna på landsbygden och ihopkopplade med epitetet “arbetare”. Personer 

med låg socioekonomisk status likställs genom denna explicita beskrivning med dessa kriterier. 

Simultant skapas genom narrativets uppdelning av ‘vi’ och ‘dem’ även en positionering där 

narrativet och läsarens föreställda gemenskap — vi — definieras som personer av icke-låg 

socioekonomisk status skild från personerna som representerar låg socioekonomisk bakgrund — 

dem. Av de andra litterära kollektiven som presenteras i narrativet är det ingen annan grupp som 

definieras utifrån deras socioekonomiska status, samt innehar någon beskrivning av vad som utgör 

deras socioekonomiska status kriterier, utan snarare definieras deras litterära kollektiv utifrån de 

gemensamma litterära stildrag som framgår i deras författarskap. 

 

Författarna fick ett intresse för det naturalistiska sättet att skriva, där författaren 

fick var som en vetenskapsman som i detalj studerade samhälle och människor. 

[...] Under 1890-talet kom en reaktion mot det realistiska och naturalistiska och 

författarna intresserade sig mer för fantasi, känsla och för individens egna 

upplevelser. Detta har gjort att man brukar dela in litteraturen mot slutet av 1800-

talet i två grupper, Åttiotalet och Nittiotalet.78 

 

Därmed blir den normativa socioekonomiska statusen för narrativet en icke-låg socioekonomisk 

status genom den explicita särskiljningen av personer med låg socioekonomisk status. 

 I de skönlitterära sammanfattningarna där låg socioekonomisk status finns representerad 

är representationen till största del ytlig och saknar förklarande eller reflekterande kommentarer vid 

 
77 Edvardsson 2018, s. 228. 
78 Edvardsson 2018, s. 2 
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förekomsten av låg socioekonomisk status. I sammanfattningen för August Strindbergs verk 

“Fröken Julie” förekommer återkommande markörer för låg socioekonomisk status: 

 

I ett av hans mest kända dramer, Fröken Julie, låter han grevedottern hamna i säng 

med sin betjänt, för att sedan ta livet av sig. Detta tyckte många var alldeles 

förskräckligt. [...] Att detta drama är så uppskattat är kanske för att den utmanar. 

Det handlar om klass, kön och sexualitet, ämnen som alltid berör och engagerar.79 

 

Narrativet påpekar vid flertalet gånger att verket porträtterar en klasskillnad, samt att handlingen 

slutar i död för karaktären med hög socioekonomisk status. Däremot saknas gedigen förklaring 

eller tydliggörande kring handlingens fortskridning i relation till klassaspekten. Narrativet 

beskriver dramat som en sexuell relation mellan en grevedotter och hennes betjänt som resulterar 

i att hon begår självmord, samt att mottagandet av detta verk skedde med förskräckelse. Dock 

förklaras aldrig upphovet till förskräckelsen. Var det skillnaden i socioekonomisk status i 

relationen eller självmordet, eller både och? Verket beskrivs som utmanande, utan någon 

förklaring till vad, eller på vilket konkret vis, som verket utmanar. Vid det enda tillfället begreppet 

‘klass’ nämns i narrativet påpekas det att klass är ett ämne som “alltid berör och engagerar”, men 

en förklaring till varför det förhåller sig så saknas.  

På samma vis behandlas verken i den textdel där arbetarförfattarna tematiseras: 

 

De kunde, som i Moa Martinssons (1890–1964) fall, handla om att beskriva 

arbetarkvinnans vardagsliv eller som hos Ivar Lo-Johansson (1901–1990), om att 

beskriva vad det innebar att vara statare, lantarbetare på andras gods och gårdar. 

Det kunde också, som hos Harry Martinsson (1904–1976) handla om barn som 

bodde på landet och utauktionerades, då det inte fanns föräldrar som kunde 

försörja dem eller ta hand om dem.80 

 

Verken beskrivs med en konstaterande framställning i narrativet då låg socioekonomisk status inte 

får en förklaring eller reflektion. Således saknar förmedlingen av låg socioekonomisk status djup 

och nyansering, vilket förmedlar en implicit värdering av att socioekonomisk status är naturligt 

och inte kräver en förklaring. 

 
79 Edvardsson 2018, s. 232. 
80 Edvardsson 2018, s. 244. 
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 I de enda två skönlitterära sammanfattningarna med markörer för låg socioekonomisk 

status i det andra kapitlet, Litteraturen efter 1945, beskrivs verken även där ytligt och på enbart tre 

textdelar totalt. I Kerstin Ekmans “Kvinnorna och staden” beskrivs handlingen utan någon närmare 

förklaring eller reflektion kring låg socioekonomisk bakgrund: 

 

Hon är fattig och bor i ett litet torp i stadens utkant. Hennes mamma, som är 14 år 

när Tora föds, dör i samband med förlossningen och Tora får växa upp med sin 

mormor Sara Sabina. I romanen blir Tora själv gravid men får inte behålla sitt 

barn, då hon inte är gift. Barnet lämnas bort till en annan familj.81 

 

På samma vis porträtteras handlingen i Torgny Lindgrens “Ormens väg på hälleberget”: 

 

Han kommer från en fattig familj som har stora skulder till den lokale 

handelsmannen. När handelsmannen upplever att skulderna blivit för stora görs 

en överenskommelse. Betalningen ska göras i form av att handelsmannen får 

“använda” en av kvinnorna i familjen. Denna överenskommelse går sedan i arv. 

När den äldre handelsmannen dör tar hans son vid.82 

 

Därutöver har de enda två skönlitterära sammanfattningarna från den nyare litteraturen ytterligare 

en aspekt gemensamt i hur de framställs i narrativet: båda verken påpekas utspela sig mot slutet 

av 1800-talet. 

 

(1) [Kvinnorna i staden] utspelar sig i Katrineholm och tar sin början under 1870-

talet, då Sverige gick från att ha varit ett jordbrukssamhälle till att bli ett 

industrisamhälle.83 

(2) [Ormens väg på hälleberget] utspelar sig i 1860-talets Västerbotten.84 

 

Därigenom är de enda skönlitterära verken som representerar låg socioekonomisk status i hela 

lärobokstexten förlagd till 1800-talet, vilket presenteras tydligt i lärobokstextens narrativ. Implicit 

förmedlar det till läsaren att låg socioekonomisk status är något som bara förekommer i det dåtida 

samhället. 

 
81 Edvardsson 2018, s. 289. 
82 Edvardsson 2018, s. 290. 
83 Edvardsson 2018, s. 289. 
84 Edvardsson 2018, s. 290. 
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4.3 Språket och berättelsen 2 

Lärobokens kapitel påbörjas med en narrativ presentation av det samtida samhällsklimatet samt 

idéströmningar i litteraturen för den litterära epok som kapitlet behandlar. I denna analys innebär 

det två kapitel: Det moderna genombrottet i Norden och Arbetarlitteraturen. Ett undantag är det 

tredje kapitlet som analysen inkluderar, Litteraturen efter 1950, som endast har en enkel sida med 

en sammanfattning kring litteraturhistorien som företeelse, samt dagens syn på litteratur och 

läsning. Efter introduktionen i de två första kapitlen följer åtta respektive fyra författarporträtt i 

vardera kapitel, med sammanfattningar av någon eller några av författarens verk med övningar 

insprängda mellan de olika författarsegmenten.  

4.3.1 Förekomst av tematisering och markörer 

Låg socioekonomisk status förekommer i ett eget tematiskt kapitel, Arbetarlitteraturen, samt 

invävd i introduktionen i det första kapitlet, Det moderna genombrottet i Norden. Vidare 

förekommer ordmarkörer för låg socioekonomisk status totalt i sju av tolv författarporträtt med 

markörer för socioekonomisk status och i elva av 28 skönlitterära sammandrag.  

Den invävda tematiseringen av socioekonomisk status i första kapitlet förekommer dels i 

en rubrik, “Samhälle och litteratur under förändring”, dels en underrubrik, “Debattera problem”, i 

sammanlagt fem textdelar i introduktionen till den litterära epoken. I de tematiska textdelarna 

förekommer olika typer av ordmarkörer för yrkesroller (arbetslöshet), socioekonomiska orättvisor 

(bekämpa överklassens makt och kapital) samt klassbegrepp (klassamhället). I kapitlets 

författarporträtt förekommer markörer för socioekonomisk status för sju av de åtta 

författarporträtten. Av de sju har tre markörer för låg socioekonomisk status: Victoria 

Benedictsson (vanlig skola, fattiga människor), August Strindberg (orättvisa klassamhället, folkets 

författare) och Erik Axel Karlfeldt (studerad man från en bondesläkt). För de skönlitterära 

sammandragen innefattas markörer för socioekonomisk status för åtta av de skönlitterära 

sammanfattningarna, varav fem markerar låg socioekonomisk status: Ibsens “Et dukkehjem” 

(lånar pengar), Benedictssons “Pengar” (möjligheten att bli försörjd) och “Fru Marianne” (gifta 

sig för pengar, fattig), Strindbergs “Fröken Julie” (klasstillhörigheter, socialt lägre), samt 

Karlfeldts dikter (studerad man från en bondesläkt). 

En tydlig tematisering existerar i lärobokstexten i form av hela det andra kapitlet, 

Arbetarlitteraturen, på 13 textdelar. Kapitlet innefattar en introduktion på fyra textdelar som berör 
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låg socioekonomisk status i relation till författare och tema i litteraturen. Vidare berörs fyra 

författarporträtt inom kapitlet som kopplas till låg socioekonomisk status: de tre statarförfattarna 

Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och Harry Martinson, samt emigrantförfattaren Vilhelm 

Moberg. Däri förekommer ordmarkörer för utbildning (saknade ofta högre utbildning), yrkesroller 

(inte heller yrken som innebar kontakt med förlag, tidningar eller annan kultur), materiellt kapital 

(utan större tillgång till böcker), ekonomiskt kapital (billigare utgåvor, varor istället för pengar), 

placering i produktionsled (jordägare, statare) samt klasskillnader (arbetarnas villkor) och 

klassbegrepp (andra samhällsklasser) i introduktionens fyra textdelar. I samtliga fyra 

författarporträtt förekommer markörer för alla författarna: Lo-Johansson (lantarbetare, 

arbetardiktning), Moa Martinson (torparhustru, statarförfattarna, sociala missförhållanden), 

Harry Martinson (auktionerades ut, växte upp under usla förhållanden, sjöman) och Moberg 

(bondeklassen, växte upp i de fattiga delarna). De sex skönlitterära sammandragen innefattar 

markörer för låg socioekonomisk status i samtliga verk: Lo-Johanssons “God natt, jord” (statarna, 

vädjan om sociala förbättringar) och “Bara en mor” (statarlivet, statarkvinnan, usel miljö), Moa 

Martinsons “Kvinnor och äppelträd” och “Sallys söner” (arbetarkvinnors livsöden), samt “Mor 

gifter sig” (dåliga förutsättningar), Harry Martinsons “Nässlorna blomma” och “Vägen ut” 

(sockenbarnet Martin som utauktioneras), och Mobergs “Rid i natt!” (böndernas motstånd, fattiga 

bönder). 

 I det tredje kapitlet Litteraturen efter 1950 finns ingen tematisering av socioekonomisk 

status och enbart två markörer för socioekonomisk status förekommer i kapitlet: en för utbildning 

(läskunniga) och en för materiellt kapital (Idag behöver man inte lämna hemmet för att få tag i 

något att läsa). 

4.3.2 Didaktisk framställning och förmedling 

Det generella narrativet innehar till största del en distanserad framtoning i relationen till 

människans utveckling under litteraturhistorien, utan positionering med eller till någon 

socioekonomisk grupp: “[...] inget tycktes omöjligt att uppnå för människan [...]”.85 Narrativet har 

därmed ett tydligt utifrånperspektiv. Dock framkommer en tydlig positionering i narrativet i det 

sista samtida placerade och sammanfattande kapitlet av litteraturhistorien, Litteraturen efter 1950. 

 
85 Linda Gustafsson & Uno Wivast, Språket och berättelsen 2, Malmö: Gleerups 2016, s. 243. 
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Narrativet skapar där en gemenskap med läsaren: “[...] ju närmare vår egen tid vi kommer.”86 

Därigenom grupperar narrativet sig tillsammans med läsaren genom att poängtera att vi rör oss 

gemensamt genom litteraturhistorien och på så vis delar denna historia och det presenterade 

perspektivet med varandra. Lärobokens förord presenterar bokens tilltänkta läsare som “du som 

elev och du som lärare”87, vilket gör att narrativet intar en maktposition över både elever och lärare 

när det kommer till kunskap, samt att begreppet läsare i sig bildar en gemenskap. Narrativet gör 

även antagande om hur kulturellt och materiellt kapital ser ut för gemenskapen mellan narrativ och 

läsare: “Fler är läskunniga och har tid över för att läsa. Vi har tillgång till litteratur från hela världen 

[...] Idag behöver man inte lämna hemmet för att få tag i något att läsa.”88 Narrativet konstaterar 

en normativ bild av att det finns tid i vardagen och tillgång till världslitteratur för medlemmar av 

gemenskapen. Att tillgång till litteratur existerar i hemmet presenteras som självklart. På så vis 

intar narrativet en positionering där ett högre materiellt kapital anses vara norm i den gemenskapen 

som narrativet och läsaren tillsammans placeras i. 

Centralt för det första kapitlet, Det moderna genombrottet i Norden, beskrivs vara 

“orättvisor i klassamhället, medborgarrätt, demokrati, kvinnans frigörelse, människors lika värde 

och könsroller”, vilket enligt narrativet framförallt speglas i författarskapen hos Ibsen, Strindberg 

och Benedictsson.89 Narrativet poängterar således att socioekonomisk status är en central del av 

den litterära epoken. Låg socioekonomisk status förekommer i samtliga av dessa författarporträtt, 

samt i de skönlitterära sammanfattningarna som sammankopplas till respektive författare. Vid 

underrubriken “Nittiotalisterna” beskrivs däremot det centrala för litteraturen vara det som är 

“privat snarare än offentlig”, vilket reflekteras i att enbart en textdel med två markörer för låg 

socioekonomisk status förekommer.90 Därigenom innehar låg socioekonomisk status en central 

roll för den litterära epok som historiskt kan kopplas an till klassbegreppet. På liknande vis 

framställs låg socioekonomisk status vara det centrala för hela det andra kapitlet, 

Arbetarlitteraturen, genom att hela kapitlet tematiseras efter låg socioekonomisk status.91 

 
86 Gustafsson & Wivast 2016, s. 310. 
87 Gustafsson & Wivast 2016, s. 3. 
88 Gustafsson & Wivast 2016, s. 310. 
89 Gustafsson & Wivast 2016, s. 244. 
90 Gustafsson & Wivast 2016, s. 258. 
91 Gustafsson & Wivast 2016, s. 293. 
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För det andra kapitlet, Arbetarlitteraturen, där tematisering av låg socioekonomisk status 

existerar, definieras låg socioekonomisk status explicit och genomgående (1–2). Kriterierna för 

vad som definierar en arbetarförfattare under 1930- och 40-talet beskrivs utifrån utbildning, 

yrkesroll, geografisk härkomst, samt kulturellt, ekonomiskt och materiellt kapital. 

 

(1) De saknade ofta högre utbildning [...] De hade inte heller yrken som innebar 

kontakt med förlag, tidningar eller annan kultur överhuvudtaget. Ofta kom de från 

landsorten utan större tillgång till böcker och började skriva på egen hand utan 

stöttning. [...] Arbetsförfattarna skrev utifrån egna livs- och yrkeserfarenheter. [...] 

Arbetsförfattarna var ofta självlärda då de inte haft möjlighet att gå i skolan, 

åtminstone inte någon längre tid. Hemmiljön var inte heller kulturell eller 

stöttande för läsning eller skrivning.92 

(2) Statarna anställdes av en jordägare och fick bara kontrakt på ett år i taget, vilket 

innebar att statarfamiljerna ofta fick flytta runt. De var de arbetare som levde 

under sämst villkor och oftast fick sin lön ‘in natura’ dvs. i form av varor istället 

för pengar. Att statarsystemet på 1940-talet avskaffades berodde till viss del på de 

litterära framgångarna som författare ur den samhällsklassen haft. De lyckades 

visa allmänheten under vilka förhållanden statarna levde och de krävde 

förändring.93
 

 

Orsaken till författarnas låga socioekonomiska status förklaras ingående utifrån olika faktorer för 

socioekonomisk status. Narrativet visar även på ett reflekterande förhållningssätt i sin förklaring 

av hur statarsystemet påverkats av arbetarförfattarnas litterära framgång. Framställningen av låg 

socioekonomisk status i kapitlet är således inte bara konstaterande, utan även förklarande och 

reflekterande i narrativet. Låg socioekonomisk status återges på så vis på ett nyanserat och 

djuplodat vis. 

 I det första kapitlet framställs inte låg socioekonomisk status lika reflekterande genom 

narrativet. På flertalet ställen i introduktionen och i första delkapitlet “Samhälle under förändring” 

uppmärksammas klassbegreppet och klasskillnader: “I litteraturen tog man bland annat upp 

orättvisorna i klassamhället [...] Det orättvisa klassamhället med sina otidsenliga maktstrukturer 

var något man ville bekämpa [...]”.94 Dessa begrepp behandlas däremot på ett konstaterande vis i 

 
92 Gustafsson & Wivast 2016, s. 293. 
93 Gustafsson & Wivast 2016, s. 293-294. 
94 Gustafsson & Wivast 2016, s. 244, 251. 



25 

narrativet och det varken förklaras eller reflekteras kring uppkomst eller innebörd av 

klassbegreppet. Därutöver förekommer en explicit koppling till den samtida kvinnofrågan för alla 

centrala författarporträtten (3–5) och samtliga skönlitterära sammanfattningar av deras verk (6–9) 

som belyser låg socioekonomisk status i lärobokstexten.  

 

(3) Innehållet i detta drama hämtade Ibsen från verkliga livet där en kvinna tagit ett 

lån för att kunna skicka sin sjuke man på rehabilitering i Italien.95 

(4) [...] hur det var att vara kvinna under Benedictssons livstid, d.v.s. att kvinnan var 

ofri när det gällde att leva med en man utanför äktenskapet eftersom det [...] dels 

en fråga om trygghet i försörjningen.96 

(5) Strindberg var av den åsikten att den kvinnodebatt som kom till uttryck hos Ibsen 

endast gällde den borgerliga kvinnan och att kvinnor som var bönder genom det 

gemensamma arbetet blev likställda mannen.97 

(6) Nora likadant när hon lånar pengar för att rädda sin mans (Helmer) hälsa [...]. Som 

make och familjeförsörjare anser Helmer att det är han som fattar beslut och 

bestämmer. Under [Et Dukkehjem] går det också upp för Nora att hennes man är 

en feg hycklare som bara bryr sig om sitt anseende och sin position i samhället, 

[...]98 

(7) [Pengar] tar upp problemet med [...] äktenskap som inte ingicks av kärlek utan 

för pengar och möjligheten att bli försörjd.99
 

(8) I romanen Fru Marianne (1887) behandlas också äktenskapet och att gifta sig för 

pengar.100 

(9) Fröken Julie är både ett klassdrama och ett könsdrama [...]101 

 

Det är intressant att notera att låg socioekonomisk status som framställs utanför det tematiserade 

kapitlet istället får en genomgående koppling till genus. Majoriteten av de markörer för låg 

socioekonomisk status som förekommer i kapitlet rör just kvinnors dåtida ställning som orsak till 

deras låga socioekonomiska status för den litterära epokens samtid. I det fall narrativet tydligt 

sammankopplar mannens ställning med låg socioekonomiskt status uttrycks en explicit 

 
95 Gustafsson & Wivast 2016, s. 244. 
96 Gustafsson & Wivast 2016, s. 250. 
97 Gustafsson & Wivast 2016, s. 252. 
98 Gustafsson & Wivast 2016, s. 244-245. 
99 Gustafsson & Wivast 2016, s. 248. 
100 Gustafsson & Wivast 2016, s. 248. 
101 Gustafsson & Wivast 2016, s. 254. 
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föreställning om att maktposition baserat på genustillhörighet korrelerar med framgång för låg 

socioekonomisk status: “Vems sida Strindberg stod på är tydligt i dramat, och att den som vinner 

är man och arbetarklass förebådar den tid som ska komma och ger också en bild av vem Strindberg 

tyckte var värd att vinna.”102
 Narrativet uttrycker explicit att ‘den som vinner’ efter 1800-talets slut 

var den person som var man samt arbetarklass och att det förebådade ‘den tid som ska komma’. 

Konstaterandet i narrativet framställer således dels att män med låg socioekonomisk status är de 

som röner framgång, dels att detta bevisligen blev sanning i den efterkommande historien, dels att 

Strindberg var den som ansåg att män med låg socioekonomisk status borde gynnas i samhället 

och att den åsikten därmed ska särskiljas från den resterande normerande värderingen i 

konstaterandet. Ingen förklaring eller reflektion kring vad det innebär att vinna och hur det tog sig 

till uttryck i den efterkommande historien ges. Samtidigt framställs det som ett normativt 

konstaterande tillhörande narrativet eftersom huruvida män med låg socioekonomisk status bör 

vara värd att vinna explicit tillskrivs Strindberg, medan de övriga värderande påståendena inte gör 

det. 

Även i det tematiserande andra kapitlet återkommer sammankopplingen av kvinnans 

ställning och låg socioekonomisk status. Exempelvis uppmärksammas detta vid presentationen av 

Moa Martinsons porträttering av arbetarkvinnors livsöden: “Dessa hade som regel en dubbelt 

undertryckt ställning både genom sin samhällsklass och genom sitt kön.”103 Dock nyanseras 

porträtteringen av låg socioekonomisk status utanför sammankopplingen till genus för det andra 

kapitlet, Arbetarlitteraturen, eftersom flera av de andra författarporträtten och sammanfattade 

skönlitterära verken presenteras som frikopplad från genustillhörighet. 

Därutöver framställs låg socioekonomisk status i författarporträtten i första kapitlet med en 

viss nivå av implicita värderingar. Bland annat framkommer detta vid Benedictssons 

författarporträtt: 

 

Benedictssons mamma ville inte att flickan skulle gå i vanlig skola och 

undervisade därför sin dotter på egen hand [...] tack vare detta fick hon en inblick 

i hur fattiga människor hade det och hur hårt många fick jobba. [...] i den miljö 

som det lilla skånska samhället erbjöd fanns bara intellektuell isolering.104 

 
102 Gustafsson & Wivast 2016, s. 254. 
103 Gustafsson & Wivast 2016, s. 295. 
104 Gustafsson & Wivast 2016, s. 247. 
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Allmän utbildning är inte eftersträvansvärt och landsbygden konstateras sakna intellektuell 

stimulering. Narrativet presenterar denna information i en konstaterande form utan att förklara 

eller reflektera över huruvida dessa åsikter tillhör Benedictssons familj, Benedictsson själv eller 

narrativet, och som följd narrativets föreställda gemenskap. Ifall sådana värderande uttryck enbart 

konstateras riskerar det att sända ett budskap av att låg socioekonomisk status inte är önskvärt och 

i längden en kvalité som anses sämre att ha som individ.  

På samma vis förmedlas värderingar i en av de skönlitterära sammanfattningarna utifrån 

vad som väljs att konstateras och reflekteras över i narrativet. I beskrivningen av Strindbergs verk 

“Fröken Julie” följs en markör för låg socioekonomisk status av en värderande kommentar: “Julie 

vill av någon anledning färdas nedåt i den sociala hierarkin, och Jean har en stark önskan att 

komma upp.”105 Grevedottern Julie som har en hög socioekonomisk status önskar få en lägre 

socioekonomisk status och betjänten Jean som har en låg socioekonomisk status önskar det 

motsatta. Att Jean vill uppnå en högre socioekonomisk status kommenteras inte med någon 

förklaring eller reflektion, utan förmedlas med ett konstaterande. Viljan att vara av hög 

socioekonomisk status framställs därmed som naturlig och följaktligen normativ. Däremot 

kommenteras Julies önskan av att vara av lägre socioekonomisk status med att hon vill “av någon 

anledning” byta klasstillhörighet. Den reflekterande kommentaren förmedlar därigenom implicit 

att det är annorlunda och således icke-normativt att vilja ha låg socioekonomisk status. Följden 

blir att narrativets beskrivning får en värdering av att låg socioekonomisk status är ett tillstånd utan 

fördelar och oförståeligt att vilja befinna sig i. Att det är Julie med hög socioekonomisk status som 

förstörs av relationen och inte Jean med låg socioekonomisk status kommenteras som ett lyckligt 

undantagsfall för personer med låg socioekonomisk bakgrund. 

 

Det är med andra ord Jeans fördel i det här fallet att han inte hämmas av ära utan 

är helt fri från detta i sitt handlande. Han kommer från en klass som inte behöver 

tänka på sådana abstrakta normer, vilket är en fördel för honom.106 

 

Narrativet är noga med att poängtera att det “i det här fallet” är till Jeans fördel att vara av låg 

socioekonomisk status, vilket implicit förmedlar att det i inga andra fall innebär fördelar för den 

 
105 Gustafsson & Wivast 2016, s. 254. 
106 Gustafsson & Wivast 2016, s. 254. 
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individ som har en låg socioekonomisk bakgrund. Vidare poängterar narrativet även att Jean 

kommer från en klass som inte behöver tänka “på sådana abstrakta normer” såsom ära. Ett sådant 

konstaterande föreställer personer av låg socioekonomisk status som en grupp människor som inte 

bryr sig om sin ära eller tar hänsyn till andra abstrakta förhållningssätt i samhället för sitt leverne. 

Således förmedlas en implicit värdering av att personer med låg socioekonomisk status saknar 

detta.  

Narrativet kommenterar även att detta drama fortsätter att vara giltigt i nutid: 

 

Ett drama som fortfarande känns aktuellt och intressant för oss idag är det 

naturalistiska dramat Fröken Julie (1888). Det handlar om betjänten Jean och 

grevedottern Julie som under en midsommarnatt bryter mot klasstillhörigheter 

och det som ansågs passande och ligger med varandra.107 

 

Genom att värdera dramat som att det “fortfarande känns aktuellt och intressant för oss idag” 

tillskrivs de beskrivningar och kommentarer som åtföljer verket i narrativet som applicerbara på 

det nutida samhället.  

Även i andra kapitlet förmedlas implicit låg socioekonomisk status som något icke 

önskvärt, samt som ett förhållande en människa enbart lämnar tack vare sina personliga förmågor 

genom hur narrativet i lärobokstexten beskriver de skönlitterära sammanfattningarna. I Lo-

Johanssons “Bara en mor” framgår denna formulering: “Statarkvinnan Rya-Rya är en stark och 

medveten person som vågar gå sina egna vägar. Samtidigt vittnar boken också om hur en usel 

miljö kan påverka och bryta ner en person.”108 Huvudpersonen Rya-Rya kommer från vad 

narrativet konstaterar är “en usel miljö”, men att hon kan gå sin egen väg på grund av att hon är en 

stark och medveten person. Fokus hamnar på hur huvudpersonens karaktärsdrag förhåller sig till 

sociala missförhållanden. Samma porträttering följer i beskrivningen av Moa Martinsons verk: 

“[...] flickan Mia trots dåliga förutsättningar lyckas framhärda genom sin optimism, livsglädje och 

ömhet.”109
 Än en gång blir låg socioekonomisk bakgrund sammanfattat till ett simpelt 

konstaterande av “dåliga förutsättningar” som huvudpersonen övervinner genom att inneha en 

personlig förutsättning av optimism, livsglädje och ömhet. Det centrala för porträtteringen av låg 

 
107 Gustafsson & Wivast 2016, s. 254. 
108 Gustafsson & Wivast 2016, s. 295. 
109 Gustafsson & Wivast 2016, s. 296. 
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socioekonomisk status i de skönlitterära verken blir således att framställa hur personlig förmåga 

övervinner sociala missförhållanden.  

 Dock är denna förmedling även närvarande i framställningen av arbetarförfattarna. De 

skönlitterära verken beskrivs som skapade utifrån författarnas egna erfarenheter eller som 

innehållandes självbiografiska inslag. Således blir de skönlitterära sammanfattningarna en slags 

explicit förmedlad spegling av den samtida verkligheten. Ytterligare konstateras även detta i ett av 

författarporträtten: 

 

[Harry] Martinson auktionerades ut mellan olika gårdar i socknen och växte upp 

under usla förhållanden. Tidigt valde han därför att gå till sjöss och tillbringade 

flera år utomlands. Åren som sjöman gav honom ett internationellt perspektiv som 

han senare kunde utnyttja i sin diktning.110 

 

Martinson konstateras ha vuxit upp under “usla förhållanden”, vilket kunde kompenseras genom 

att han “valde att gå till sjöss” och senare fick användning av det i sitt författarskap. Därigenom 

bekräftas att de negativa aspekterna av låg socioekonomisk bakgrund motverkas genom personliga 

förmågor och val på individnivå. Implicit förmedlas därigenom till läsaren att huruvida de negativa 

aspekterna av låg socioekonomisk bakgrund kompenseras eller inte är upp till individen. Att 

sådana återkommande konstateranden får stå utan förklaring och reflektion riskerar således att 

osynliggöra de strukturella systemen som omgiver socioekonomisk status i lärobokstexterna.  

4.4 Svenska 2 Helt enkelt 

Lärobokens kapitel påbörjas med en narrativ presentation av idéströmningar för den litterära epok 

som kapitlet berör. I denna analys innebär det kapitlen Realismen och naturalismen, samt 

Modernismen. Den generella introduktionen åtföljs av 16 korta författarporträtt i första kapitlet, 

respektive 8 i andra kapitlet ofta med sammanfattningar av något eller några av författarnas verk. 

Kapitlen avslutas med en sammanfattning för den litterära epoken som respektive kapitel 

behandlat. 

 
110 Gustafsson & Wivast 2016, s. 296. 
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4.4.1 Förekomst av tematisering och markörer 

Låg socioekonomisk status förekommer som invävd tematisering i introduktionen till det första 

kapitlet, Realismen och naturalismen. Därutöver förekommer markörer för låg socioekonomisk 

status i totalt ett av 24 författarporträtt och två av 19 skönlitterära sammandrag. 

Läroboken har ingen tematisering i form av huvudkapitel där socioekonomisk status är 

uppenbar. Däremot förekommer en invävd tematisering av socioekonomisk status i introduktionen 

av den litterära epokens idéströmningar i kapitlet Realismen och naturalismen. I introduktionen 

första tre textdelar förekommer ordmarkörer för låg socioekonomisk status i relation till yrken 

(arbetare), ekonomiskt kapital (fattig, farliga arbeten), utbildning (läskunnighet) och 

klassrelationer (klasskillnader, klasslöst samhälle, vanliga människor). Därefter innefattar enbart 

författarporträttet av Charles Dickens en markör för låg socioekonomisk status (Dickens beskrev 

de fattigas situation). I de skönlitterära sammandragen förekommer två textdelar med markörer 

för låg socioekonomisk status: Nikolaj Gogols “Kappan” (fattig tjänsteman) och Guy de 

Maupassants “Fettpärlan” (unga prostituerade).  

I kapitlet Modernismen förekommer ingen tydlig tematisering av låg socioekonomisk 

status. I introduktionen för idéströmningar under den litterära epoken förekommer en textdel som 

skulle kunna beröra låg socioekonomisk status (maskiner som skulle befria människan.) Dock kan 

den inte säkerhet kvalificeras som en markör, då en beskrivning av vad människan ska befrias från 

saknas och således inte tydligt kan kopplas till socioekonomisk status. För fem författare av de åtta 

författarporträtten i kapitlet förekommer markörer för socioekonomisk status. Dock kan ingen 

kopplas till låg socioekonomisk status. Av de två skönlitterära sammanfattningarna med markörer 

förekommer inte heller någon markör för låg socioekonomisk status. Däremot är lärobokstexten 

den enda av läroböckerna som har markörer för materiellt kapital och utbildning i de narrativa 

delar som direkt tilltalar läsaren (mobil, sommarstuga, ‘rätt glasögon’). 

4.4.2 Didaktisk framställning och förmedling 

Narrativet för de berörda kapitlen innehar flera ställen där berättarrösten positionerar sig gentemot 

läsaren genom direkt tilltal. Läsaren definieras vara “såväl elever som lärare”.111 

Kunskapsförmedlingen i narrativet ska således vara giltigt för både elever och lärare, vilket ger 

narrativet en maktposition gällande kunskapsutbud som står över både elever och lärare. I sitt 

 
111 Annika Nilsson & Lena Winqvist, Svenska 2 helt enkelt, Lund: NA förlag 2016, s. 4.  
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direkta tilltal innehar narrativet även en förväntan kring vad förmedlingen av kunskap ska ha för 

resultat genom sitt instruerande tilltal: “Nu får du avsluta den här litterära översikten där du på 

egen hand har fått samla, sovra och sammanställa information om ett författarskap.”112 Således 

innehar narrativet en förutbestämd uppfattning av elevens mottagande och behandling av den 

förmedlade kunskapen.  

På samma vis innehar narrativet förutfattade meningar av läsarens socioekonomiska status 

utifrån scenarier som målas upp kring läsaren i det direkta tilltalet (1–2). 

 

(1) Tänk dig att du sitter i klassrummet och lyssnar på din lärare. [...] På samma gång 

pillar du lite förstrött på din mobil och ler åt en sms-konversation som du haft 

tidigare med din kompis.113 

(2) Kanske handtvålen hemma hos din kompis doftar som din farmors tvål i hennes 

sommarstuga. Tvåldoften för dig tillbaka till farmors stuga och du minns hur du 

och din syster brukade låsa in er på toaletten för att tjuväta farmors kanelbullar.114 

 

I båda ovanstående exemplen förutsätter narrativet att läsaren har ett högre ekonomiskt och 

materiellt kapital i form av en mobil respektive en sommarstuga i släkten. Visserligen kanske en 

mobil inte nödvändigtvis uppfattas indikera en speciell socioekonomisk status i den svenska 

välfärden. Dock kan man anta att innehavet av en mobil är garanterat för medel- eller hög 

socioekonomisk status, men inte för personer av låg socioekonomisk status. Vidare förutsätter 

narrativet även att läsaren har en viss socioekonomisk status i relation till utbildning: “Nästa gång 

du läser en nyutgiven roman, ta dig tid att leta efter tecken på inspiration från modernismen för de 

finns alldeles säkert där, om du ‘bär rätt glasögon’.”115 Genom att formulera läsarens förmåga att 

upptäcka litterära stildrag i den skönlitteratur hen läser på sin fritid som hängiven av huruvida 

läsaren “bär rätt glasögon” förmedlas budskapet om att en individs förmåga till att göra litterära 

analyser utgår ifrån något individen har med sig, snarare än en handling som hen utför. Narrativet 

förutsätter således dels att litterär analys vid romanläsning sker autonomt vid rätt förutsättningar, 

dels att huruvida den autonoma processen sker hos läsaren beror på ifall läsaren äger ett visst 

 
112 Nilsson & Winqvist 2016, s. 354. 
113  Nilsson & Winqvist 2016, s. 388. 
114  Nilsson & Winqvist 2016, s. 390. 
115 Nilsson & Winqvist 2016, s. 349. 
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utbildningskapital, istället för att utnyttja ett tillvägagångssätt för litterär analys som 

lärobokstexten skulle kunna tillhandahålla. 

 Centralt för lärobokstextens förmedling av litteraturhistorien i kapitlet Realismen och 

naturalismen beskrivs vara den litterära epokens uppgift att “beskriva samhällets orättvisor och att 

väcka debatt”.116 För läsaren blir den centrala uppgiften att “fördjupa sig i ett författarskap eller ett 

verk”.117 Sammanslaget är det centrala således för läsaren att fördjupa sig i de sociala orättvisor 

som porträtteras i någon utav författarporträtten eller de litterära sammanfattningarna som 

presenteras i kapitlet. I kapitlet återfinns bara låg socioekonomisk status i ett av författarporträtten 

och två av verken. I alla tre textdelar med förekomst av låg socioekonomisk status förmedlas dessa 

utan förklaring eller reflektion (3–5): 

 

(3) Dickens beskrev de fattigas situation [...] 

(4) I novellen “Kappan” (1842) har en fattig tjänsteman knappt pengar till mat men 

lyckas till slut tjäna ihop till en kappa som skydd mot vinterkylan. Hans elegans 

väcker uppseende och arbetskamraterna ordnar en fest för honom. På vägen hem 

blir han rånad på kappan och blir därefter sjuk och dör. 

(5) I novellen “Fettpärlan” (1880) flyr ett franskt sällskap undan tyskarna i det fransk-

tyska kriget. Det övriga sällskapet föraktar den unga prostituerade. Vid en 

gränskontroll övertalar de henne att ligga med en tysk officer för att sällskapet ska 

få passera och när hon gjort det utesluts hon med tyst förakt. 

 

De karaktärer med låg socioekonomisk status (min kursiv i exemplen) som förekommer beskrivs 

ytligt och kortfattat. Narrativet erbjuder inget resonemang kring uppkomsten eller konsekvenserna 

av låg socioekonomisk status och fråntar därmed läsarna tillfället att fördjupa sig i den formen av 

social orättvisa som anges vara centralt för den litterära epoken.  

Simultant kopplar de skönlitterära presentationerna låg socioekonomisk status till olycka 

och social misär. Ena verket innefattar en fattig tjänsteman som på grund av sitt försök att uppnå 

högre status via ett inköp följaktligen insjuknar och därefter dör. Det andra verket innefattar en 

ung prostituerad kvinna som övertalas av hennes medresenärer att ha sex med en främmande 

militär för hela resesällskapets gagn, vilket resulterar i utfrysning av gruppen efter att kvinnan 

genomför deras förslag. Implicit förmedlar de utvalda verken därigenom att låg socioekonomisk 

 
116 Nilsson & Winqvist 2016, s. 346. 
117 Nilsson & Winqvist 2016, s. 348. 
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status resulterar i exkludering ur den sociala gemenskapen eller sjukdom och död oavsett hur 

mycket individen anstränger sig för att blidka de andra socioekonomiska klasserna eller arbetar 

för att höja sin socioekonomiska status. Budskapet som förmedlas implicit till läsaren blir således 

att låg socioekonomisk status är likställt med olyckligt leverne och omöjligt att undkomma. 

 Även tematiseringen av socioekonomisk status förmedlar enbart en statisk och kort 

presentation av motsättningen mellan individer av olika socioekonomisk status. 

 

Skillnaderna mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan fattig och rik, ökade 

och snart började arbetarna kräva sin del av kakan. De hade tunga och många 

gånger farliga arbeten, men fick inte se röken av företagets vinster. 

Klasskillnaderna var uppenbara.118
 

 

Beskrivningen av skillnader i socioekonomisk status innehar enbart konstaterande framställning 

där varken förklaring till eller reflektion kring klasskillnaderna erbjuds i narrativet. Därmed saknar 

förmedlingen av låg socioekonomisk status någon form av utveckling och nyansering, vilket 

skapar en implicit förmedling av att socioekonomisk status är statiskt och naturligt, samt som en 

konsekvens saknar behov av att förklaras. 

Vidare förekommer inga markörer för låg socioekonomisk status överhuvudtaget i det 

andra kapitlet Modernismen; varken i introduktionen, författarporträtten eller de skönlitterära 

sammanfattningarna. Således förmedlas även implicit att låg socioekonomisk status enbart 

förekommer under en specifik del av litteraturhistorien, Realismen och naturalismen, och 

följaktligen en specifik del av människans historia, vilket riskerar att reducera individer av låg 

socioekonomisk status till ett historiskt dåtida fenomen.  

5. Slutsats 

Sammanfattningsvis kan representationen av låg socioekonomisk status i lärobokstextens narrativ 

presenteras i enlighet med undersökningens tre huvudsakliga frågeställningar: förekomst av låg 

socioekonomisk status, framställning av låg socioekonomisk status och narrativ positionering, 

samt förmedling av explicit och implicit framställning av låg socioekonomisk status.  

 
118 Nilsson & Winqvist 2016, s. 346. 
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5.1 Förekomst av låg socioekonomisk status 

I överlag förekommer socioekonomisk status med olika hög frekvens i lärobokstexternas narrativ. 

Socioekonomisk status i alla dess former förekommer i mellan 30–31% av textdelarna för två av 

läroböckerna, medan den tredje har en förekomst ända upp till i 71% av textdelarna av narrativet. 

Förekomsten av specifikt låg socioekonomisk status varierar också markant: 12% av textdelarna i 

den första läroboken, 48% av textdelarna i den andra läroboken och 8% av textdelarna i den tredje 

läroboken. Låg socioekonomisk status förekommer via både tematisering och markörer i såväl 

introduktionerna till de litterära epokerna, som i författarporträtten och de skönlitterära 

sammanfattningarna för samtliga lärobokstexter, fast i varierande utsträckning. Samtliga 

läroböcker har ett upplägg med introduktion av den litterära epok som kapitlet berör, samt 

författarporträtt och sammanfattningar av skönlitterära verk, vilket gör resultatet relativt 

jämförbart. 

Tematiseringen av låg socioekonomisk status varierar från invävd tematisering i en 

kapitelintroduktion, till ett explicit delkapitel, till ett helt eget explicit kapitel. Den lärobok som 

har ett tematiserat kapitel för låg ekonomisk status innehar också högst procentuella förekomst av 

låg socioekonomisk status för läroböckerna. Alla lärobokstexter presenterar låg socioekonomisk 

status i introduktionen för de litterära epokerna som behandlas för litteraturhistorien mot slutet av 

1800-talet. I en av läroböckerna förekommer låg socioekonomisk status för de litterära epokerna 

Realismen och naturalismen, men inget för Modernismen. Läroboken innehar inget kapitel för 

litteratur efter 1950-talet, vilket innebär att samtida litteratur inte behandlas. De två andra 

läroböckerna innehar förekomst av låg socioekonomisk status för litteraturhistorien mot slutet av 

1800-talet till mitten av 1900-talet genom kapitlen för de litterära epokerna Det moderna 

genombrottet i Norden, Arbetarlitteraturen och 1870–1945 i Sverige. Båda böckerna berör till 

olika grad litteraturhistorien efter 1950, men bara en av läroböckerna har förekomst av låg 

socioekonomisk status för litteratur efter 1950. 

Förekomsten av låg socioekonomisk status i författarporträtten varierar i lärobokstexterna. 

Som lägst förekommer låg socioekonomisk status i en av 27 författarporträtt, vilket representerar 

en omfattning på 4 % av författarporträtten. Samma procentsats på 4 % uppskattas i den näst lägsta 

förekomsten av låg socioekonomisk status, där enbart en av 24 författarporträtt innehar en markör 

för låg socioekonomisk status. Som högst förekommer låg socioekonomisk status i sju av tolv 

författarporträtt, vilket representerar en omfattning på 58 % av författarporträtten. Den höga 
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procentsatsen är ett resultat av att det ena av de två kapitlen som analyserades tematiserar låg 

socioekonomisk status, vilket innebär att samtliga författarporträtt i kapitlet innehar markörer för 

låg socioekonomisk status.  

Även i sammanfattningarna av de skönlitterära verken varierar förekomsten av låg 

socioekonomisk status. Som lägst representeras låg socioekonomisk status i två av 19 skönlitterära 

sammandrag, vilket motsvarar 11% av alla skönlitterära sammanfattningar. Nästan lika lite låg 

socioekonomisk status förekommer i den lärobok som har näst lägst förekomst: sex skönlitterära 

sammanfattningar innehar markörer för låg socioekonomisk status utav totalt 44 skönlitterära 

sammanfattningar. Den motsvarande procentsatsen blir 13% förekomst av låg socioekonomisk 

status. Dessa skönlitterära sammanfattningar inkluderar även skönlitteratur från 1950 fram tills 

nutiden. Högsta förekomsten av låg socioekonomisk status existerar i en lärobok där elva av 28 

skönlitterära sammanfattningar innehar markörer för låg socioekonomisk status, vilket motsvarar 

39% av alla skönlitterära sammanfattningar.  

Sammanfattningsvis förekommer låg socioekonomisk status i olika hög frekvens beroende 

på vilken lärobok som läses. Läroböckerna kan inneha ett tematiserat kapitel, tematiserat delkapitel 

eller enbart ha tematiska textdelar utifrån låg socioekonomisk status. Omfattningen av 

representation varierar även markant i avseende på totala förekomst i narrativet (8–48%), 

förekomst i författarporträtt (4–58%), samt förekomst i sammandrag av skönlitterära verk (11–

39%).  

5.2 Framställning och narrativ positionering 

Narrativet positioneras relativt snarlikt i samtliga läroböcker. Lärobokstexternas narrativ bildar en 

kollektivisering tillsammans med läsaren genom att övervägande begagna sig av vi-påståenden där 

läsaren och narrativet förväntas dela upplevelser och perspektiv med varandra. I två av 

läroböckerna definieras läsaren explicit som både elev och lärare, vilket indikerar att läroboken 

intar en maktställning i hierarkin av kunskap och tolkningsföreträde som står ovanför både läraren 

och eleven i klassrummet. I den tredje läroboken definieras målgruppen enbart bestå av elever. 

Dock ger narrativet likväl uttryck för sin maktposition genom att motivera urval och selektion som 

att de “får vara med”. Därmed intar alla tre läroböcker en tydlig maktställning i sitt narrativ. 

Vidare positionerar sig även två läroböcker gentemot läsaren med direkta tilltal med 

instruktioner för hur läsaren ska förhålla sig till den narrativa föreställningen. Dessa instruktioner 
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innefattar hur eleverna förväntas mottaga den information och kunskap som presenteras i 

lärobokstexten, samt hur den bearbetas och tar sig till uttryck för eleverna. Läroböckerna uppvisar 

således en föreställning av hur förmedlingen av kunskap tas emot av eleverna. Ytterligare 

föreställningar kring elevernas socioekonomiska status framkommer i två av läroböckerna. En av 

läroböckerna förmedlar en föreställning av att den föreställda gemenskapen innehar ett högt 

materiellt och kulturellt kapital genom att uttrycka sig normerande kring tillgången till böcker i 

hemmet. Den andra läroboken förmedlar en förväntning om elevens socioekonomiska bakgrund 

genom att anta högt utbildnings- och materiellt kapital. Därmed existerar en normativ föreställning 

i lärobokstexten kring vem och hur den tilltänkta eleven ska vara, vilket innefattar en icke-låg 

socioekonomisk status. Därutöver intar narrativet genom sin föreställda gemenskap även en 

position av att vara av icke-låg socioekonomisk status.  

Lärobokstexterna framställer låg socioekonomisk status som centralt till olika stor grad. 

För två av läroböckerna är låg socioekonomisk status central i delar av lärobokstexterna. Låg 

socioekonomisk status är logiskt sett centralt i kapitlet och delkaplitlet som är tematiskt framställt 

utifrån arbetarlitteratur. Det begränsade utrymmet som tilldelas låg socioekonomisk status i 

delkapitlet motverkar dock den centrala framställningen som antyds i delkapitlets rubrik. Övriga 

textdelar i läroböckerna framställer låg socioekonomisk status som central för litterära epoker där 

klassfrågan varit aktuell för samtiden, varpå låg socioekonomisk status framkommer för de berörda 

författarna och sammanfattningar av skönlitterära verk. Därmed framställs låg socioekonomisk 

status dock inte som centralt i för litteraturhistorien efter 1950. I den tredje av läroböckerna 

framställs inte låg socioekonomisk status som centralt överhuvudtaget. Ena kapitlet framställer 

sociala orättvisor som centralt, men låg socioekonomisk status specificeras aldrig som en social 

orättvisa. Eftersom förekomsten av låg socioekonomisk status är få till antalet och ytligt antas låg 

socioekonomisk status inte vara centralt i lärobokstexten. Därutöver saknas all förekomst av låg 

socioekonomisk status i lärobokstextens andra kapitel. 

5.3 Förmedling av explicit och implicit framställning  

Den explicita framställningen av låg socioekonomisk status är i överlag ytlig och kortfattad. Låg 

socioekonomisk status presenteras med ett konstaterande narrativ som saknar förklaring eller 

reflektion. Undantaget är kapitlet, Arbetarlitteratur, där låg socioekonomisk status framställs med 

förklarande och reflekterande beskrivningar där begreppet berörs utifrån flera perspektiv. Den 
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övervägande konstaterande framställningen av låg socioekonomisk status förmedlar implicit låg 

socioekonomisk status som naturligt och statiskt, och därmed inte av behov av förklaring. 

Dessutom förläggs låg socioekonomisk status för samtliga lärobokstexter till en period från slutet 

av 1800-talet till mitten av 1950-talet då klassfrågan var aktuell i samtiden. För två skönlitterära 

sammandrag framställs låg socioekonomisk status i nutida litteratur, men då är handlingen förlagd 

till 1800-talet. Implicit förmedlas således till eleverna att låg socioekonomisk status tillhör det 

förflutna. I en av läroböckerna grupperas även författarskap av låg socioekonomisk status utifrån 

hur deras socioekonomiska status definieras, i motsats till andra litterära kollektiv i 

lärobokstexterna som definieras utifrån deras författarskaps litterära stildrag. Detta pekar ut 

personer av låg socioekonomisk status som ett kollektiv utifrån sin socioekonomiska status - dem 

- och särskild från narrativets gemenskap - vi. Vidare framställs låg socioekonomisk status explicit 

som kopplat till negativa levnadstillstånd, såsom olycka, misär och intellektuell isolering, i flera 

delar för två läroböcker, vilket implicit förmedlar att låg socioekonomisk status inte kan förknippas 

med någonting positivt för en individ, samt att detta tillstånd enbart kan lämnas på individuella 

meriter i den mån det kan lämnas alls. Slutligen sammankopplas låg socioekonomisk status i hög 

förekomst med genus för lärobokstexterna.  

6. Diskussion 

I denna undersökning har ett medvetet urval gjorts i läroböckerna utifrån var klassbegreppet med 

störst sannolikhet bör förekomma — nämligen från och med det stora moderna genombrottet i 

Norden, då klassfrågan blev central i det samtida samhället och följaktligen även inom litteraturen. 

Även med ett sådant selektivt urval har representationen av låg socioekonomisk status visat sig 

kunna vara så låg som 8% för en lärobokstext. Elevers möjlighet till representation kan därmed 

vara ytterst begränsade beroende på vilken lärobok som används i undervisningen. För samtliga 

lärobokstexter förekommer låg socioekonomisk status främst i anknytning till klassfrågans 

aktualitet mot slutet av 1800-talet, samt för arbetarlitteraturens genomslag kring 1930- och 40-

talet. Även i de få nutida skönlitterära sammanfattningar som berör låg socioekonomisk status är 

handlingen förlagd till 1800-talet. Lärobokstexterna behandlar således låg socioekonomisk status 

genom vad Apple benämner “mentioning” i och med att ett begränsat urval av låg socioekonomisk 
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status inkorporeras in i den dominanta traditionen istället för att genomsyra lärobokens narrativ.119 

En sådan typ av inkludering resulterar aldrig i en rättvis representation. Representationen innebär 

snarare, som Sleeter & Grant anser, att lärobokstexten legitimerar den dominerande maktens status 

och de konsekventa sociala relationerna genom sin porträttering.120 Låg socioekonomisk status får 

stå som värderat i relation till den rådande maktens perspektiv; det vill säga narrativets perspektiv.  

Narrativet förmedlar i samtliga lärobokstexter en konstruerad föreställd gemenskap i 

enlighet med Andersons definition genom att bilda ett kollektiv med läsaren i form av vi-

påståenden i narrativet.121 I denna gemenskap ingår i övervägande fall ett antagande om ägande av 

högt utbildnings- samt materiellt och kulturellt kapital för läsaren, vilket presenteras utan 

förklaring eller reflektion. Bland annat antas i en av lärobokstexterna att eleverna har tillgång till 

en mängd litteratur i hemmet, trots att antalet böcker i hemmet har visat sig vara den faktor som 

korrelerar mest mellan hög och låg socioekonomisk status.122 Den narrativa gemenskapen är 

därmed normativt icke-låg socioekonomisk i sin funktion. Eleverna antas ha ett visst utbildnings- 

samt materiellt och kulturellt kapital eftersom det anses naturligt utifrån narrativets position. 

Därtill grupperas även personer av låg socioekonomisk status tillsammans explicit i 

lärobokstexten. Narrativet positionerar sig därmed med icke-låg socioekonomisk status genom att 

både implicit anta elevernas icke-låg socioekonomiska status, samt att explicit peka ut personer 

med låg socioekonomisk status som ett kollektiv utanför narrativets gemenskap. Lärobokstexterna 

innefattar på så vis vad Fahlgren & Sawyer benämner en normalisering av medel- och hög 

socioekonomisk status genom vad narrativet framställer som självklart och som undantag i 

narrativet.123 Genom denna normalisering och exkludering amplifierar narrativet även 

föreställningen om grupptillhörighet. Precis som Karlsson påpekar utövar läroböckerna här sin 

maktposition för att skapa en föreställning kring relationen mellan narrativets gemenskap och 

grupper — “vi” och “dem” — i samhället.124 Resultatet blir att elever som är av låg 

socioekonomisk status kan uppfattas tillhöra “dem” och därmed vara en abnormalitet för den 

gemenskap som narrativet skapar med den tilltänkta läsaren.  

 
119 Apple 2012, s. 177. 
120 Sleeter & Grant 2011, s. 186. 
121 Anderson 1992, s. 21. 
122 OECD 2019, s. 55 
123 Fahlgren & Sawyer 2011, s. 537. 
124 Karlsson 2011, s. 44. 
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Att porträtterandet av låg socioekonomisk status är ytlig och kortfattad, samt presenteras 

med en konstaterande föreställning, förstärker även personer av låg socioekonomisk status i form 

av “dem” som naturlig och statisk. Likt vad Sleeter & Grant samt Karlsson uppmärksammat i sina 

undersökningar sker detta som ett resultat av hur lärobokstexten kodar socioekonomisk status, 

vilket förmedlar ett socialt konstruerat innehållet med subjektiva tolkningar och värderingar som 

naturligt och rätt i narrativet.125 126 På grund av att låg socioekonomisk status även framställs som 

sammankopplat till negativa livstillstånd — såsom olycka, misär och intellektuell isolering — 

förmedlas även detta som naturligt. Därtill föreställs lösningen på dessa negativa livstillstånd som 

baserad på individens förmågor; en individualistisk porträttering som Sleeter & Grant 

argumenterar för döljer tanken på kollektiva sociala grupper. Att dessa negativa livstillstånd 

presenteras som enbart möjliga att lösa på individnivå resulterar i att elevernas medvetenhet om 

dominerande grupper och deras egen socioekonomiska maktposition motverkas.127 

 Den allt för begränsade förekomsten av låg socioekonomisk status ger inte eleverna mycket 

möjligheter till att möta representationer de kan identifiera med. Framställningen av låg 

socioekonomisk status är därutöver för ytlig och förmedlad från en normativt narrativ position av 

medel- och hög socioekonomisk status. Som Sleeter & Grant påvisat riskerar knapphänt förekomst 

av människor med låg socioekonomisk status tillsammans med förmedling av en ytlig och enkel 

framställning av dito att alienera elever med låg socioekonomisk status från skolvärlden.128 

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att förekomsten, föreställningen och förmedlingen av 

låg socioekonomisk status i narrativet för litteraturhistorien i lärobokstexterna i överlag misslyckas 

med att ge en rättvis representation av låg socioekonomisk status som skulle kunna främja 

likvärdigheten. Dock är lärobokstexterna mer än bara det undersökta narrativet. De övriga delarna 

såsom övningsuppgifter och skönlitterära textutdragen kan därmed innefatta en kompensatorisk 

möjlighet för elevers socioekonomiska bakgrund som det inte fanns utrymme att innefatta i denna 

undersökning. 

 
125 Sleeter & Grant 2011, s. 185. 
126 Karlsson 2011, s. 51. 
127 Sleeter & Grant 2011, s. 205–206. 
128 Sleeter & Grant 2011, s. 206–207. 
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7. Vidare forskning 

Som undersökningen har visat är förekomsten och förmedlingen av låg socioekonomisk status 

inkonsekvent. Oberoende av variation i författare och förlag behandlas låg socioekonomisk status 

i överlag ytligt och avgränsat i lärobokstexternas narrativ. Konsekvensen av en sådan förekomst 

och förmedling är att elever med låg socioekonomisk bakgrund som tar del av lärobokstexten 

saknar fullgod representation, samt att läroböckerna därigenom inte nödvändigtvis främjar 

likvärdighet i skolan. I denna undersökning har enbart ett litet material bestående av utvalda kapitel 

för tre läroböcker för Svenska 2 granskats med hänsyn till representationen av låg socioekonomisk 

status. De berörda kapitlen valdes med avsikt att med största sannolikhet kunna påträffa 

representation av låg socioekonomisk status utifrån när klassbegreppet och arbetarlitteraturens 

framträdde som mest. Trots det särskilda urvalet påvisades låg socioekonomisk status förekomma 

i liten utsträckning, samt sakna förklarande och reflekterande framställning i narrativet till fördel 

för en normativ framställning av medel- och hög socioekonomisk status.  

Vidare forskning inom detta område skulle därmed med rätta kunna innefatta ett större 

material varvid representationen av låg socioekonomisk status kan granskas i det kompletta 

narrativet för hela lärobokstexten för att få ett än bredare underlag. Genom min undersökning 

uppmärksammade jag även en korrelation mellan förekomst och förmedling av socioekonomisk 

status och genus, vilket tyvärr låg bortom omfånget för denna undersökning. En intersektionell 

analys av låg socioekonomisk status och genus skulle därigenom med fördel kunna genomföras i 

likhet med Fahlgren & Sawyer och Sleeter & Grant:s undersökningar. Därutöver bör 

representationen av låg socioekonomisk status granskas i läroböcker för samtliga kurser i 

svenskämnet för att belysa hur förekomsten och förmedlingen av socioekonomisk status behandlas 

i svenskämnet som helhet. Min förhoppning är att liknande analyser även kommer att ske i andra 

skolämnen då skolans kompensatoriska uppdrag för likvärdighet omfattar alla ämnen i den svenska 

skolan. Denna undersökning är således blott ett litet inlägg i ett omfattande och avgörande, men 

ännu förhållandevist outforskat, område i forskningen för svenska skolans likvärdighetsarbete. 
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