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Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker hur marxismen framställs i läroböcker. Detta är intressant 

eftersom att läroböcker används mycket i skolan och deras innehåll ses som auktoriativt av 

elever (det vill säga, de tror på det som står däri). Marxismen är också en central ekonomisk 

teori som kan läras ut i både samhällskunskap och historia. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur marxism framställs i läroböcker. Detta syfte 

preciseras i frågeställningar som frågar vilka aspekter av marxismen som inkluderas i 

läroböcker och om dessa aspekter skiljer sig åt mellan böcker för ämnena historia och 

samhällskunskap samt mellan böcker för högstadiet och gymnasiet. De aspekter jag utgår 

ifrån är marxismens grundläggande beståndsdelar fastställda av Vladimir Lenin. 

Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys som problematiserar undervisningsinnehåll 

(och som därmed är en bred didaktisk analys) visar denna undersökning på att framställningen 

av marxismen i läroböcker är exkluderande när det gäller aspekter av marxismen, att 

läroböcker i historia inkluderar mer aspekter än de i samhällskunskap, samt att ingen 

signifikant skillnad mellan böcker för högstadiet och gymnasiet föreligger. Undersökningen 

visar också på att Karl Marx analys av det kapitalistiska samhället är en aspekt som ofta 

exkluderas i läroböcker vilket kan ses som ett dolt budskap om vad som är centralt i Marx 

teorier. 

 

Nyckelord: Didaktik, Läroböcker, Innehållsanalys, Socialism.  
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1 Inledning 

Som blivande samhällskunskapslärare har jag en vision om att elever ska komma ut i 

samhället medvetna om olika ekonomiska teorier. Ekonomisk politik och ekonomi i samhället 

är ett viktigt studieobjekt i skolan. Genom att studera kan eleverna lära sig om olika synsätt på 

hur samhällets ekonomi fungerar och enligt kursplanen ska eleverna utveckla en helhetssyn på 

samhällsfrågor där ekonomiska aspekter är centrala (Skolverket, 2011, s. 1). 

Jag anser att för att få en nyanserad bild av samhället krävs en förståelse för hur olika 

ekonomiska teorier analyserar samhället. På så sätt upptäcker eleven att det inte är så pass 

enkelt att en viss ekonomisk teori är den rätta, utan att det finns många ekonomiska teorier 

som är motstridiga. Det finns många olika ekonomiska samhällsteorier och man kan inte 

diktera vilken som är den rätta. Därför är det viktigt att man lär ut en del olika teorier då det 

som lärs ut erbjuds som mening för eleverna, något jag går närmare på i sektionen Bakgrund. 

Det finns många olika ekonomiska teorier och det finns också olika sätt att undersöka hur 

dessa framställs i skolan. Denna uppsats kommer att undersöka hur marxismen, vilket kan 

sägas vara en ekonomisk teori, framställs i läroböcker med hjälp av kvantitativ 

innehållsanalys. 
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2 Bakgrund 

2.1 Läroböcker som auktoriativt meningserbjudande 

Tomas Englund använder som utgångspunkt i sin text om undervisning som 

meningserbjudande att all undervisning handlar om att erbjuda mening och att detta 

meningserbjudande är intressant att forska kring. (Englund, 1997a, s. 120-121) Vad som lärs 

ut i klassrummet och hur detta lärs ut har att göra med val. Läraren kan till exempel sägas 

välja undervisningsinnehåll och lärobokstext. Enligt Englund leder dessa val till att ett visst 

synsätt inkluderas och ett annat exkluderas (Ibid., 1997a, s. 127). Lärobokstext kan enligt 

Englund ses som text vilket står i samspel med kontext. Text definierar Englund som 

undervisningens innehåll, till exempel lärobokstext (Ibid.). Med kontext menas dock ”det 

sammanhang som undervisningen inordnas i” (Ibid.). Lärobokstexten skapar alltså inte 

mening i sig själv utan i samspel med en kontext. 

Textanalyser av läroböcker kan sägas vara intressant just på grund av att lärobokstexter 

skapar mening genom att vara en form utav undervisninginnehåll. Men trots att den är så 

intressant skriver Englund att sådan forskning är lågprioriterad (Englund, 1997a, s.128). Vi 

vet därmed inte mycket om på vilket sätt lärobokstexter skapar mening hos eleverna, enligt 

Englund. Det vi vet är att de uppfattas som auktoritativa och att eleverna ofta tror på dem 

(Ibid.). Eftersomlärobokstexterna framstår som trovärdiga för elever är det intressant att 

studera om det är viktiga aspekter av studieobjekt som utesluts ur texten. Denna uppsats 

kommer att studera val av exkluderande och inkluderande i text (det vill säga lärobokstext). 

2.2 Användning av läroböcker i skolan 

Ann-Christine Svensson (2011) skriver att det i Sverige tidigare angavs detaljerade exempel 

på läromedel i kursplanerna men att detta avskaffades i och med det nya regelsystemet med en 

mål- och resultatstyrd skola, i början av 1990-talet, där läraren skulle spela en större roll i 

valet av stoff i undervisningen. (Svensson, 2011, s. 296) Trots detta har tidigare tradition med 

en gemensamt vald lärobok för ett ämne överlevt (Ibid., s. 312). Reformen hade alltså inte stor 

inverkan på val av läromedel. 

Svensson har genom intervjuer med skolpersonal undersökt hur det går till när 

gymnasieskolor väljer läroböcker. Hon kommer fram till att det dominerande sättet att välja 
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lärobok för ett ämne är att en ämneskonferens beslutar om en gemensam lärobok. De 

undersökta skolorna använder ej någon ”checklista” för urvalskriterier vid val av lärobok. 

(Svensson, 2011, s. 297) Hon hänvisar till en undersökning gjord av Skolverket som visar på 

att lärarna angav skolans ekonomiska resurser som den faktor med störst betydelse för vilka 

läromedel som används av dem. 

Svensson hänvisar också till en enkätundersökning som visar att färre än två procent av 

lärarna anger att de aldrig använder läroböcker, och att endast 16 procent säger att de sällan 

använder dem. Drygt 60 procent angav att de använder läroböcker regelbundet. (Svensson, 

2011, s. 301) 

Enligt de intervjuer som genomfördes framgår att det finns en förutsättning för att en 

lärobok ska bli vald i en skola. Denna förutsättning är att läroboken upplevs som flexibel nog 

för att lärare och elever ska kunna ”välja bort, byta ut och/eller komplettera med andra källor 

men återvända till läroboken utan problem”. (Svensson, 2011, s. 299) 

Läroböcker är alltså ett flitigt utnyttjat läromedel i skolan som väljs gemensamt och 

ekonomiska resurser är en faktor med stor betydelse. Hur läroböckerna används varierar från 

lärare till lärare men lärare brukar kräva att läroböcker ska vara flexibla så att de kan använda 

dem på ett sätt som de själva kan välja (Svensson, 2011, s. 313). 

Boel Englund (1999) ger i Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande en översikt över 

forskning om läromedel. Enligt Englund har läromedel inflytande men med varierande styrka 

och uttryck. Denna variation beror främst på ”vem som står för undervisningen”. (Englund, 

1999, s. 330) Englund poängterar också att faktumet att forskningen kring 

läromedelspåverkan sällan tagit hänsyn till typen av lärobok är en viktig punkt inom vetandet 

om läroböckers ställning i undervisning (Ibid.). 

Englund hänvisar till forskning som säger att ”läromedel är en viktig ramfaktor, som 

samspelar med andra ramfaktorer”. Forskning har också visat på att läroböcker haft störst 

inflytande på undervisningen i ämnen som engelska och naturämnen där teori och ”rena 

fakta” ska läras in. (Englund, 1999, s. 330) Det har också visats att typen av läroböckernas 

inflytande på undervisningen främst har att göra med ”urval och sekvensering av stoff” 

snarare än en påverkan på ”undervisningens arbetssätt och arbetsformer” (Ibid., s. 331). 
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2.3 Marxismens relevans i undervisningen 

Över ett sekel efter Karl Marx död används fortfarande hans teorier i samhällsdebatten1. Karl 

Marx var arbetarrörelsens mest inflytelserika tänkare (Nationalencyklopedin, 2013). Hans 

teorier har inte bara använts av renodlade marxister utan också av allt från anarkister och 

leninister till socialdemokrater. Många av dessa håller inte med hans teorier till fullo, i 

synnerhet när det gäller hans föreslagna medel för att förändra samhället. Dock håller många 

med om hans analys av det kapitalistiska samhället. Två anarkister som var kritiska till Karl 

Marx men som ändå höll med honom i hans samhällsanalys kan användas som exempel. Den 

amerikanska anarkisten Benjamin Tucker skrev vid Karl Marx död att han både kan benämnas 

både som en fiende och som en man varje anarkist måste respektera (Tucker, 1883). En rysk 

översättning av Karl Marx kanske mest kända verk Kapitalet (som beskriver det kapitalistiska 

produktionssättet) började framställas av den ryska anarkisten Michail Bakunin i slutet av 

1860-talet och Bakunin hade stor respekt för Karl Marx som socialistisk tänkare (Kenafick, 

1950). Bakunin och Marx blev dock senare politiska fiender i första internationalen vilket 

ledde till Bakunins uteslutande ur organisationen. Hur marxistiska teorier presenteras och 

framställs i läroböcker för samhällskunskap och historia är högst relevant och intressant att 

undersöka just på grund av att de (åtminstonde delar av dem) har fått många anhängare. Om 

marxistiska teorier framställs på ett i grunden felaktigt sätt är detta förstås allvarligt då det 

leder till att elever sedan får en felaktig syn på teorierna. Detta kan dock ej sägas vara fallet. 

Det som står om marxismen och andra saker i läroböcker är oftast korrekt. Till exempel, om 

det står att Karl Marx var en tänkare på 1800-talet som var kritisk till hur illa arbetarna 

behandlades i fabrikerna är detta ett exempel på korrekt information. Han var ju faktiskt 

kritisk till hur illa arbetarna behandlades i fabrikerna men en sådan text utesluter ändå många 

av hans idéer. Vilka idéer och aspekter av marxism som exkluderas och vilka som inkluderas i 

läroböcker är något som är intressantare att forska kring än om teorierna framställs korrekt 

eller inkorrekt. Att det som står om marxismen i läroböckerna absolut oftast är korrekt är ett 

grundantagande i denna uppsats. Intresset angående vad som inkluderas respektive exkluderas 

i texten är i linje med det Englund skriver om inkludering och exkludering i text (se ovan). 

Karl Marx teorier är relevanta både inom ämnena samhällskunskap och historia i 

gymnasiet och högstadiet. I historia kan man säga att Karl Marx är relevant på så sätt att 

under vissa epoker hade han stort inflytande. Marx sätt att se på historiens utveckling är också 

                                                 

1 Se till exempel ”Utvecklingen går åt det håll som Karl Marx talade om”, Dagens Nyheter 2012-02-06 



9 

 

relevant. Inom samhällskunskap kan man säga att han är relevant för att hans idéer har 

inflytande även idag. I en lärobok i historia kan det kanske stå någonting om att Karl Marx 

hade inflytande under ryska revolutionen och Pariskommunen, eller att han ser all historia 

som historien om klasskamp. I en samhällskunskapsbok kan det stå mer om vad marxister 

idag har för åsikter. Till saken hör att Karl Marx teorier är relevanta både inom 

samhällskunskap och inom historia. Eftersom att det är intressant att undersöka hur Karl Marx 

teorier framställs i läroböcker och att hans teorier är relevanta både inom samhällskunskap 

och historia för högstadiet och gymnasiet är det intressant att undersöka hur hans teorier 

framställs i både dessa ämnens och skolperioders läroböcker. Detta utmynnar i ett syfte vilket 

nästa sektion närmare presenterar. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka framställningen av vissa centrala aspekter av 

marxism, såsom denna definieras av Lenin, i läroböcker för samhällskunskap och historia. 

Närmare bestämt är syftet att undersöka vilka av de enligt Vladimir Lenin fastställda 

beståndsdelarna av marxism som inkluderas respektive exkluderas i läroböcker. Dessa 

aspekter är socialistisk politik¸ kritik av den politiska ekonomin och materialism. Detta leder 

till följande mer precisa och avgränsade frågeställningar som gäller för uppsatsen: 

 

 Vilka av Vladimir Lenin fastställda aspekter av marxismen inkluderas respektive 

exkluderas i läroböcker för samhällskunskap och historia för gymnasiet och 

högstadiet? 

 

 Finns det skillnader mellan läroböcker för historia och samhällskunskap gällande 

inkludering och exkludering av de enligt Vladimir Lenin fastställda aspekterna av 

marxismen? 

 

 Finns det skillnader mellan läroböcker för gymnasiet och högstadiet gällande 

inkludering och exkludering av de enligt Vladimir Lenin fastställda aspekter av 

marxismen? 
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4 Marxism-leninism 

4.1 Lenins fastställda beståndsdelar av marxismen 

Marxismen är en av två historiskt signifikanta rörelser inom revolutionär socialism. Den andra 

rörelsen kan sägas vara anarkism. Dessa två grupper splittrades under första internationalens 

Haagkongress 1872 (Stekloff, 1928). Anarkismen utvecklades i linje med syndikalismen 

(anarko-syndikalismen) och spelade stor roll i spanska inbördeskriget, ryska revolutionen och 

italienska fabriksockupationer (McKay, 1995, 99-114). Marxismen tog en mer etatistisk 

utvecklingsväg och hade inflytande på ryska revolutionen där bolsjevikerna under Vladimir 

Lenin kom att lägga grunden för det som senare skulle kallas Sovjetunionen (Britannica 

Online Encyclopedia, 2013). Lenin var inte bara en revolutionär utan också en teoretiker 

inspirerad av Marx. Marxism-Leninism, den officiella ideologin hos många kommunistiska 

partier världen över, är den mest dominerande socialistiska läran idag (Albert & Hahnel, 

1981, s. 24). Lenin var alltså influerad av Marx idéer om social revolution och blandade dessa 

med revolutionär praktik i ett av världens största länder (Beckett, 2007, s. 528). Detta är han 

välkänd för världen över, både hos folk som stödjer honom men också hos kritiker. Därför 

kan Lenin anses relevant och därför använder jag mig av Lenins perspektiv på marxismen för 

att klargöra avgränsningar mellan olika aspekter. 

Vladimir Lenin skrev 1913 en artikel om Marx idéer vid namn Marxismens tre källor och 

tre beståndsdelar till 30-årsminnet av hans död. I denna börjar Lenin bland annat med att 

skriva att det ej finns någon ”opartisk” social vetenskap som har klasskampen som grund. Han 

avvisar också anklagelser mot marxismen om att det skulle vara någon slags sekt. Lenin 

menar att det finns en stark koppling mellan tidigare filosofi samt sociala vetenskaper och 

Karl Marx teorier. Han kallar Marx lära för allsmäktig och sann. Han skriver också att den ger 

människor en enhetlig världsbild. (Lenin, 1913) 

Denna inledning visar starkt på Lenins tillit till och beundran av Marx. Som stark 

beundrare var han mycket påläst och i artikeln fortsätter han med att räkna upp och skriva om 

de tre, enligt honom, viktigaste aspekterna av Marx teorier. 

Lenin menar på att efter Franska revolutionen framträdde materialismen som en följdriktig 

teori samtidigt som den blev smutskastad av demokratins fiender som förespråkade filosofisk 

idealism och religion. Karl Marx tog denna lära som hävdar att det är materiella förhållanden 

som avgör historiens skeden och kombinerade det med Hegels dialektik, vilket innebär ett 
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synsätt som hävdar att ekonomin under ett visst produktionssätt växer och växer tills det att 

inre svagheter leder till dess förfall. Enligt Lenin var denna nya ”vetenskap” helt i linje med 

naturvetenskaperna och man kunde tydligt visa på vilket sätt till exempel feodalism ledde till 

kapitalism. (Lenin, 1913) 

Materialismen kan sägas vara Marx metodologiska tillvägagångssätt för att studera 

historiens produktionssätts utveckling. Primitiv kommunism var rådande då människan levde 

på jakt och fiske. När den agrara revolutionen uppkom innebar detta skifte i produktionssätt 

att slavsamhälle infördes och hölls igång tills det att expansionen av detta blev alltför mättat 

vilket ledde till feodalism med adel och livegna. Detta system skulle också få se sitt slut vid 

till exempel den Franska revolutionen. Det nuvarande produktionssättet är kapitalism där 

proletärer sugs ut av kapitalister, enligt Marx. 

Enligt Lenin upptäckte Marx att den politiska strukturen i dagens samhälle vilar på en 

ekonomisk struktur som grundval. Marx valde att analysera denna grundval, det vill säga 

kapitalismen. Han fastställde lagen att ”varje varas värde bestämmes av den mängd 

samhälleligt nödvändig arbetstid, som kräves för dess framställning”. Marx såg förhållandet 

mellan människor som en grundläggande faktor inom ett politiskt system där arbetare delvis 

arbetar för en arbetarlön som de själva får (och är beroende av) medan kapitalisterna tar 

mervärdet och blir rika på detta, ”människans arbetskraft blir en vara”. Detta mervärde 

används sedan för att förtrycka arbetare genom att slå ut småproduktion. Arbetare blir 

beroende av kapitalet. Detta synsätt kan kallas för Marx kritik av den politiska ekonomin. 

(Lenin, 1913) 

Karl Marx var normativ när det gäller synen på det kapitalistiska samhällets arbetsdelning. 

Dock ska inte ordet kritik i ”kritik av den politiska ekonomin” få läsaren av denna uppsats att 

tro att det har att göra med Marx moraliska värderingar av det rådande samhället. Denna 

aspekt av marxismen kan snarare sägas vara Marx genomgående analys av kapitalism vilket 

inkluderar arbetsvärdeteorin med konsekvenser som analys av mervärde och människans 

arbetskraft som en vara. 

Lenin fortsätter med att påpeka att när kapitalismen än var ung var utopisk socialism, det 

att försöka övertyga de rika att det ekonomiska systemet är omoraliskt, vanligt. Detta ledde 

dock ej någon vart, enligt Lenin. Marx menade dock på att klasskampen är bättre lämpad för 

att krossa det kapitalistiska samhället. Denna klasskamp måste föras på liv och död. 

Arbetarklassen är, enligt Marx, inte enbart i stånd att genomföra en sådan kamp utan denna 

kamp sker oundvikligen. (Lenin, 1913) Vi kan kalla denna deterministiska utgångspunkt för 

socialistisk politik. Marx socialistiska politik kan sägas vara deskriptiv. Han är förstås 
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normativ och anser att arbetarklassen bör göra revolution för att slå sig fri från kapitalismens 

utsugning då han i Det kommunistiska partiets manifest (1848) uppmanar proletärer i alla 

länder att förena sig (Marx, 1848), men han ser det också som någonting ofrånkomligt. Han 

förutser alltså revolutionen, ser det som en del av historiens naturliga utveckling. Han skriver 

i samma publikation att ”Dess [bourgeoisiens] undergång och proletariatets seger är lika 

oundvikliga” (Marx, 1848). Det deskriptiva, det vill säga det att arbetarna kommer att göra 

revolution, och inte bara bör göra revolution är det som karaktäriserar socialistisk politik. 

I detta avsnitt har jag alltså räknat upp de tre aspekter av marxism som enligt Lenin är 

hörnstenarna i Marx teorier som helhet. Dessa kallas historisk materialism, kritik av den 

politiska ekonomin och socialistisk politik. Det är dessa tre aspekter som undersökes i 

läroböckerna. Mer om detta i avsnittet om metod. 

4.2 Varför just Lenin? 

Läsaren kanske här frågar sig varför jag väljer att utgå ifrån just Vladimir Lenins aspekter av 

marxismen i denna uppsats. Man kan problematisera valet av Lenins fastställda aspekter då 

det finns andra marxistiska teoretiker med sina versioner av marxism. Exempel på andra 

marxistiska traditioner är frihetlig marxism och rådskommunism. Varför används just en 

leninistisk indelning av marxismens aspekter som grund då det finns andra alternativ? 

Anledningen till varför jag utgår ifrån Lenin i detta avseende är delvis rent pragmatiskt. En 

så pass enkel indelning av marxismens beståndsdelar som finns tillgänglig i Lenins artikel är 

det som behövs för att denna uppsats ska kunna utgå ifrån något att kvantifiera i 

lärobokstexterna. Den artikeln är den enda jag känner till som berör detta område och den 

fungerar bra som bas då den på ett enkelt sätt separerar de olika aspekterna av marxismen. Det 

kan också tilläggas här att leninismen kan sägas vara en väldigt framsträdande version av 

marxismen då den var en ideologisk grund för det parti som styrde ett av världshistoriens mest 

mäktiga stater, Sovjetunionen. Att jag väljer just Lenins indelning av marxismens 

beståndsdelar kan dock sägas vara ett validitetsproblem, något jag går in på närmare i 

metoddelen. 

Hädanefter i uppsatsen då jag skriver om marxismens aspekter menar jag de av Lenin 

fastställda aspeketerna av marxismen. 
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5 Litteraturöversikt 

5.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt går jag igenom olika studier som berör det ämne denna uppsats handlar om. Det 

genomgående temat för tidigare forskning kan sägas vara ideologiska eller politiska 

motsättningar mellan läroböcker och det är också detta tema som denna uppsats berör. 

Intressant med följande artiklar är att de visar på att skillnader i läroböcker i humanistiska 

ämnen kan skilja sig på ett ideologiskt och politiskt plan. 

Jag berör dels studier som undersöker svenska läroböcker, till exempel en avhandling om 

propaganda i svenska läroböcker, men också studier som undersöker utländska läroböcker, till 

exempel en artikel som undersöker framställningen av kommunism i praktiken i ryska 

läroböcker. 

5.1.1 Undersökningar av svenska läroböcker 

Med sin avhandling Skolbokspropaganda? syftar Jörgen Mattlar på att visa ”vilken 

ideologiproduktion som kommer till uttryck i läroboksmaterialet, och i vilken utsträckning 

läroböckernas ideologiproduktion avviker från varandra” (Mattlar, 2008, s. 17). I Mattlars 

avhandling används ideologianalys (Ibid., s. 61) för att bland annat analysera fem olika 

läroböckers ideologiproduktion. Mattlar utgår då ifrån antagandet att läroböcker innehåller 

dolda värderingar och uppfattningar och tonvikten vid analysen läggs vid ”kön, etnicitet och 

klass” (Ibid., s. 17). 

Mattlar använder sig både av kvalitativ textanalys och kvantitativ innehållsanalys. I den 

kvalitativa textanalysen används bipolära parametrar som ställs emot varandra för att visa på 

vilken ideologisk position en viss bok intar angående till exempel kön. Som stöd till den 

kvalitativa textanalysen används också kvantitativ innehållsanalys i vilken Mattlar räknar 

förekomsten av olika begrepp och liknande. (Mattlar, 2008, s. 61-62) 

Mattlar ser med hjälp av sin analys att böckerna skiljer sig åt i ovan nämnda avseenden och 

kommer därmed fram till att en ideologisk maktkamp mellan läroböcker är närvarande. Å ena 

sidan finns läroböcker som betonar socialdemokratin som grund för det svenska samhället. Å 

andra sidan finns läroböcker som mer betonar liberala och västerländska demokratiska 

värderingar som grund för det svenska samhället. (Mattlar, 2008, s. 190-191) 
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Henrik Åström Elmersjö (2011) visar i en artikel också på skillnader och motsättningar 

mellan läroböcker. Åström diskuterar hur ”Europa” har utvecklats i svenska läroböcker sedan 

början av 1900-talet och det Åström Elmersjö tittar på hur detta har ändrats i tid. Den primära 

frågan som artikeln försöker svara på är vad ”Europa” och ”europeisk” syftar på i svenska 

läroböcker i historia från början av 1900-talet och 100 år framåt. Åström Elmersjö använder 

både kvantitativ och kvalitativ metod för att besvara frågeställningen. Han räknar till exempel 

antalet gånger ordet Europa förekommer för att ge en bild av hur detta ändrats över tid men 

har också tittat på vilken betydelse ordet haft och hur detta utvecklats. Med betydelse menas 

både hur man karaktäriserat Europa men också hur man har framställt ”det andra”, det vill 

säga det icke-europeiska. (Åström Elmersjö, 2011, s. 64) Åström Elmersjö går tillväga på så 

sätt att han tittar på hur Europa framställs (som fritt, industriellt, kultiverat, eller liknande) 

samt hur ”det andra” framställs (barbariskt, reaktionärt, agrikulturellt, och så vidare). En 

tabell ritas upp i vilken man kan se hur de olika böckerna framställt det ena och det andra. 

(Ibid., s. 70) 

Åström Elmersjö kommer fram till att ju äldre läroböckerna är, desto mer framställs 

Sverige som en nation och ju mer ställs Sverige i kontrast till andra europeiska länder. Ju 

nyare böckerna är, desto mer framställs Europa som ett område med samma typ av kultur och 

dessa böcker verkar karaktäriseras mer av en identifiering av Sverige med Europa. I början av 

århundradet var det mest fokus på vad som var ”bra” och vad som var ”dåligt” i en historia 

med nationen som huvudperson. Sedan 1960/1970-talet ändrades detta och det gavs en mer 

komplex syn på historien. Enligt artikeln har tidigare forskning kommit fram till att liknande 

utveckling har skett i läroböcker från Ukraina och USA. (Åström Elmersjö, 2011, s. 73) 

Hur läroböcker framställer betydelsen av Europa är intressant eftersom att det föreligger 

politiska och ideologiska skillnader mellan läroböcker. Det föreligger också i framställningen 

av islam i läroböcker. Kjell Härenstam ställer i Skolboks-islam (1993) frågan hur läromedel 

framställer islam. (Härenstam, 1993, s. 89) Frågan har alltså inte att göra med hur ofta eller 

mycket islam framställs, utan snarare hur det framställs. Härenstam kommer fram till att en 

del svenska läroböcker framställer islam socialantropologiskt. Med detta menar han att sådant 

som händer i muslimska länder ofta kopplas till islam utan specifiering av ordet islam som 

religion. Till exempel är temat kvinnor i islam någonting som Härenstam finner i läroböcker 

från 1969 och detta syftar snarare på kvinnor som lever i länder med många muslimer. (Ibid., 

s.291-292) Härenstam menar att dessa läroböcker i liten grad ”problematiserar begreppet 

islam” (Ibid., s.271). Om man inte problematiserar eller definierar islam kan följden bli att 
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sådant som händer i muslimska länder men som inte har med islam att göra automatiskt 

associeras med islam. 

Vissa läroböcker för högstadiet fokuserar också på en väldigt negativ skildring av islams 

gudstro, människosyn och koppling till krig och konflikter världen över (Härenstam, 1993, 

s.271). Som jämförelse hänvisar Härenstam till den muslimske forskaren Akbar S. Ahmed 

som skiljer på sättet människor lever i muslimska länder och på islam som ideal (Ibid., s.291). 

Härenstam menar på att muslimska författare kan se samma sak när de ser till exempel 

kvinnors position i samhället i muslimska länder som författarna till svenska läroböcker ser, 

med den skillnaden att de svenska författarna associerar det med islam när de muslimska 

författarna ofta ser det som icke-kompatibelt med deras idealbild av islam (Ibid.). 

Alla svenska läroböcker framställer dock inte islam på detta socialantropologiska sätt. 

Härenstam kommer fram till att ju närmare samtida forskning läroboksförfattarna står, desto 

mer lik är deras bild av islam den idealbild uppmålad av de muslimska författarna. 

(Härenstam, 1993, 291) 

5.1.2 Undersökningar av utländska läroböcker2 

Undersökningar om hur Sovjetunionen framställs i läroböcker är betydligt vanligare än hur 

marxismen som ideologi framställs. I New Ideologies in Postcommunist Russian Textbooks 

jämför Elena Lisovskaja och Vyatjeslav Karpov ryska läroböcker i humanistisiska ämnen från 

perestrojkan3 och efter Sovjetunionens fall. (Lisovskaja & Karpov, 1999, s. 2) De visar på att 

innehållet i läroböckerna har gått från en dogmatisk syn på marxism-leninism till en 

inkonsekvent kombination av ideologisk nationalistisk symbolik, västanpassning och 

omtolkning av kommunismen (Ibid., 1999, s. 3). Enligt författarna är denna inkonsekventa 

blandning av ideologiska synsätt som ges utrymme i böckerna en balans mellan de olika 

politiska krafter hos makteliten i det ryska samhället (Ibid.). 

Författarna använder kvalitativ innehållsanalys i undersökningen och det som undersöks är 

böckernas framställning av kommunismens historia (i Sovjetunionen) i böcker för histora, 

marxism-leninism i teori och praktik i böcker för samhällskunskap och klassisk rysk litteratur 

från 1800-talet i litteraturböcker (Lisovskaja & Karpov, 1999, s. 9). 

                                                 

2 Avsnittet inkluderar studier som undersöker svenska och utländska böcker. 
3 Perestrojka är det namn på de reformer som Michail Gorbatjov introducerade på 1980-talet i 

Sovjetunionen. 
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När en lärobok i historia från perestrojkan och en senare utgåva som publicerades efter 

perestrojkan jämförs observeras vissa skillnader i inkluderingar, exkluderingar och fokus 

gällande Sovjetunionens historia. I den senare boken står det att beslutet att invadera 

Tjeckoslovakien togs ”bakom stängda dörrar”, hur många afghaner och sovjetiska trupper 

som dog i Afghanistan samt den politiska oppositionens roll. Ekonomin, den politiska 

regimen och utrikespolitiken kritiseras starkt i den senare boken och mer fokus ligger på dessa 

aspekter än i den tidigare boken. Där står också om mörkläggningen av 

kärnkraftverksolyckor, till skillnad från den äldre boken. Dock tas kritik mot kommunismens 

sociala ojämlikhet och utveckling samt kritik mot relationer mellan lokala och statliga 

myndigheter bort i den senare boken. Författarna anser att dessa ändringar har ideologisk 

betydelse för regimen som tog över efter Sovjetunionens fall, något som de benämner som 

”ett historiskt rättfärdigande av politisk status quo”. I boken från perestrojkan kritiseras 

stalinismen starkt medan den senare boken mer fokuserar på kritik mot poststalinisk 

kommunism i Sovjetunionen. (Lisovskaja & Karpov, 1999, s. 11-12) 

Lisovskajas och Karpovs undersökning är inte den enda som undersöker bilden av 

Sovjetunionen i läroböcker. Genom att undersöka bilden av USA och Sovjetunionen i 

nordiska läroböcker under det kalla kriget söker Janne Holmén (2006) besvara frågan om 

läroböcker i en småstat påverkas av de ”utrikespolitiska förhållanden som råder i landet” 

(Holmén, 2006, s. 49). Närmare bestämt undersöks norska, svenska och finska läroböcker. 

För att bevara det nationella oberoendet som småstat, menar Holmén, valde de tre länderna tre 

olika vägar att gå efter andra världskriget beroende på deras erfarenheter från kriget. Norge 

anslöt sig till NATO, Sverige var neutralt men litade på beskyddande västmakter och Finland 

försök att hålla vänskapliga förbindelser med Sovjetunionen. (Ibid., s. 331) De tre ländernas 

utrikespolitiska förhållanden skildes alltså åt. 

Holmén kommer fram till att läroböckerna påverkas av utrikespolitiska förhållanden för en 

småstat. Detta märks tydligast i finska läroböcker där under det kalla kriget sovjetvänligheten 

kombinerades med ”allt mindre kritiklöshet” gentemot USA. (Holmén, 2006, s. 332) 

I de svenska läroböckerna märks det av att utrikespolitiska konjunkturer under det kalla 

kriget påverkade läroböckerna. Särskilt påverkades böckerna i samhällskunskap medan 

innehållet i läroböckerna för historia var mer stabilt. Svenska läromedel återspeglade, enligt 

Holmén, den svenska neutralitetspolitiken och anpassade sig efter rådande maktförhållanden i 

det kalla kriget. (Holmén, 2006, s. 332. 
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Holmén kommer fram till att Norge, på grund av sitt NATO-medlemskap vilket genererade 

trygghet, hade läroböcker som inte höll tillbaka kritik mot varken Sovjetunionen, USA eller 

den norska utrikespolitiken (Holmén, 2006, s. 332). 

Holmén menar också på att utrikespolitikens påverkan på läroböckerna under det kalla 

kriget i huvudsak var indirekt genom att de nordiska ländernas utrikespolitiska förhållanden 

skapade vissa samhällsklimat, vilket påverkade det lärarna efterfrågade i läroböckerna, vilket i 

sin tur påverkade läroböckernas innehåll. (Holmén, 2006, s. 333) 

Agneta Bronäs jämför i sin avhandling Demokratins ansikte (2000) tyska och svenska 

samhällskunskapsböcker för att ”kartlägga och analysera hur olika bilder av deomkrati 

gestaltas”. (Bronäs, 2000, s. 21) Hon kommer fram till att demokrati framställs vagt, 

motsägelsefullt och ibland även motsägelsefullt gentemot officiella dokument angående 

demokrati (Ibid., s. 254). Till exempel diskuteras i svenska jämställdhet mellan kvinnor och 

män medan läroböckerna framställer kvinnor och män ojämlikt. I tyska läroböcker framställs 

medborgare som mer aktiva, självständiga och ansvariga än i svenska läroböcker där de 

vanligen framställs som ignoranta, passiva och likgiltiga. (Ibid.) Bronäs kommer också fram 

till att samhällskunskapsböcker framställer demokrati som ett system i vilket det enda sättet 

för medborgare att påverka eller ha inflytande över politiken är att rösta på nya ledare vart 

fjärde år (Ibid.). Det finns alltså motsättningar vad gäller tyska och svenska läroböckers sätt 

att framställa medborgares delaktighet i samhället men också mellan läroböckers 

framställning av demokrati å ena sidan och officiella dokuments framställning å andra sidan. 

5.1.3 Sammanfattning 

De viktigaste resultaten av tidigare forskning med relevans för denna uppsats är att det finns 

ideologiska och politiska skillnader i framställning av företeelser i läroböcker i humanistiska 

ämnen. Dessa skillnader i framställning har att göra med inkludering/exkludering samt olika 

val av fokus. Dessa skillnader i framställning kan ses i svenska läroböcker och utländska 

sådana. Skillnader förekommer också mellan olika läroböcker för olika länder. 

5.2 Teoretiska perspektiv 

5.2.1 Kvantitativ data som grund för att hitta dolda budskap 

Enligt Kristina Boréus och Göran Bergström (2000) kan man innehållsanalytiskt räkna ”hur 

ofta någon speciell företeelse omnämns” i texter. (Boréus & Bergström, 2000, s. 44) Metoden 
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kvantitativ innehållsanalys, som beskrivs närmare i metoddelen av denna uppsats, grundar sig 

på en empiristisk syn på vetenskap där man söker efter ”manifesta inslag i texter, dvs. sådant 

som uttrycks explicit” (Ibid., s. 45). Men även fast det är de manifesta inslagen som 

kvantifieras kan man utifrån dessa ”komma åt det inte fullt utsagda” (Ibid.). 

Kvantitativ innehållsanalys kan alltså sägas tangera idéanalyser, inte genom att i sig 

analysera budskap och mening utan snarare genom att bidra med data som i sin tur kan 

användas till att analysera mening och budskap i innehåll, även om texten inte erbjuder den 

sortens mening. Denna uppsats utgår från att slutsatser som berör meningserbjudande och 

budskap i texter kan grundas på kvantitativ data. Jag undersöker vilka aspekter av marxismen 

som inkluderas respektive exkluderas och kan därmed försöka dra någon slutsats angående 

budskap och mening när det gäller marxismen i läroböckerna. 

5.2.2 Olika modeller för didaktisk analys 

Enligt Tomas Englund finns det två olika modeller för didaktisk analys som har använts i 

Sverige de senaste decennierna. Snäv didaktik handlar om att undersöka hur elever lär sig ett 

visst givet innehåll. Med detta tillvägagångssätt kan man jämföra olika elevers lärande av just 

detta innehåll. Det är centralt i snäv didaktik att själva innehållet är givet. (Englund, 1997b, s. 

267) 

Bred didaktik handlar inte bara om elevers lärande av ett ämnesinnehåll. Inom den breda 

modellen problematiserar man också själva innehållet ur ett perspektiv som tar hänsyn till 

social reproduktion, legitimitet och social kontroll. (Englund, 1997b, s. 268) 

Englund blickar tillbaka på tidigare didaktisk forskning i Sverige och ser dessa tydligt 

avgränsade fält. Å ena sidan ses läroplansteori som ett exempel på bred didaktik där 

innehållet i läroplaner problematiseras. Å andra sidan ses instruktionell didaktisk metod som 

snäv didaktik. (Englund, 1997b, s. 269) 

Både snäv didaktisk analys och bred didaktisk analys är väsentliga inom 

utbildningsvetenskapen. De är två olika modeller som syftar till att studera olika saker. 

Problemet med snäv didaktik är dock, menar Englund, att man ej problematiserar innehållet 

(Englund, 1997b, s. 270). Detta innebär att man exkluderar diskussion kring vad som lärs ut. 

Denna uppsats problematiserar innehåll i läroböcker. Hur marxismen lärs ut i klassrummet 

kommer ej att diskuteras. Detta innebär att jag använder mig av den breda modellen för 

didaktisk analys. Som sagt tas hänsyn till exempelvis legitimitet i breda didaktiska analyser. 

Genom att studera hur läroböcker framställer marxism i enlighet med etablerade teorier kan 
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man komma fram till nya frågeställningar om läroböckernas legitimitet i själva 

framställningen. 

I nästa avsnitt beskrivs metoden och tillvägagångssättet som ligger till grund för denna 

undersökning som använder sig utav den breda modellen för didaktisk analys. 
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6 Metod 

Detta avsnitt syftar till att tydliggöra vilken typ av metod jag använder mig av, vilket 

kriterium för aspekternas förekomst i läroböckerna jag använder, mitt urval av analysenheter 

och tillvägagångssättet för denna breda didaktiska undersökning. 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att besvara frågeställningarna som behandlar marxismens framställning i läromedel är en 

undersökning av detta innehåll centralt och därför kommer textböckerna att analyseras. 

Eftersom att detta innebär en ”undersökning av innehållet i någon form av skriftlig […] 

framställning” (Esaiasson, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 223) är detta en innehållsanalys. 

Jag använder ett kriterium för aspekternas förekomst i läroböckerna som består av en 

uppsättning definitioner av tre centrala aspekter av marxismen för att sedan se om dessa 

aspekter förekommer i olika läromedel. Detta innebär att undersökningen använder sig av en 

kvantitativ metod då den ”baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass 

många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror” (Esaiasson, 

m.fl., 2007, s. 223). 

Denna undersökning kvalificeras därmed som en kvantitativ innehållsanalys. Den skriftliga 

framställningen är i detta fall läroböckerna. De likvärdiga och jämförbara uppgifterna är datan 

som beskriver vilka aspekter som inkluderas. En analysenhet är en lärobok. 

Definitionen av kvantitativ innehållsanalys av texter kan också formuleras som ”analyser 

där något inslag i texter räknas eller mäts utifrån ett specifikt forskningssyfte” (Boréus & 

Bergström, 2000, s. 87). Också enligt denna definition använder sig denna undersökning av 

kvantitativ innehållsanalys. Denna undersökning består nämligen av analyser där aspekter av 

marxism i lärobokstexter räknas utifrån syftet att ta reda på hur marxism framställs däri. Jag 

har ovan gått igenom vilka dessa aspekter är men exakt hur dessa aspekter fastställs och 

definieras för denna uppsats går jag närmare in på i nästkommande avsnitt vilket beskriver 

kriterium för aspekternas förekomst i läroböckerna för undersökningen. 

En typisk kvantitativ innehållsanalys räknar antalet gånger ett visst begrepp återkommer i 

en text av något slag. I sådana undersökningar är det vanligt att använda datorprogram som 

räknar dessa begrepp. Denna undersökning räknar aspekter som tas upp och dessa aspekter 

tolkas kvalitativt. Det är dock i grunden en kvantitativ undersökning då det som resultatet 
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bygger på är kvantitativ data, nämligen datan som beskriver vilka aspekter av marxismen som 

tas upp i respektive lärobok. 

För att besvara huvudfrågeställningen om hur marxismen framställs i läroböcker skulle jag 

ha kunnat använda mig av kvalitativ textanalys. Dock hade det blivit svårare att undersöka de 

tre mer precisa frågeställningarna om vilka aspekter som tas upp. Anledningen till varför jag 

valde kvantitativ innehållsanalys för den här studien är för att det förefaller sig naturligt att 

räkna förekomsten av de olika aspekterna i läroböckerna för att komma fram till ett resultat 

om vilka aspekter som inkluderas. En kvalitativ undersökning hade varit mer lämplig om jag 

ville beskriva på vilket sätt olika aspekter inkluderas. Detta vore dock ej i linje med 

frågeställningarna som ignorerar hur aspekterna framställs. Huvudfrågeställningen (syftet) 

frågar visserligen hur marxismen framställs men detta syfte ledde till de mer precisa 

frågeställningarna som behandlar inkludering och exkludering. 

6.2 Kriterium för aspekternas förekomst i läroböckerna 

Enligt Vladimir Lenin fanns som sagt tre källor och beståndsdelar som marxism kan delas in 

i. Dessa är materialistisk filosofi, kritik av den politiska ekonomin och socialistisk politik. 

(Lenin, 1913) Dessa ”källor och beståndsdelar” benämns i denna uppsats som aspekter av 

marxism. 

Med materialism menas här det metodologiska tillvägagångssättet att studera samhällets 

ekonomiska system som en del av en historia i vilken förändringar frambringes av det aktuella 

produktionssättet. I marxismen blir det ett slags historiesyn. Ett berörande av denna 

historiesyn räknas som en inkludering av aspekten i analysen. 

Med kritik av den politiska ekonomin menas Marx redogörelse för det kapitalistiska 

produktionssättet och den ekonomiska struktur som ligger till grund för detta. Specifikt talar 

vi här om läran om mervärdet vilket enligt Lenin är ”hörnstenen i Marx' ekonomiska teori” 

(Lenin, 1913). För att detta ska räknas som inkluderande måste det förklaras hur kapitalister 

kan bli rika på proletärers arbete. 

Med den tredje aspekten, som Lenin kallade socialistisk politik, menas Karl Marx' 

uppfattning om att en revolution inte bara är nödvändig för att störta nuvarande ekonomiska 

struktur utan också att det är oundvikligt att en sådan revolution kommer att ske, i enlighet 

med materialismen som säger att all historia är historien om klasskamp där en viss klass slår 

sig fri från aktuellt produktionssätt. Själva förutsägandet måste skrivas ut i texten för att det 
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ska räknas som inkluderande. Dock behöver en mening i vilken det skrivs ut ej ha som 

huvudsakliga syfte att förmedla denna aspekt. 

Dessa tre aspekter är nära relaterade och tillsammans utgör de beståndsdelarna av marxism 

så som den avgränsas i denna uppsats. Jag har tänkt använda mig av Lenins avgränsning för 

varje analysenhet, det vill säga varje analysenhet (lärobok) studeras utifrån Lenins syn på 

marxism och hur den kan indelas. 

Ovanstående formuleringar av de tre aspekterna är omformuleringar av Lenins aspekter. 

Dessa omformuleringar är mina kriterium för aspekternas förekomst i läroböckerna. De utgör 

uppsatsens metodiska avgränsningsredskap. 

6.3 Urval av läroböcker 

Jag vill undersöka böcker i både samhällskunskap och historia samt böcker för både 

högstadiet och gymnasiet. Detta kräver en viss balans mellan ämnena och målgrupperna i 

urvalet av läroböcker. En sak som också kan vara värd att nämna är att frågeställningarna 

frågar hur marxismen framställs i läroböcker, inte hur de har framställts. Detta innebär att de 

frågar hur marxismen framställs i läroböcker nuförtiden eller idag. Detta kräver att jag 

undersöker aktuella böcker. Ett tredje krav på urval är att det inte ska vara för få 

analysenheter. Detta eftersom att det kan leda till reliabilitetsproblem. 

För att tillfredställa det första kravet är hälften av böckerna ämnade för samhällskunskap 

och hälften av böckerna är ämnade för historia. Hälften av böckerna är ämnade för gymnasiet 

och hälften av böckerna är ämnade för högstadiet. Detta eftersom att frågeställningarna 

berörde just dessa ämnen och för att jag vill ha en balans mellan de olika målgrupperna. 

Angående hur gamla böckerna är det viktigt att påpeka att jag inte kommer att utgå ifrån 

upphovsrättsnotisens år i boken. Om en viss lärobok fortfarande trycks betyder detta 

antagligen att skolor köper in den. Därför utgår jag ifrån året för tryckningen när jag 

fastställer detta datum. Antalet böcker begränsas av denna studies ramfaktor tid. 

Jag undersöker inte böcker med tidigare tryckningsdatum än 2003. Böcker med ett 

decennium eller mer på nacken i detta avseende (tryckningsdatum) anses ej vara nutida med 

andra ord. Antalet böcker ramfaktorn tid begränsar mig till i denna studie är 8. 

Nedan följer en tabell över undersökta böcker. 

Tabell 1: Urval av läroböcker 

Titel Författare Utgivningsår Ämne Målgrupp 

SO Direkt Almgren Bengt, 2005 Historia Högstadiet 
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Historia 

Ämnesboken 

Tallerud Berndt, 

Thorbjörnsson 

Hans, Tillman 

Hans 

Historia: 

ämnesboken 

Ivansson 

Elisabeth, Tordai 

Mattias 

2008 Historia Högstadiet 

Sofi: Samhälle Folkebrant Urban, 

Olsson Björn 

2003 Samhällskunskap Högstadiet 

Samhälle Maxi Andersson Ulla 

M, Ewert Per, 

Hedengren Uriel 

2010 Samhällskunskap Högstadiet 

Reflex A-kurs 

plus 

Almgren Hans, 

Höjelid Stefan, 

Nilsson Erik 

2004 Samhällskunskap Gymnasiet 

Forum 

Samhällskunskap 

A Plus 

Brolin Krister, 

Nohagen Lars 

2007 Samhällskunskap Gymnasiet 

Historia 1a1 Elm Sten, Thulin 

Birgitta 

2011 Historia Gymnasiet 

Samband Historia 

Plus 

Ericsson Niklas, 

Hansson Magnus 

2009 Historia Gymnasiet 

6.4 Metod för datainsamling 

Efter det att urvalet av läroböcker är gjort studerar jag det läroböckerna skriver om Karl Marx 

och marxism för att med hjälp av kriterierna för aspekternas förekomst i läroböckerna (se 

ovan) se vilka aspekter av marxismen som inkluderas. Detta hör ihop med frågeställningarna 

eftersom att de frågade just vilka aspekter av marxism som tas upp i läroböckerna. Genom att 

undersöka läroböckerna på detta sätt tror jag också att man får en bra bild av hur marxism 

framställs i läroböcker, vilket ju är syftet med hela studien. Vladimir Lenins indelning av 

marxismen i tre beståndsdelar kommer att användas som ett kriterium för aspekternas 

förekomster i läroböckerna. Om en lärobok tar upp alla tre aspekter är det en tydlig indikation 

på att den ger en utifrån Lenins perspektiv inkluderande bild av marxismen. Om en bok tycks 

missa alla punkter kan det bero på att författarna har en annan syn på marxismens 

beståndsdelar än Lenin eller att de helt enkelt inte prioriterar att inkludera Karl Marx teorier 

detaljerat. 

I materialet undersöker jag referenserna till Karl Marx och hans teorier. Jag använder 

böckernas registerdel för att hitta dessa referenser. I de fall jag ej hittar Marx eller marxism i 

registerdelen försöker jag först med kommunism och sist med socialism. Dessa kommer gälla 

som giltiga referenser om Karl Marx eller marxismen omnämns i texten. I vissa fall kommer 

det kanske bara vara ett kort nämnande av Marx men dessa referenser ska också tas med. Jag 

läser en text och prickar av de aspekter av marxismen som tas upp i den. 
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För att besvara frågan angående vilka aspekter som tas upp ger jag varje aspekt ett värde i 

form utav ett nummer som visar på hur många böcker som inkluderar just den aspekten. Efter 

det kan jag uttala mig om vilka aspekter som inkluderas respektive exkluderas och i vilken 

grad detta sker. Därmed har jag kortfattat gått igenom det metodologiska tillvägagångssättet 

för att analysera en lärobok. Dock har jag inte än gått igenom hur jag ska gå tillväga för att 

besvara de två frågeställningarna som ställts upp. En påminnelse om frågeställningarna är här 

på sin plats. Den ena frågeställningen var vilka aspekter av marxism som tas upp i läroböcker 

för samhällskunskap och historia. Den andra frågeställningen var hur samhällsböcker och 

historiaböcker skiljer sig åt när det gäller dessa aspekter. Den tredje frågeställningen var hur 

böcker för gymnasieskolan skiljer sig åt från böcker för högstadiet i dessa aspekter. För att 

besvara de andra frågorna, det vill säga frågorna angående om framställningen av marxism 

skiljer sig mellan läroböcker i historia och samhälle eller för gymnasiet och högstadiet gör jag 

samma typ av mätning i båda ämnenas/skolperiodernas böcker för att sedan jämföra dessa 

resultat. 

6.5 Angående sökning i index 

I detta metodkapitel har det framkommit att för att hitta referenser till Karl Marx och marxism 

letas i böckernas registerdel efter dessa termer. Jag har genomfört ett stickprov på tre av 

böckerna för att se om det finns beskrivande referenser till Karl Marx eller marxismen som ej 

framgår i registret. De böckerna som har utsatts för detta stickprov är SO Direkt Historia 

Ämnesboken, Sofi: Samhälle och Historia 1a1. I dessa böcker har jag inte funnit någon sådan 

referens till Karl Marx eller marxismen annat än de som listas i respektive boks registerdel. 

Detta kan tala till fördel för min metod att söka efter termerna i böckernas index då 

indexdelarna ser ut att ge en riktig bild om vad som sägs om Karl Marx och marxism. 

Anledningen till varför jag väljer att söka efter termerna i index är av det pragmatiska skälet 

att jag vill spara tid. 

6.6 Reflektioner över metoden 

Ett problem gällande validiteten i denna undersökning är att Karl Marx och marxismens 

aspekter kan synliggöras på andra ställen i läroböckerna än där det explicit står någonting om 

Karl Marx och marxismen. Om det till exempel står om mervärdesteorin (vilket ingår i det 

Lenin benämner kritik av den politiska ekonomin) i ett avsnitt om socialismen och att det 

sedan i ett avsnitt om Karl Marx står att han var socialist medan det där inte står om 
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mervärdesteorin innebär ju detta att boken som helhet tar upp den aspekten av marxism men 

inte just där jag tittar. För att hinna med att undersöka åtta läroböcker med den 

tidsbegränsning som föreligger under undersökningen är detta validitetsproblem närvarande. 

Detta är alltså nackdelen med att undersöka det antalet läroböcker. Fördelen är att jag får fler 

böcker och därmed högre reliabilitet. 

Att jag utgår ifrån just Lenins indelning av marxismen i beståndsdelar kan ses som ett 

validitetsproblem i förhållande till vissa saker som diskuteras i slutet av uppsatsen. 

Läroboksförfattarna kanske har en annan förståelse av marxismen än Lenin. Det är en giltig 

kritik mot denna uppsats men min invändning är ändå att Lenins aspekter är väldigt relevanta 

då marxism-leninism är väldigt framstående. För mer information om varför jag valde att 

undersöka läroböckerna utifrån Lenins tre beståndsdelar står det om i avsnittet Varför just 

Lenin?. 

Det är inte ett validitetsproblem att jag utgår från en förenklad sammanfattning av 

marxismen. Det skulle däremot uppstå validitetsproblem om jag krävde av läroböckerna att 

väldigt genomgående beskriva en aspekt av marxismen för att detta skulle räknas som ett 

inkluderande av den aspekten. Då skulle jag begära för mycket av böckernas framställning av 

marxism för att räkna aspekten som inkluderande. Genom att läsa Lenins artikel om 

marxismens beståndsdelar kan man inte allt om marxism men man får en överblick av de 

(enligt Lenin) olika delarna marxismen består av samt vad marxismen handlar om rent 

generellt. 

Reliabiliteten skulle kunna förbättras genom att undersöka fler böcker. Detta skulle jag 

dock ej hinna med samma systematik i metoden på grund av tidsbegränsningen. Nackdelen 

skulle då vara att systematiken i undersökningen skulle försämras, en lika noga undersökning 

av de olika läroböckerna skulle då inte vara möjlig. Jag hade kanske blivit tvungen att 

begränsa mig till framställandet av en av de tre aspekterna istället för att undersöka 

framställningen av alla tre. 
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7 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras först empirin, vilken består av en analys utav de åtta läroböckernas 

texter om marxism. Efter det sammanställs resultatet  i form av en tabell. Sedan sammanfattas 

de viktigaste delarna av resultatet i en text som också kan sägas vara en analys av hela det 

samlade resultatet. 

7.1 Analys av läroböcker 

7.1.1 SO Direkt Historia Ämnesboken 

Detta är en stor bok på 491 sidor från 2005 som vänder sig till elever som läser historia i 

grundskolans senare del. I registret står tre sidhänvisningar till Marx, Karl. Jag ska här gå 

igenom var och en av dessa. 

I den första referensen till Karl Marx står det att han och Friedrich Engels manade till 

uppror mot kapitalister. Det står också att Marx flydde till Storbritannien efter revolutionerna 

1848 där han skrev om socialism och forskade. (Almgren, Tallerud, Thorbjörnsson, Tillman, 

2005, s. 221) 

Den andra referensen har en rubrik som heter Marxismen. Där står att han var upprörd över 

arbetarklassens situation. Det står också att han beskriv i Kapitalet hur det ”goda samhället” 

skulle skapas. Det nämns att Marx såg hela historien som en lång klasskamp mellan de som 

äger och de egendomslösa och att det nu stod mellan kapitalister och proletärer. I nästa stycke 

står det att kapitalisterna blev rikare och rikare medan proletärerna fick ”svältlöner” med en 

klyfta som ökade hela tiden. Därefter nämns det att Karl Marx förutspådde en revolution där 

proletärarerna skulle införa diktatur en en tid (proletariatets diktatur) och att man därefter 

övergår till kommunism utan regering och med rättvis fördelning. (Almgren, m.fl., 2005, s. 

243) 

I den tredje referensen står bara att Lenin såg Karl Marx idéer som den högsta sanningen. 

(Almgren, m.fl., 2005, s. 349) 

Den andra referensen till Karl Marx och marxismen på sidan 243 är utan tvekan den mest 

extensiva framställningen av teorin i denna lärobok. Där presenteras materialismen då det står 

att historien är en klasskamp mellan dem som äger och de egendomslösa. Kritik av den 

politiska ekonomin, det vill säga Karl Marx syn på hur kapitalismen fungerar, framställs inte 
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lika tydligt dock. Det står att kampen står mellan proletärer och kapitalister men hur 

utsugningen går till nämns det inte något om. Socialistisk politik står det dock någonting om. 

Det står nämligen klart och tydligt att Marx förutspådde en revolution och att detta först leder 

till diktatur för att sedan gå över i statslös kommunism. 

Sammanfattningsvis kan sägas att två av de tre beståndsdelarna inkluderas i denna bok. 

Materialism och socialistisk politik inkluderas. Men Marx syn på hur det kapitalistiska 

produktionssättet fungerar, det vill säga kritik av den politiska ekonomin, exkluderas. 

7.1.2 Historia: ämnesboken 

Denna bok på 411 sidor från 2008 riktar sig till grundskolans senare år och har en referens till 

Karl Marx i registerdelen. En halv sida ägnas åt honom. Där står att han kom fram till att det i 

årtusenden varit så att de allra flesta arbetar och sliter åt överklassen som är i minoritet. 

Slavsamhälle, feodalism och kapitalism beskrivs sedan med en mening vardera. Efter det står 

det att på grund av det nuvarande förhållandet bör arbetarna göra revolution och ”ta makten 

från fabriksägarna” (Ivansson & Tordai, 2008, s. 222). Efter det görs en beskrivning av 

samhället efter revolutionen. Detta beskrivs som ”klasslöst” och ”kommunistiskt”. Allt skulle 

ägas gemensamt och ”fattiga och rika” skulle ej längre finnas. (Ibid.) 

Materialistisk filosofi kan sägas beröras och därmed vara inkluderat (se Kriterium för 

aspekternas förekomst i läroböckerna). Detta på grund av att de tidigare, enligt Marx, 

exploaterande samhällssystemen beskrivs med en mening vardera. 

Kritik av den politiska ekonomin exkluderas dock. Det står ingenting om mervärde. Det 

står ej heller någonting om hur utsugningen sker. Det står att fabriksägare lever i lyx på 

arbetares slit och elever kan nog gissa sig fram till hur det kapitalistiska systemet fungerar. 

Dock förklaras det som sagt inte och kan därmed sägas vara exkluderat. 

Socialistisk politik exkluderas. Det står helt enkelt ingenting om att Marx förutspådde en 

revolution. Detta insuineras då det står att ”Marx drömde om ett … samhälle som skulle 

komma efter revolutionen” men för att räknas som inkluderat måste det klart och tydligt 

skrivas ut att det förutsågs (se Kriterium för aspekternas förekomst i läroböckerna). 

Sammanfattningsvis kan sägas att en av de tre aspekterna inkluderas i denna bok och denna 

aspekt är materialism. 



29 

 

7.1.3 Sofi: Samhälle 

Denna bok på 176 sidor är från 2003 och riktar sig till grundskolans senare år. Två 

närliggande referenser om Karl Marx finns. I den första referensen står det att det 

Kommunistiska manifestet var ”ett försök att forma en socialistisk politik”. Det står också att 

enligt manifestet skulle framtida kommunism förverkligas (Folkebrant, Olson, 2003, s. 120-

121). Den andra referensen är en liten notis för den som vill veta mera om Friedrich Engels i 

vilken det framgår att Marx anser att kapitalism är dåligt och att vinsintressen leder till 

motsättningar mellan olika samhällsklasser (Ibid., s. 123). Det förklaras dock ej hur själva 

utsugningen sker, enligt Marx. 

Socialistisk politik inkluderas alltså (Folkebrant, Olson, 2003, s. 121) även om termen har 

en annan betydelse i denna lärobok än i Lenins terminologi och denna uppsats. De andra två 

aspekterna exkluderas. 

7.1.4 Samhälle Maxi 

Detta är också en stor bok på 431 sidor som riktar sig till samhällskunskapsundervisning på 

högstadiet. I registret finner jag endast en referens till Karl Marx. 

På den sida som man hänvisades till står det om tre ”ideologier på ytterkanten”. De 

ideologier som tas upp är fascism, libertarianism [sic!] och kommunism. Referenserna till 

Marx finns under kommunism samt under en bild på honom bredvid texten. Om 

kommunismen står det att kommunister vill ha ett jämlikt samhälle och att man vill uppnå 

detta genom revolution. Sedan står det att Karl Marx och Vladimir Lenin är några av 

”kommunismens främsta namn”. Under bilden på Marx står det att han var kritisk till 

behandlingen av arbetare (Andersson, Ewert, Hedengren, 2003, s. 158-159). 

Någon beskrivning av materialism kan inte sägas inkluderas i denna framställning av Karl 

Marx och kommunism. Ingenting nämns om hur historien har utvecklats enligt marxismen. 

Kritik av den politiska ekonomin kan inte heller sägas inkluderas riktigt då texten ej beskriver 

hur utsugning, kapitalackumulation eller någonting sådant går till. Socialistisk politik 

exkluderas också då texten ej nämner att Karl Marx förutspådde en revolution (Andersson, 

m.fl., 2003, s. 158-159). 

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av Lenins tre beståndsdelar för marxismen 

inkluderas i denna bok. 
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7.1.5 Reflex A-kurs plus 

Denna bok på 368 sidor är från 2004 och riktar sig till kurs A (som fanns tidigare) i 

samhällskunskap i gymnasieskolan och komvux. 

Det finns en referens till Karl Marx och denna är under ett avsnitt som heter ”socialismen”. 

Där står det att ”den främste 1800-talssocialisten” var Karl Marx och att socialism ibland 

kallas för ”marxism”. Under bilden av Karl Marx står det att han är socialismens främste 

ideolog. Mer om Marx eller marxismen står ej (Almgren, Höjelid, Nilsson, 2004, s. 81). 

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av Lenins tre aspekter inkluderas i den här boken. 

7.1.6 Forum Samhällskunskap A Plus 

Denna lärobok från 2007 är 478 sidor lång och riktar sig till kursen samhällskunskap A som 

tidigare fanns i gymnasieskolan. Med registret finner man två referenser till Karl Marx. 

I den första referensen står det att Karl Marx var med och formulerade ideologin socialism 

som utvecklades ur arbetarrörelsen (Brolin & Nohagen, 2007, s. 143). I den andra referensen 

står det en del om socialismen men någon av Lenins definierade aspekter av marxism tas ej 

upp. Det står en liten notis om Friedrich Engels och Karl Marx som nämner deras viktigaste 

verk och att deras ideologi kallas marxism. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av Lenins tre aspekter av marxism inkluderas i 

den här boken. 

7.1.7 Historia 1a1 (50 hp) 

I denna 200 sidor långa bok som riktar sig till gymnasieskolan finns det en referens till Karl 

Marx i registret. 

Det ges en relativt lång beskrivning om hur Karl Marx såg på historien. Det står att i varje 

historiskt skede finns en viss teknik som definierar produktionsförhållanden. När ny teknik 

uppstår skapas det ett överskott och då börjar en kamp mellan klasser om detta överskott. När 

en ny klass tar över kallas detta revolution, står det. Precis efter står det också att Marx 

förutsåg en revolution i vilken socialism skulle ersätta kapitalism. (Elm, Thulin, 2011, s. 76) 

Kritik av den politiska ekonomin exkluderas i denna bok. Dock inkluderas både 

materialism och socialistisk politik. 

Sammanfattningsvis kan sägas att två av tre aspekter inkluderas i denna bok. 
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7.1.8 Samband Historia Plus 

Detta är en stor bok på 543 sidor och riktar sig till gymnasieskolan. Det finns en referens till 

Karl Marx i registret. 

Om Karl Marx står det under ett avsnitt om socialismen. Det står att kapitalisterna har 

vinstintresse och dominerade samhället medan arbetarna bara äger sin arbetskraft som de 

säljer till kapitalisterna. Dock står det inte exakt hur utsugningen sker. Dock står det att 

arbetarna kommer att ”ta över”, enligt Marx. Marx förutspådde revolutionen, enligt 

författarna.(Ericsson, Hansson, 2009, s. 298-299) 

Det står också att en klasskamp har pågått genom historien och att det tidigare har varit 

andra klasser som stått emot varandra. (Ericsson, Hansson, 2009, s. 298-299) Efter detta 

kommer ett stycke som förklarar skillnaden mellan reformistisk och revolutionär socialism 

(Ericsson, Hansson, 2009, s. 299). 

Materialism inkluderas i denna bok. Socialistisk politik inkluderas också. Kritik av den 

politiska ekonomin exkluderas dock. Två av Lenins tre definierande beståndsdelar inkluderas 

alltså i denna bok. 

7.2 Resultat och tolkning 

7.2.1 Resultat 

Nedan följer en tabell som sammanfattar resultatet av undersökningen. I tabellen framgår hur 

många som inkluderar en viss aspekt samt hur många läroböcker för ett visst ämne och en viss 

skolperiod som inkluderar en viss aspekt. De fyra sista raderna i tabellen beskriver hur många 

läroböcker som inkluderar ett visst antal aspekter. 

Tabell 2: Resultat 

Antal läroböcker som inkluderar materialism 4 

Antal läroböcker som inkluderar kritik av den 

politiska ekonomin 

0 

Antal läroböcker som inkluderar socialistisk 

politik 

4 

Antal läroböcker för högstadiet som inkluderar 

materialism 

2 

Antal läroböcker för högstadiet som inkluderar 

kritik av den politiska ekonomin 

0 

Antal läroböcker för högstadiet som inkluderar 

socialistisk politik 

2 

Antal läroböcker för gymnasiet som inkluderar 

materialism 

2 
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Antal läroböcker för gymnasiet som inkluderar 

kritik av den politiska ekonomin 

0 

Antal läroböcker för gymnasiet som inkluderar 

socialistisk politik 

2 

Antal läroböcker för samhällskunskap som 

inkluderar materialism 

0 

Antal läroböcker för samhällskunskap som 

inkluderar kritik av den politiska ekonomin 

0 

Antal läroböcker för samhällskunskap som 

inkluderar socialistisk politik 

1 

Antal läroböcker för historia som inkluderar 

materialism 

4 

Antal läroböcker för historia som inkluderar 

kritik av den politiska ekonomin 

0 

Antal läroböcker för historia som inkluderar 

socialistisk politik 

3 

Antal läroböcker som inkluderar alla aspekter 0 

Antal läroböcker som inkluderar exakt två 

aspekter 

3 

Antal läroböcker som inkluderar exakt en aspekt 2 

Antal läroböcker som exkluderar alla aspekter 3 

7.2.2 Tolkning av resultatet 

Det finns en del uppseendeväckande saker i resultatet. I detta avsnitt sammanfattar jag dessa. 

Ingen av de analyserade läroböckerna inkluderar information om Karl Marx kritik av den 

politiska ekonomin. Detta står i kontrast till de andra två aspekterna av marxism som 

inkluderas i hälften av läroböckerna vardera. Detta innebär förstås också att ingen av 

läroböckerna inkluderar alla undersökta aspekter av marxism. 

Endast en lärobok för samhällskunskap inkluderar någon aspekt av marxismen och denna 

bok inkluderar endast aspekten socialistisk politik. Med andra ord, i alla de fyra böckerna för 

samhällskunskap finns det bara en inklusion av en av de undersökta aspekterna. Detta står i 

skarp kontrast till totalt sju inklusioner av aspekterna i böckerna för historia. 

Ingen skillnad i resultatet förekommer mellan böckerna för högstadiet och gymnasiet. 

62,5 % av de undersökta läroböckerna inkluderar ingen eller endast en av de undersökta 

aspekterna, det vill säga utesluter flertalet av aspekterna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att svaret på frågeställningarna är att de undersökta 

läroböckerna brister i inkluderandet av aspekter av marxismen, att det ej råder någon skillnad 

mellan läroböckerna för högstadiet och gymnasiet, samt att böcker för historia är mycket mer 

inkluderande än böckerna för samhällskunskap. 
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Uteslutandet av Marx kritik av den politiska ekonomin, kan ses som ett dolt budskap i 

enlighet med Bergströms och Boréus syn på hur man kan dra slutsatser utifrån kvantitativ 

data. Mer om detta i nästkommande avsnitt. 
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8 Diskussion 

Resultatet visar på att det finns en viss brist på framställning av marxismens grundläggande 

aspekter i läroböcker. Bristen på vissa aspekter i läroböckerna kan ses som signifikant då, som 

Ann-Christine Svensson påpekar, drygt 60 % av lärare anger att läroböcker används 

regelbundet i undervisningen. Hur ska vi förhålla oss till denna brist? Är det ett problem att 

ingen av läroböckerna inkluderar Karl Marx kritik av den politiska ekonomin, att de flesta 

läroböcker enbart inkluderar ingen eller endast en av de tre aspekterna, eller att böckerna i 

samhällskunskap nästan inte inkluderar någon aspekt alls? Detta avsnitt syftar till att diskutera 

resultatet i denna uppsats i relation till bakgrunden, tidigare forskning och teorietiska 

perspektiv. 

8.1 Brister i framställning av marxism 

I bakgrunden förklarar jag att det är vanligt bland socialister som inte är renodlade marxister 

att hålla med om Karl Marx analys av det kapitalistiska samhället. Den analysen kan sägas 

vara kritik av den politiska ekonomin och det är just denna aspekt som exkluderas mest i 

framställningen av marxism i läroböcker. En, enligt Lenin, viktig aspekt av marxismen 

utesluts alltså. 

Som tas upp i avsnittet om teoretiska perspektiv kan man enligt Boréus och Bergström 

grunda slutsatser om en texts mening och budskap på kvantitativ data av textens innehåll. Det 

nämns ej explicit i läroböckerna att Karl Marx inte framförde en kritisk analys av det 

kapitalistiska samhället. Men på grund av uteslutandet av detta, vilket framgår av den 

kvantitativa analysen, kan man dra slutsatsen att ett dolt budskap i texterna är att Karl Marx 

inte i första hand ses som en person som analyserade det kapitalistiska produktionssättet. 

Som Tomas Englund poängterat ses å ena sidan lärobokstexter som auktoriativa av elever 

och de tror på det som står där i. Om en viktig aspekt av marxismen utesluts därifrån kan 

eleverna tro att det inte är en viktig aspekt överhuvudtaget. Detta kan vara problematiskt för 

deras inlärning av marxismen. Dock, påpekar Tomas Englund, är läroböcker inte det enda 

som har betydelse för undervisningen då de står i samspel med kontexten. Om en i 

läroböckerna utesluten aspekt av marxismen inkluderas i kontexten på något sätt kan man 

komplettera med den kunskapen. 
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Bristen på information i böckerna kanske blir ett större problem i samhällskunskapen än i 

historia då dessa böcker nästan inte inkluderar någon av marxismens grundläggande aspekter. 

För att kontexten ska kunna komplettera det som framgår av texten (läroböckernas text) bör 

läroböckerna ha gått igenom åtminstonde någonting om de grundläggande idéerna som 

marxism bygger på. 

Enligt Boel Englund har läroböcker i ämnen som historia och samhällskunskap mindre 

inflytande på undervisningen än i ämnen som engelska och naturorienterade ämnen där mer 

teori och rena fakta ska läras in. Englund har också visat på att läroböcker mer ses som ett 

hjälpmedel för urval och sekvensering av stoff. Dessa två förhållanden talar för att 

inkluderandet av marxismens alla aspekter i böcker för historia och samhällskunskap inte är 

problematiskt. För det första har inte böckerna i dessa ämnen ett relativt högt inflytande på 

undervisningen och för det andra kan man se det att marxismen tas upp i böckerna som en 

vägledning till vilket stoff som ska väljas att läras ut, snarare än en auktoriativ text som 

beskriver marxismen i detalj. Å andra sidan är det här viktigt att än en gång påpeka det att 

eleverna ser läroböckers texter som auktoriativa. Och även om böckerna inte används lika 

mycket som i till exempel naturämnen och engelska betyder detta inte att böckerna inte 

används mycket. 

Om en lärare uppmärksammar bristen på information av vissa aspekter i läroböcker kan det 

ändå vara svårt för läraren att välja en lärobok utifrån kunskap om denna brist. Som Ann-

Christine Svensson visat väljer lärare sällan läroböcker själva. Läroböcker väljs snarare oftast 

gemensamt. En lärare som vill att skolan ska använda sig utav en lärobok som framställer 

marxismens aspekter utförligt kanske inte får mycket gehör på ämneskonferensen där 

böckerna väljs om läraren enbart använder marxismens framställning som argument för en 

viss lärobok. Om läraren däremot argumenterar för en viss lärobok på grund av den generella 

fullständigheten i framställningen av teorier och förhållanden i allmänhet kan läraren kanske 

få gehör. Ekonomiska resurser är dock en ramfaktor som vissa krafter inom skolan kanske 

prioriterar över det pedagogiska värdet i en bok. 

Bristen av inkluderandet av aspekter av marxismen i svenska läroböcker kan utifrån 

resultatet i denna uppsats sägas vara ett faktum. Därmed kan man diskutera läroböckernas 

legitimitet ur ett brett didaktiskt perspektiv, vilket Tomas Englund beskriver som den 

underdisciplin till didaktik som inte enbart fokuserar på elevernas lärande om ett visst innehåll 

utan som också problematiserar själva innehållet. En sådan diskussion bör ta hänsyn både till 

hur man framställer marxism i förhållande till den riktiga teorin men också hur man 

framställer marxism i förhållande till andra teorier och ideologier i läroböckerna. 
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Agneta Bronäs avhandling i vilken hon studerar hur demokrati framställs i tyska och 

svenska läroböcker kan ställas i förhållande till hur marxismen framställs. Bronäs beskriver 

det som att läroböckerna beskriver demokrati som ett system som består av att man går och 

röstar vart fjärde år. Detta kan sägas vara en demokratisk aspekt av samhället men demokratin 

vilar på andra fundament, så som yttrandefrihet, organisationsfrihet, och så vidare. 

Läroböcker exkluderar alltså viktiga aspekter av demokrati. Detta kan liknas vid det resultat 

som denna uppsats kommit fram till, det vill säga att viktiga aspekter av marxismen utesluts. 

8.2 Återspegling av statens självbevarelsedrift i läroböcker 

Tidigare forskning har visat på att det finns ideologiska och politiska motsättningar mellan 

läroböcker som varierar från bok till bok och från tidsperiod till tidsperiod. Denna uppsats 

resultat visar också på en del motsättningar. Inkluderingen av aspekter av marxism skiljer sig i 

böcker för historia och samhällskunskap. Där finns alltså en motsättning. En motsättning 

mellan böckerna i allmänhet och Lenins perspektiv på marxismen finns också på grund av 

läroböckernas generella brist på inkluderande av de aspekter han fastställde. Kritik av den 

politiska ekonomin exkluderades ju helt och hållet i läroböckerna. Detta avsnitt syftar till att 

knyta an resultatet i denna uppsats till intressanta observationer i tidigare forskning. 

Lisovskaja och Karpov fann en del ändringar i ryska läroböcker som sammanföll med ett 

regimbyte. De anser att det hela är ett ”historiskt rättfärdigande av status quo”. Enligt Janne 

Holmén anpassade sig läroböcker i små nordiska stater till stormakterna och deras 

utrikespolitiska inflytande. Enligt Homén påverkades innehållet i läroböckerna av respektive 

lands utrikespolitiska förhållanden och de utrikespolitiska förhållandena anses ha varit 

grundade på relationer gentemot USA och Sovjetunionen. Motsättningar går att finna här. I 

Finland var kritiken mot Sovjetunionen nedtystad i läroböckerna för att detta skulle gynna 

statens självständighet. I Norge behövde man inte i samma grad tysta ned kritiken på grund av 

NATO-medlemsskapet. I Sverige anpassades innehållet i läroböckerna utifrån utrikespolitiska 

maktförhållanden i det kalla kriget. 

En fråga som är intressant att ställa här är om svenska läroböckers framställning av 

marxismen är ett slags rättfärdigande av ett status quo i det svenska samhället. Den mest 

signifikanta motsättningen mellan Lenins fastställande av marxismens aspekter och 

läroböckernas framställning är att läroböckerna inte tar upp kritik av den politiska ekonomin, 

det vill säga hur kapitalistisk utsugning av arbetare i dagens samhälle faktiskt går till. Det kan 

vara krafter i samhället som vill ha ett status-quo och som bidrar till tryckandet av böcker som 
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gynnar en sådan (icke-)utveckling. Detta är givetvis enbart spekulationer men det kan öppna 

upp för vidare diskussion och forskning. Holmén visar på att läroböckers innehåll kan gynna 

statens intressen. Detta skulle kunna vara fallet när det gäller läroböckers framställning av 

marxism. De brister som finns i svenska läroböcker vad gäller marxismen skulle långsökt i 

slutändan kunna bero på statens rädsla för revolution. Historien har, som Holmén visat på, lärt 

oss att läromedel har anpassat sig utifrån statens intresse av självbevarelsedrift. Detta är 

förstås också enbart spekulationer. Poängen är att regimen som styr landet indirekt skulle 

kunna påverka innehållet i läroböckerna. 

8.3 Ideologiska och politiska motsättningar mellan läroböcker 

Enligt Jörgen Mattlar föreligger en ideologisk maktkamp i svenska läroböcker. Kan denna 

uppsats fungera som stöd för det påståendet? Man kan alltid peka på skillnader mellan 

läroböcker när det gäller inkludering/exkludering av aspekter av marxism och sedan säga att 

det pågår en ideologisk maktkamp på grund av skillnaderna i fokus. Frågan är dock var man 

sätter gränsen på vad som är en ideologisk maktkamp och vad som snarare är rena 

tillfälligheter. Min personliga åsikt är att en ideologisk maktkamp skulle kunna sägas 

föreligga om man hade sett att vissa av läroböckerna inkluderade alla aspekter av marxismen 

medan andra exkluderade alla aspekter. Ingen av läroböckerna inkluderade dock alla aspekter. 

Därför drar jag slutsatsen att en sådan ideologisk maktkamp ej har kunnat visas existera i 

denna undersökning. 

Enligt Henrik Åström Elmersjö har begreppet Europa haft olika innebörder i olika 

läroböcker från olika tidsperioder. Detta kan knytas an till Kjell Härenstams avhandling som 

går in på olika innebörder av islam och hur denna religion inte problematiseras eller definieras 

i svenska läromedel, vilket leder till en socialantropologisk innebörd av begreppet med 

motsägande aspekter i relation till den av muslimska experters ideala framställning av islam. 

Lenins artikel om marxismens beståndsdelar gör ett försök till att fullständigt sammanfatta 

marxismens alla delar. Detta försök görs inte i någon av de undersökta svenska läroböckerna. 

Marxismens innebörd varierar därmed eller problematiseras helt enkelt inte. Man kan å ena 

sidan säga att en sammanfattning av marxismens beståndsdelar som Lenins artikel är alltför 

lång för att kunna inkluderas i en lärobok men en sådan sammanfattning skulle å andra sidan 

kunna vara mer kort och koncis. 
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8.4 Skillnader mellan skolperioder och ämnen 

Resultatet visade på att ingen kvantitativ skillnad förekommer i inkludering/exkludering av 

marxismens aspekter i böcker för högstadiet och gymnasiet. Det kan tyckas märkligt. Ju 

längre man går i skolan, desto mer bör man lära sig om de ämnen man studerar. I matematik 

lär man sig till exempel om addition och subtraktion i lågstadiet medan man i gymnasiet har 

byggt på så pass mycket att man kan börja läsa om till exempel derivator. Samma slags 

påbyggnad av kunskap kan tyckas höra hemma i humanistiska ämnen. Dock visar som sagt 

denna undersökning på att läroböcker för högstadiet och gymnasiet går in lika mycket på 

aspekterna av marxismen. 

En annan  iögonfallande sak resultatet visade på var att läroböcker för historia inkluderade 

marxismens aspekter mer utförligt än böckerna för samhällskunskap. I bakgrunden förklarade 

jag varför marxismen är relevant både inom samhällskunskap och historia. Författarna av 

läroböckerna verkar hålla med mig då de inkluderar referenser till Karl Marx men böckerna i 

historia inkluderar de grundläggande aspekterna i större grad. Detta kan bero på att de som 

skriver läroböcker anser att Karl Marx teorier inte är lika relevanta att applicera på nutid som 

de är att applicera på historien. 

8.5 Pedagogisk konsekvens 

En pedagogisk konsekvens av det resultatet visar på, det vill säga att det finns en brist 

närvarande då det gäller framställningen av marxism, är att läraren måste komplettera 

lärobokstexten med annat för att eleverna ska förstå marxismens alla aspekter. Detta ställer 

krav på lärarens kunskap om marxismen och därmed också förmedlandet av denna kunskap 

av institutioner som utbildar lärare. I framtiden kan det forskas kring denna förmedling av 

kunskap. Sådan forskning vore relevant då läroböcker brister i förmedlandet av marxismen. 
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9 Konklusion 

Denna studie syftade till att undersöka hur marxismen framställs i läroböcker. Mer precist 

syftade den till att undersöka inkludering och exkludering av marxismens aspekter, så som 

fastställda av Vladimir Lenin, i läroböcker. Jag kom bland annat fram till att Karl Marx syn på 

kapitalismens mekanismer (vilket i denna uppsats kallats för kritik av den politiska ekonomin) 

inte inkluderas i de undersökta läroböckerna. Någon väsentlig skillnad mellan läroböcker för 

grundskolan och gymnasiet förelåg ej men läroböcker i historia inkluderade marxismens 

aspekter i betydligt högre grad än vad böckerna för samhällskunskap gjorde. De flesta 

läroböcker exkluderade merparten av marxismens aspekter. Framställningen av marxismen 

kan därmed (enligt mig) sägas vara bristfällig och uteslutandet av beskrivningen av Marx 

analys av det kapitalistiska produktionssättet kan sägas erbjuda ett dolt budskap om att detta 

inte är en viktig aspekt av hans teoretiska arbete. 

Hur kan detta resultat ses i ett vidare perspektiv? Hur marxismen framställs i läroböcker är 

något som kan vara ett bidragande ämne i debatten om inkludering och exkludering i 

läromedel. Resultatet visar på att det finns motsättningar mellan läroböcker i framställandet av 

marxismen. Vilken framställning är den mest lämpliga och för vilka årskurser och ämnen är 

ett visst fokus lämpligt? En öppen debatt är nödvändig. 

En debatt är också nödvändig som behandlar valet av läroböcker i skolan. Jag har i denna 

uppsats hänvisat till tidigare forskning som visar på att ekonomiska resurser är den viktigaste 

faktorn för val av läroböcker i skolan. Man kan tycka att inkludering respektive exkludering 

av viktiga aspekter i läroboken bör väga tyngre än ekonomiska resurser. Huruvida detta är 

fallet och isåfall hur man ändrar på systemet för val av lärobok kan vara ett bidragande ämne i 

debatten om läromedel. 

Mer forskning krävs på området. Om det ses som ett problem att marxismen framställs 

bristfälligt kan det vara i sin ordning att undersöka varför det är så. Fortsatt forskning som 

undersöker val av inkludering i läromedel baserat på intervjuer av författare är angelägen. 

Debatt angående hur marxism bör framställas är också nödvändig. 

Slutligen vill jag peka på att det finns grundläggande problem gällande attityder till 

läromedel i skolan. Att ekonomiska resurser styr vilka läroböcker som väljs har en negativ 

påverkan på elevers lärande just på grund av läroböckers stora inflytande och flitiga 

användning. Attityder kan dock inte ändras genom att jag argumenterar för det i en uppsats. 
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Resurser måste tillsättas. Alla skolor bör ha råd att få välja de bästa läroböckerna. Exakt hur 

detta ska ske är något som debatten får avgöra. 
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