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Abstract 
This thesis is a qualitative textual analysis of textbooks used in the teaching of history at the 

secondary level. The purpose of this paper is to investigate how different socio-economic 

groups are represented and constructed, and if this changes over time. The study holds parts of 

the social constructivist theory and the use of history. The method used in this thesis is the 

discourse analysis. The analytical instrument that this study has used is the Statistiska 

centralbyråns definition of socio-economic groups, which have been analysed according to 

Pierre Bourdieu's economic, social, cultural and symbolic capital. The results showed that 

there are various constructions made of the different socio-economic groups in the textbooks 

and that this constructions changes over time can be discerned. The discussion shows that this 

study’s results is consistent with previous research in the same area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Svensk sammanfattning 
Detta examensarbete är en kvalitativ textanalys av läroböcker som används i undervisningen i 

historia på gymnasial nivå. Syftet med uppsatsen är att utreda hur olika socioekonomiska 

grupper representeras och konstrueras, samt om detta förändrats över tid. Studien innehar 

delar av den socialkonstruktivistiska teorin samt historiebruk, och den metod som nyttjas är 

diskursanalys. De analysinstrument som denna studie har använt sig av är Statistiska 

centralbyråns definition av socioekonomiska grupper, vilka har analyserats utifrån Pierre 

Bourdieus ekonomiska, sociala, kulturella samt symboliska kapital. Resultat påvisade att det 

förekommer olika konstruktioner av de olika socioekonomiska grupperna i läroböckerna samt 

att en förändring över tid kan urskiljas. I diskussionen framkommer denna studies resultat 

som samstämmigt med tidigare forskning.  
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1. Inledningskapitel 
 

1.1 Problemformulering 
2010 presenterade OECD en rapport om inkomstskillnader samt relativ fattigdom bland de 34 

medlemsländerna. Av dessa medlemsländer framträdde Sverige som det land där den relativa 

fattigdomen ökat mest mellan 1995 och 2010. Relativ fattigdom definieras som 

inkomstskillnader, där människor vars disponibla inkomst är 50 procent lägre än 

medianinkomsten.1 Detta medför att den relativa fattigdomen innehar olika former relaterade 

till varje lands förutsättningar. Förutom detta faktum påvisade Rädda barnen i sin årsrapport 

2014 om barnfattigdom att cirka 230 000 barn i Sverige lever under knappa ekonomiska 

förhållanden.2 

Enligt Skolverkets läroplan för gymnasiet , GY 11, skall utbildningen utformas på ett sådant 

sätt att demokratiska värderingar och solidaritet mellan människor utvecklas. Skolan skall ha 

målsättningen att elever skall kunna möta andra individer och samspela med dessa med 

respekt, oberoende av livsvillkor individen de möter är innehavandes av. Skolan skall därför 

arbeta för att elever skall känna en ansvarskänsla utanför den egna gruppen, samt främja 

likabehandlande gentemot alla människor.3   

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för marginaliserade grupper i samhället. 

Samtidigt åter upprätthåller utbildningen ett dominansförhållande gentemot den vita 

medelklassen och via sitt betonande av social harmoni bortser från kunskaper samt 

konfliktperspektiv gällande orättvisor som bland annat berör begreppet klass.4  Forskning 

kring läromedel visar att läroboken är tongivande vid planering och genomförande av 

undervisning, detta trotts en förändrad syn på läroboken över tid.5 Läraren blir i detta 

förmedlare av den normgivande diskursen till sina elever.6 Lärarens roll som förmedlare 

samtidigt som läroboken har en central ställning är det av intresse att närmare studera vilken 

representation av socioekonomiska  grupper eleverna möts av i sina läroböcker för historia. 

                                                             
1 http://www.svd.se/klyftor-vaxer-snabbast-isverige, hämtat 2016-04-08. 
2 Rädda barnen. Barnfattigdom i Sverige – årsrapport 2014. Stockholm: Rädda barnen, 2014, s. 9. 
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm: 
Skolverket, 2011, s. 11 -12. 
4 Mattler, Jörgen, Skolbokspropaganda? – En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995 – 
2005). Uppsala: Uppsala universitet, 2008, s. 35. 
5 Mattler, 2008, s. 20 samt http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-
vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693 , hämtat 2016-04-08. 
6 Mattler, 2008, s. 32. 
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Ytterligare orsaker som legitimerar detta studium är ökandet av den relativa fattigdomen och 

den barnfattigdom som förekommer i Sverige samt att det i läroplanen framkommer att elever 

skall utveckla respekt mot människor med olika livsförhållanden. Då är det av intresse att 

studera vad eleverna de facto möter i läroböckerna. Det är även av intresse att se förändringen 

av konstruktionen av socioekonomiska grupper över tid för att synliggöra om en förändring 

skett eller om konstruktionen är statisk. 

Intresset för att studera läroböcker och dessas innehåll kommer sig av en upplevelse från 

undervisningen på gymnasieskolan i ämnet religion. Jag har träffat elever som inte känner 

igen beskrivningen av sin egen religion i läroböckerna och att beskrivningen känts främmande 

för dem. Jag genomförde efter denna upplevelse en b – uppsats om representationen av shi 

islam i läroböcker för religionsämnet på gymnasialnivå, vilken tydliggjorde att läroböcker för 

religionskursen religion 1 innehåller en lång rad värderingar som synliggjordes vid en kritisk 

granskning som annars eventuellt kunde förbisetts.7 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Föreliggande examensarbete ämnar utreda hut tre läroböcker framställer olika 

socioekonomiska grupper under tidsepoken 1860 – 1919 och om framställningen förändras 

övertid. De undersökta böckerna är gjorda under olika tidsperioder samt utifrån olika 

läroplaner. För att möjliggöra ett besvarande av syftet kommer följande frågeställningar 

nyttjas:  

1. Hur representeras och konstrueras socioekonomiska grupper i de utvalda läroböckerna 

i historia för gymnasiet mellan årtalen 1860 - 1919?  

2. Förändras den representationen och konstruktionen av socioekonomiska grupper i de 

utvalda läroböckerna i historia för gymnasiet mellan årtalen 1860 – 1919 över tid? 

1.3 Forskningsläge  
Forskningen kring läromedel förekommer i tämligen stor omfattning dock inte i någon högre 

grad med fokus på socioekonomiska grupper. Därav kommer den föreliggande tidigare 

forskningen härröra till närliggande studier. 

Staffan Selander forskare vid högskolan för lärarutbildningen i Stockholm skrev 1988 boken 

Lärobokskunskap – Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841 – 

                                                             
7 Johansson, Sofia. Shia-islam i läromedel för gymnasiet - Undersökning om hur shia-islam framställs i 
läromedel till religionskunskap 1. Karlstad: Karlstads universitet, 2014, s. 15 – 16. 
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1985 vilken är en pedagogisk textanalys. Analysen fokuserade på den framställning samt de 

förklaringar som de utvalda läroböckerna i studien behandlar i relation till skeenden och 

företeelser inom historieämnet.8 En pedagogisk text så som läroböcker skapar inte ny kunskap 

utan reproducerar redan befintlig kunskap enligt Selander. Texten innefattar ett urval om 

vilken kunskap som skall reproduceras samt en avgränsning vid återskapandet av den.9 Detta 

antagande om läroboken som en reproducerande källa för kunskap samt att läroboken är 

nödgad att genomföra urval påtalar även nedanstående nämnda forskare.10 Forskarna Mattler 

och Eliard vilka presenteras nedan, påtalar att läroböckerna påverkas av de styrdokument 

skolan har att förhålla sig till, läromedelsförfattaren och dennes kunskapssyn samt de förlag 

som utgiver läroböckerna.11 Detta håller även Selander med om, dock problematiserar han 

detta med att även äldre läroböcker styr innehållet och presentationen av kunskap.12 Selander 

hävdar att den lärobok som brukas i undervisningen påverkar formen och konstruktionen av 

den upplevda verklighetenför eleverna. Läroboken innefattar således dels en faktagivande 

funktion samt styr konstruktionen av elevens värld via bland annat att tillhandahålla begrepp 

och styr därmed deras tänkande.13 Författaren uttrycker även att en förändring över tid har 

skett av läroböckerna från 1800 – talet och framåt. Denna förändring har bestått i en åtskillnad 

på kunskapssynen på historia samt böckernas utformning. Under 1800 – talet var 

läroböckerna komprimerade med fakta så som årtal samt personer i uppräknande stil. 

Författarna till läroböckerna under denna period var forskare men även politiker. Detta synsätt 

förekom i läroböckerna fram tills 1950 – talet då en förändring kan påtalas då pedagogik samt 

en enhetlig historiesyn framträder på grund av andra världskrigets slut. Då påtalades i allt 

högre grad olika tolkningsmöjligheter av historien vilket medförde att läroböckerna blev att 

mer pluralistiska. Läroboksförfattarna under denna tidsperiod var främst pedagoger som 

arbetade i team med forskare.14 

                                                             
8 Selander, Staffan. Lärobokskunskap – Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841 – 
1985. Lund: Studentlitteratur, 1988, s. 44. 
9 Ibid., s. 13 – 15.  
10 Mattlar, 2008, s. 19., Eliard, Angerd. Modern, svensk och jämställd – om barn, familj och omvärld i 
grundskolans läseböcker 1962 – 2007. Malmö högskola: Malmö, 2008, s. 25, Härenstam, Kjell. En granskning av 
hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 2006, s. 8, hämtad 2016-04-25 från 
http://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-
larobocker.html. 
11 Mattlar, 2008, s. 21 samt 36 -37., Eliard, 2008, s. 25 – 26,  
12 Selander, 1988, s. 19.  
13 Ibid., s. 121 – 122.  
14 Ibid., s. 54 – 63 samt 121.  
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Angerd Eliard vid Malmö högskola har i sin avhandling Modern, svensk och jämställd – om 

barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 2007 från 2008  studerat genus, 

etnicitet samt generations konstruerande i grundskolans läseböcker.15 Angerd ämnade studera 

vilka elevgrupper som synliggjorts i läseböckerna för grundskolan samt vilka som inte fått 

tagit någon plats i de pedagogiska texterna. Detta var av intresse enligt författaren då denne 

påtalade att dessa texter synliggör konstruktioner relaterat till genus, etnicitet och generation 

som nutidens och framtidens makthavare kommit i kontakt med.16 Angerd teoretiska 

utgångspunkt är intersektionalitet och metodanvändningen nyttjar en kritisk diskursanalys.17 

Av resultatet i Angereds forskning framkommer det att läseböckerna innehade ett 

inkluderande klassperspektiv med en överexponerad arbetarklass där stereotypiska bilder av 

den ensamstående kvinnan påtalades. Dessutom kunde urskönjas att betoningen på 

särskiljandet av arbetarklass och medelklass inte är relevant i någon högre grad.18 

Klassperspektiv med betoning på arbetarklass domineras under 1980 – talets läseböcker där 

miljöer som arbetarklassen befinner sig i beskrivs, dock leder detta inkluderande till 

problematiska konstruktioner av arbetarklassen som utstötta och fattiga individer.19 I mer 

nutida läseböcker framträder olika sociala och kulturella bakgrunder i hög grad.20 Författaren 

påtalar även en förändring i skildringen av klass över tid då de tidiga läseböckerna var 

innehavandes av borgligt ideal, 1970 – talet gav uttryck för arbetarklasskonstruktioner med 

otydliga klassperspektivet samt 1980 – talet och framåt vilka intog tydliga 

arbetarklassperspektiv.21  

Kjell Härenstam vilken bland annat är gästprofessor på Karlstads universitet har bedrivit 

forskning kring läromedel inom religionsämnet vilken fokuserats kring islam, hinduism samt 

tibetansk buddism i svenska läromedel. I Skolboks-Islam – Analys av bilden av islam i 

läroböcker i religionskunskap från 2005 vilken är en fenomenologisk textanalys påtalar 

Härenstam att läroboken är innehavandes av en styrande roll i både lärarens 

undervisningsplanering samt elevers lärande.22 Författaren påvisar i studiens resultat vikten av 

inkluderande komponenter så som saklighet och allsidighet i läroböckerna. När saklighet 

                                                             
15 Eliard, 2008, s. 24.  
16 Ibid., s. 21 – 22.  
17 Ibid., s. 29 – 32 samt 52. 
18 Ibid., s. 208 – 209.  
19 Ibid., s. 416 – 417.  
20 Ibid., s. 420.  
21 Ibid., s. 425.  
22 Härenstam, Kjell. Skolboks-Islam – Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Göteborg: ACTA 
UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS, 2005, s. 26 – 27.  
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införlivas i läroböcker minskas risken för utelämnande samt framhävande av skev kunskap 

och information till eleverna. Införlivandet av allsidighet i läroböckerna skulle leda till i fallet 

med religionsböckerna att religioner skulle skildras även utifrån de troendes perspektiv och 

inte enbart från ett utifrånperspektiv.23 Författaren har även genomfört ytterligare en studie 

om islam som underlagsrapport till Skolverket där han påtalar vikten av saklighet och 

allsidighet. Denna underlagsrapport En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs 

i ett urval av läroböcker är något nyare från 2006 där författaren påtalar att läroboken är 

innehavandes av ett begränsat utrymme där både text och bilder skall representera ämnets 

innehåll på relativt få antal sidor. Detta begränsande utrymme ger författarna till läroböcker 

stort ansvar vid vilken kunskap de väljer skall förmedla och representera gymnasiekursens 

innehåll.24 Härenstam tar även upp en annan författare i sin studie Gunilla Svingby vilken ger 

uttryck för att all kunskap har sin grund i olika val och att dessa val grundar sig på en persons 

värderingar och maktförhållande till kunskapen. Det urval varje läroboksförfattare genomför 

speglar den därmed den kunskap som anses väsentlig.25 Detta påtalas även i Härenstams 

studie om tibetansk buddism i läroböcker. I Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om 

konsten att välja kunskap från 2000 påpekar författaren att ingen kunskap om andra kulturer 

är objektiv utan förekomsten av värderingar inkluderas alltid vid urval. Härenstam påtalar 

även den problematik som behandlar läroböckernas fördröjande av införlivandet av ny 

kunskap eller nya normer i läroböckerna. Av produktionstekniska skäl förekommer i det 

närmaste alltid en fördröjning dock förekommer en någorlunda följsamhet av 

samhällsomvandlingar ändock i läroböcker.26 

Jörgen Mattlars avhandling Skolpropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som 

andraspråk (1995 – 2005) från 2008 studerade vilka ideologier med tonvikt på 

representationen av kön, etnicitet samt klass som producerades i fem läroböcker för svenska 

som andraspråk.27 Avhandlingen vilken är en kvantitativ innehållsanalys vars resultat 

påvisade att läroböckerna speglade olika politiska ställningstagande. Läroböckerna som var 

riktade mot svenska som andraspråk speglade främst den underordning och utanförskap som 

majoriteten av denna elevgrupp upplever. Läroböckerna bekräftar således redan ställda 

förväntningar. Böckerna gav således en mycket förenklad och ensidig bild av målgruppen för 

                                                             
23 Härenstam, 2005, s. 193.  
24 Härenstam, 2006, s. 6.  
25 Ibid., s. 8. 
26 Härenstam, Kjell. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s. 6.  
27 Mattlar, 2008, s. 17. 
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böckerna samt manifesterar att denna grupp är underordnad vilket blir problematiskt i relation 

till integrering i samhället. De perspektiv som påtalades i läroböckerna var i majoritet från ett 

arbetarklass och löntagarperspektiv, förekomsten av andra perspektiv som entreprenörskap 

förekom dock utan att beröra den målgrupp som läroböckerna riktades mot.28  

Sammanfattningsvis ger den tidigare forskningen uttryck för att den kunskap som 

framkommer i läroböcker är reproducerande samt är i beroende ställning till en rad faktorer så 

som läroboksförfattaren. Forskningen påtalar en förändring gällande konstruktionen av 

socioekonomiska grupper över tid har skett. Exempelvis påvisas att olika grupperingar 

fokuseras under olika tidsperioder. Vikten av en saklighet samt allsidighet pekas i läroböcker 

pekas även ut för att delge eleverna en helhetssyn av olika fenomen.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter  
 

1.4.1 Socialkonstruktionistisk teori 

Denna teori granskar kritiskt kunskap samt fenomen som tas för givet i samhället, ger uttryck 

för att den upplevda världen är konstruerad samt härrör till postmodernistiska teorier.29 Dessa 

teorier anser att det inte förekommer en sanning eller ett rätt svar som kan vaskas fram om 

världen utan detta är bundet vid kontext.30 Konstruktionen innefattar olika former av kunskap 

vilka står i beroendeförhållande till den specifika kulturens konstruktioner vilka är skapade 

via sociala samt ekonomiska förhållanden. De ekonomiska och sociala förhållanden som 

konstruerar ovannämnda kategorier vidmakthåller även konstruktionerna via medel som olika 

diskurser med maktanspråk.31 Teorin innehar ett fokus på språk och dess användning och 

hävdar att varje människas identitet, sätt att uppleva och konstruera världen har sin grund i 

språket vilket gör språket kognitivt strukturerande. Språket påverkar en individs tänkande då 

språket sätter upp ramar och strukturer för hur samt på vilket sätt en individ kan tänka vilket 

medför att språkbruket styr brukarens uppmärksamhet. Teorin anser att olika strukturer och 

diskurser kan förstärkas eller förnyas i en kultur via användandet av språket.32 

                                                             
28 Mattler, 2008, s. 62,78, 189 samt 198.  
29 Von Brömssen, Kerstin, Tolkningar, förhandlingar och tystnader – Elevers tal om religion i det mångkulturella 
och postkoloniala rummet. Göteborg: ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENIS, 2003, s. 11, 21 samt  Eliard, 
2008, s. 48. 
30 Von Brömssen, 2003, s. 21. 
31 Ibid., s. 11 – 12.  
32 Ibid., s. 13.  
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I föreliggande uppsats kommer delar av denna teori att nyttjas men visa delar kommer att 

nedtonas. De delar som kommer nyttjas är antagandet att beskrivningen av olika 

socioekonomiska grupperingar är konstruerade samt att denna konstruktion belyses via 

läroböckernas språkbruk om dessa grupper och detta språkbruk påverkas av den diskurs de är 

skapade i. Examensarbetet kommer således med hjälp av den socialkonstruktionistiska teorin 

påvisa det ramverk av konstruktioner för de socioekonomiska grupperingarna i de utvalda 

läroböckerna som gymnasieelever möter och som påverkar deras uppfattning om dem. Det 

som däremot väljs bort är antagandet att världen helt och fullt enbart består av konstruktioner 

och ingen yttre verklighet. Denna uppsats innehar antagandet att det finns en yttre verklighet 

och kommer därmed ta avstånd ifrån att allting är en konstruktion. Den kritik som eventuellt 

skulle kunna förekomma mot den socialkonstruktionistiska teorin vilken ofta påpekas som 

kritik mot kvalitativa studier är att studien kan ses som subjektiv och härrör i allt för hög grad 

till forskarens egna värderingar om vad som anses som viktigt. Dessutom menar kritiker att 

dylika undersökningar innehar svårigheter att replikera.33 Det som främst motiverar valet av 

den socialkonstruktionistiska teorin trotts kritiken är dess fokusering på språkbruk samt 

konstruktion så detta är behjälpligt vid besvarandet av studiens syfte samt frågeställningar. 

1.4.2 Historiebruk  

Föreliggande uppsats innehar förutom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv även ett 

historiedidaktiskt perspektiv med inriktning på historiebruk. Historiedidaktik innefattar hur 

historia förstås samt kommuniceras i olika former. Den kunskap som presenterar via 

historiedidaktik speglar nutida kulturer och gärningar snarare än fakta om dåtiden. 

Historiebruk är en del av detta och skapar mening åt historia genom att påtala de sätt som 

historia kan nyttjas. Dessa olika sätt att skapa mening med historia beror i hög grad på de 

aktörer som skapar den samt de funktioner den historiska berättelsen får. Historiebruk medför 

således att historia används för att i specifika syften så som att skapa en ny historisk 

berättelse.34 Historiebruk i relation till läroböcker blir således antagandet att dessa läroböcker 

snarare speglar den diskurs i vilken dessa är skapade i än eviga sanningar om historiska 

händelser. De olika läroböckerna som kommer analyseras i föreliggande uppsats kan därmed 

inneha samma historiska händelser då de analyseras utifrån samma tidsram men kan skildra 

dessa på olika sätt, inneha olika utgångspunkter samt perspektiv. De aktörer som i fallen med 

läroböckerna är styrande i vilken historisk berättelse som synliggörs är läroboksförfattarna 

                                                             
33 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, 2014,  s. 368. 
34 Nordgren, Kenneth. Vems ör historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige. Karlstad: Karlstads universitet, 2006, s. 14 samt 19 – 20.  
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och den diskurs som de kommer ifrån. Därmed får de historiska berättelserna olika funktioner 

utifrån den diskurs läroböckerna är skrivna i.  

Detta perspektiv stämmer i hög grad överens med syftet till denna uppsats samt den 

socialkonstruktionistiska teorin. Uppsatsen vars syfte är att klargöra hur olika 

socioekonomiska grupper konstrueras samt teorin vilken påtalar att konstruktioner 

förekommer går väl samman med perspektivet att historia kan brukas på olika sätt. Detta 

medför i uppsatsen att de olika socioekonomiska grupperna som uppvisas kan vara förändliga 

i de olika läroböckerna, då historia kan brukas på olika sätt då dess funktion har förändrats 

över tid. 

1.5 Metod 
 

1.5. 1 Kvalitativ forskning 

Föreliggande examensarbete kommer nyttja delar av den diskursiva textanalysen vid studiet 

av de utvalda läroböckerna. Metoden härrör till det kvalitativa forskningsspektret där studiet 

av forskningsobjekt främst fokuserar kring människan och dennes livsvärld.35 Den kvalitativa 

forskningen lägger särskild vikt vid språkanvändning samt hur individer tolkar den upplevda 

verkligheten. Denna inriktning inom forskningen innehar åsikten att den verklighet som 

ämnas studeras är av en föränderlig natur vilken konstrueras samt skapas människan.36 Kritik 

har dock riktats mot den kvalitativa formen av forskning då kritiker påtalar att forskningen 

vilar på den enskilde forskarens uppfattningar samt intressen, vilket även medför svårigheter 

vid replikerande av undersökningen. Forskningsmetoden innefattar även svårigheter vid 

generaliseringar av resultat samt bristande transparants vid metodanvändningen.37 Denna 

undersökning har inga tendenser till att vilja generalisera det resultat undersökningen 

frambringar till att gälla för alla historieläroböcker. Studiens påvisar endast resultat för de 

utvalda läroböckerna. För att minska problematiken med undermålig transparens ämnas den 

metod som används i föreliggande examensarbete att utredas på ett sådant sätt att förståelse 

möjliggörs. Problematiken med forskarens intressen samt svårigheten att replikera 

undersökningen är möjligen svårigheter som tillräknas kvalitativforskning dock borde 

rimligen dessa tendenser förminskas något vid en beskriven och genomtänkt 

metodanvändning. Detta skall dock poängteras att poängen med kvalitativ forskning inte är 

                                                             
35 Bryman, 2014, s. 361.  
36 Ibid., s. 40 – 41.  
37 Ibid., s. 368 – 370.  
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likt kvantitativ forskning påvisa enbart fakta i form av tabeller och siffror- Den kvalitativa 

forskningen vill och sin sida synliggöra djupare deskriptiva analyser av människor och 

fenomen i verkligheten.38 Detta överensstämmer väll med syftet med denna studie då 

konstruktionen av socioekonomiska grupper i läroböcker skall synliggöras.  

1.5.2 Diskursanalys 

Diskursanalysen innefattar en fokusering på språk vilket är behjälpligt vid tolkningen samt 

konstruktionen av omvärlden. Tolkningen får enligt diskursanalysen direkta konsekvenser för 

människor då de kan uppfattas olika under olika historiska och kulturella sammanhang.39 

Teorin lägger vikt vid språkbruk vilket även kan benämnas som diskurs. Diskursen innefattar 

utsagor som bland annat begrepp och teorier vilka är delar i regelstyrda framställningar av 

någonting samt att denna diskurs existerar via en diskursiv praktik.40 Eliard förtydligar detta 

och ger uttryck för att diskurs är sättet att tala om någonting i en specifik historisk kontext.41 

Brömssen påtalar att Foucault nyttjade diskurs till att studera de strukturer som används vid 

kontrollen av vad som får sägas via att på olika sätt förhålla sig till det som anses som 

normen. Dessa diskurser kan innehålla olika typer av språk som exempelvis vad som anses 

kvinnligt och manligt eller vetenskapens diskurser. Alla diskurser ges inte samma 

maktanspråk utan vissa påtalas som mer sanningsenliga och mer legitima än andra. Foucault 

påtalade även att diskurser är beroende av den materiella verkligheten samt att dessa avbildar 

den verklighet som personen inom diskursen upplever.42 Diskursen är således en del av den 

socialkonstruktionistiska teori då diskursen påverkar via språket konstruktionen av 

verkligheten. Sammanfattningsvis innebär en diskurs den uppsättning regler och 

regelbundenheter i hur man talar och kategoriserar människor. Men diskursen påverkar inte 

enbart användningen av språket utan får även praktiska konsekvenser i tankesätt och 

handlingar.43 Detta leder således även till att den upplevda världen speglar sig i språket.44 

Detta medför att genom språket och berättelserna om socioekonomiska grupper i 

historieläroböckerna kommer konstruktionen av de olika grupperna att framkomma.  

                                                             
38 Bryman, 2014, s. 361 – 371. 
39 Boréus, Kristina. ”Diskursanalys”, i G, Ahrne och P, Svensson, Handbok i kvalitativa metoder, Lund: Liber, 
2013, s. 150 – 151.  
40 Lindgren. Sven – Åke. ”Michel Foucault och sanningens historia”, i P, Månson (red.),  Moderna 
samhällsteorier – Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm, Norstedts, 2010, s. 352.  
41 Eliard, 2008, s. 50.  
42 Von Brömssen, 2003, s. 19 – 21. 
43 Ibid., s. 151.  
44 Bryman, 2014, s. 474. 
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Kritik som skulle kunna framföras till denna metod kan relateras till den kritik som all 

kvalitativ forskning ställs inför vilken påvisats i avsnittet innan. Dock kommer resultatet i 

uppsatsen försöka påvisa grunderna till den tolkning som sker. Detta för att läsaren skall 

kunna bilda sig en egen uppfattning samt åsikt om tolkningens trovärdighet.45 Anledningen 

till valet av denna diskurs trots den kritik som kan riktas mot studien är att denna är behjälplig 

för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Metodens fokusering på berättelser och 

dessas språk medför att konstruktioner av socioekonomiska grupper i läroböckerna kommer 

synliggöras genom dessa. Det får således följden att språket och dess användning kommer stå 

i fokus i analysen av läroböckerna. Diskursanalysen påtalar även vikten av kontext och att 

olika konstruktioner kan förekomma om en och samma företeelse. Även detta stämmer väll in 

med den föreliggande uppsatsen syfte samt får den följden för uppsatsen de olika gruppernas 

konstruktioner kan vara för ändliga beroendes av vilken kontext läroböckerna är skrivna i.  

1.6 Begrepp  
 

1.6.1 Socioekonomiska grupper 

Ett begrepp som kräver ett närmare klargörande av dess betydelse för den föreliggande 

uppsatsen är begreppet socioekonomisk grupp. Anledningen till detta klargörande har sin 

grund i den divergens mellan olika förståelser av begreppet som förekommer. Nedan kommer 

därför en kort framställning av några av begreppets definitioner samt vilken av dessa denna 

studie kommer utgå ifrån. Begreppet socioekonomiska grupper påtalas i läroplanen för 

gymnasiet vilket påvisades i inledningen till studien.46 

 Karl Marx definierade socioekonomiska grupper utifrån den position som människor 

innehade gentemot den materiella produktionen, vilken främst syftade till industrin.47 Mattler 

påpekar att definitionen som Marx myntade även inkluderade förhållandet gentemot ägande. 

Denna definition delar således in människor efter de som äger ett produktionsmedel eller 

jordbruk och de som endast har sin arbetarkraft att tillgå. I dagens samhälle är dock denna syn 

på socioekonomiska grupper något föråldrad då tjänstesektorn i samhället vuxit sig större och 

starkare vilken inte berörs av Marx definition. Dock är klassamhället fortfarande aktuellt men 

i förändrad form.48 Max Weber utvecklade begreppet till att innefatta förutom de ekonomiska 

                                                             
45 Bryman, 2014, s. 368 – 370 samt 486 – 487.  
46 Skolverket, 2011, s. 11 – 12.  
47 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klass, hämtat 2016-04-24.  
48 Mattler, 2008, s. 39 samt http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klass, hämtat 2016-04-
24. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klass
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förhållanden, även social status och intressen. Dessa intressen har en organiserande verkan 

och är i beroendeställning till de  ekonomiska förhållandena samt den sociala statusen. Dessa 

faktorer sätter upp ramar för vilka intressen som personen kan inneha.49 Michael Foucault 

intresserade sig för makt, subjekt och vilken ordning eller maktutövande som subjektet 

underkastats. Foucault påtalade även att vissa subjekt särskiljs från andra via gränsdragningar 

vilka åtföljes av en inre omvandling. Han gav uttryck för att varje subjekt är konstruerat 

utifrån sitt förhållande till sociala praktiker, andra subjekt samt i förhållande till sig själv. 

Konstruktionen är bunden både av den historiska samt den kulturella kontext subjektet 

befinner sig i.50 Pierre Bourdieu och sin sida inkluderade även kulturellt, ekonomiskt, socialt 

samt symboliskt kapital i sin indelning av socioekonomiska grupper. Han menade att olika 

samhällsgrupper innehar olika habitus vilka ger de olika grupperingarna särskiljande drag. 

Habitus inkluderar individers livsstil, uppförande, tankesätt samt smak för allt ifrån mat till 

klädsel. Begreppet syftar till att varje individ är innehavandes av ett habitus, men detta kan 

förändras medvetet eller omedvetet i relation till andra människors habitus. Individer kan även 

lära sig att förändra, omforma eller lägga till delar i sitt habitus från högre sociala positioner 

för att öka sin egen status. Dock påverkar den ursprungliga habitus som en person är 

innehavandes av dennes förmåga och möjligheter att kunna göra en sådan omformning. 

Således påtalar Bourdieu både det subjektiva mänskliga handlandet såväl som samhälleliga 

strukturer. 51 Bourdieu menade att människors sociala agerande inte skall ses som individuella 

beslut, utan detta skall sättas in i deras operationella sammanhang. Då synliggörs de 

restriktioner samt handlingsutrymmet som påverkar alla individuella handlingar.52 Statistiska 

centralbyrån innehar även de en indelning av socioekonomiska grupper där hänsyn till 

indelningen sker genom yrke, utbildningsnivå samt förhållande till arbetsmarknaden.53 Utifrån 

dessa faktorer delas befolkningen in i tre olika socioekonomiska grupper vilka är arbetare, 

tjänstemän samt företagare vilka även inkluderar undergrupper så som arbetare med och utan 

fackutbildning.54 

                                                             
49 Mattler, 2008, s. 39.  
50 Lindgren, 2010, s. 349 – 350. 
51 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pierre-bourdieu, hämtat 2016-04-24 samt Carle. 
Jan. ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i P, Månson (red.),  Moderna samhällsteorier – 
Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm, Norstedts, 2010, s. 405 – 411. 
52 Törnqvist. Rolf. ”Historiskt konkretiserande sociologi ”, i P, Månson (red.),  Moderna samhällsteorier – 
Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm, Norstedts, 2010, s. 288 -289. 
53 http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-och-standarder/Socioekonomisk-indelning-SEI/#, 
hämtat 2016-05-22. 
54 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=6607, 
hämtad 2016-05-22. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pierre-bourdieu
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-och-standarder/Socioekonomisk-indelning-SEI/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=6607
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Föreliggande examensarbete kommer utgå från Statistiska centralbyråns indelning av 

socioekonomiska grupper, det vill säga arbetare, tjänstemän samt företagare. Anledningen till 

valet av denna definition är att denna används idag inom olika forskningsfält. Denna 

indelning kommer vara styrande i vilka socioekonomiska grupper som kommer synliggöras i 

uppsatsen. När dessa synliggjorts kommer dessa grupper sedan analyseras via Bourdieus 

begrepp symboliskt, socialt, ekonomiskt samt kulturellt kapital.55 Således kommer både den 

statistiska centralbyrån samt Bourdieus definitioner användas som analysinstrument till 

föreliggande uppsats. 

1.7 Analysinstrument 
De analysinstrument som kommer operationellares  i föreliggande uppsats är begrepp från 

Statistiska centralbyrån samt Bourdieus definition av socioekonomiska grupper. Dessa 

begrepp är symboliskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital.  

Analysinstrumentet för indelningen av socioekonomiska grupper är från statistiska 

centralbyråns uppdelning av socioekonomiska grupper, vilken är följande.  

Socioekonomisk indelning (SEI) av förvärvsarbetande 

Arbetare 11 – 12 Ej facklärda arbetare56 

21 – 22 Facklärda arbetare57 

Tjänstemän 33 – 36 Lägre tjänstemän58 

44 – 46 Tjänstemän på mellannivå59 

54 – 60 Högre tjänstemän (inkl fria 

yrkesutövare med akademiska yrken60 

Företagare  76 – 87 Företagare (exkl fria yrkesutövare 

med akademiska yrken)61 

Föreliggande uppsats kommer utgå från denna modell vid indelandet av socioekonomiska 

grupper, dock kommer tre tillägg till denna modell inkluderas i uppsatsen. Dessa tillägg har 

inkluderats på grund av att ytterligare tydliggöra gränsdragningen för de olika grupper samt 

människor som denna uppsats kommer inkludera i de olika socioekonomiska grupperna. Det 

                                                             
55 Carle, 2010, s. 408 – 411. 
56 Utbildning efter grundskolan mindre än två år. 
57 Utbildning efter grundskolan i minst två år. 
58 Utbildning mindre än två år efter grundskolan. 
59 Utbildning mer än tre år efter grundskolan men inte mer än sex år. 
60 Utbildning på mer än sex år efter grundskolan. 
61 Hit räknas allt ifrån familjeföretag, till lantbruk. 
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första tillägget är de eventuella fall där en grupp benämns som företagare, tjänstemän eller 

arbetare utan att en utbildningsnivå i läroböckerna. Dessa kommer ändå tillräknas som 

tillhörande av den grupp som de benämns av läroboksförfattarna som. Det andra tillägget 

berör den socioekonomiska gruppen arbetare där det bör tas i beaktning att denna grupps 

ekonomiska kapital främst består i deras relation till produktionen och därmed i form av deras 

kroppsarbete. 62 Det kan förhålla sig på ett sådant sätt att detta eventuellt inte framkommer i 

alla narrationer om denna socioekonomiska grupp, därav påtalas detta faktum redan här. Det 

sista tillägget till modellen berör tjänstemännen, i denna grupp kommer även politiska ledare 

som fått sin politiska makt på andra sätt än via sin börd att belysas som en del av denna grupp. 

Det kan föreligga en ambivalens om dessa personer skall inkluderas i denna socioekonomiska 

grupp, jag har dock valt att inkludera dem. Anledningen till detta urval har sin grund i att 

dessa trots att de är ledare, valda eller diktatorer, är en form av politiker vilka tillräknas 

tjänstemän som socioekonomisk grupp.  

När dessa kategorier utlästs kommer en analys av dessa grupper utifrån Bourdieus definitioner 

av olika formar av kapital att göras. De fyra olika kapitalen är ekonomiskt, socialt, symboliskt 

samt kulturellt kapital.63 Det ekonomiska kapitalet är den tillgång till pengar samt kapital som 

en grupp är innehavandes av medan det sociala kapitalet är den tillgång i form av sina 

förmånliga sociala kontakter. Det kulturella kapitalet inkluderar både det som man 

traditionellt tillräknar som kultur, det vill säga konst och musik men även utbildning samt 

förhållningssätt tillräknas detta kapital. Det sista kapitalet är det symboliska som innebär de 

symboler och attribut som en grupp behöver känna till samt kunna för att ständigt ge uttryck 

för sin tillhörighet och konkurrensförmåga. 64 Eventuellt kan inte alla former av kapital 

påtalas då det är beroende av vad den text som analyseras, då kommer de kapital som 

påträffats att påtalas. 

1.7.1 Tillvägagångssätt  

Det praktiska tillvägagångssättet för föreliggande uppsats kommer ske på följande sätt. Först 

kommer en relativt ytlig läsning av lärobokstexterna att genomföras under den utvalda 

tidsramen för att påtala de grupper som härrör till den valda definitionen av socioekonomiska 

grupper som förekommer. I fallet med tidsramen 1860 - 1919 skulle grupper som bönder samt 

arbetare exempelvis kunna förekomma. När dessa grupper identifierats sker en närmare 

                                                             
62 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klass, hämtat 2016-04-24. 
63 Carle, 2010, s. 408. 
64 Ibid., s. 398 – 408. 
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närläsning av texten som härrör till dessa grupper för att kunna analysera dessa grupper 

utefter Bourdieus olika former av kapital. Detta kommer leda till att den konstruktion samt 

representationen av socioekonomiska grupper som förekommer i läroböckerna kommer att 

påvisas. Vid denna analys kommer detaljer i språket bli viktigt då detta säger en hel del om 

den konstruktion som skapats enligt både den socialkonstruktionistiska teorin samt 

diskursanalysen.65 När detta genomförts kommer förutom de olika konstruktionerna som 

läroböckerna innehåller även tystnader påtalas. Dessa tystnader som eventuellt är 

förekommande påtalar vad och vilka som lämnas tillträde att inkluderas och vilka som 

exkluderas. Tystnad är enligt Bryman ett sätt att också säga någonting.66 När denna analys av 

varje lärobok genomförts kommer analyserna att jämföras för att påvisa om förändring över 

tid har förekommit. 

1.8 Avgränsningar  
Föreliggande examensarbete har nödgats genomföra ett urval för att begränsa uppsatsens 

omfång. Uppsatsen har avgränsats att enbart studera läroböcker i historia på gymnasial nivå 

för att göra studien genomförbar. Andra utbildningsnivåers läroböcker skulle kunna användas 

i en liknande studie, dock har denna studie valt ovanstående begränsning.  

Föreliggande uppsats innehar även nyttjat en avgränsning gällande representationen samt 

konstruktionen av socioekonomiska grupper. Denna avgränsning har sin grund i att detta 

område inom läromedelsforskningen om historieböcker på gymnasial nivå är relativt 

outforskad. Andra faktorer skulle kunnat nyttjas som exempelvis genus. Detta valdes dock 

bort på grund av den kunskapslucka härrörande till socioekonomiska gruppers framställning i 

gymnasiala läroböcker.  

Ytterligare ett urval har genomförts, och detta berör fokuseringen på tidsramen 1860 – 1919. 

Anledningen till detta urval har tudelade orsaker. Dels är det på grund av tidsaspekt samt att 

den tidsrymden förekom i samtliga av de utvalda läroböckerna.  

1.9 Material  
Materialet som föreliggande examensarbete kommer nyttja för att frambringa empirisk data är 

tre olika läroböcker skrivna efter olika läroplaner för gymnasiet. De utvalda läroböckerna 

valdes ut på grundvalen av tre faktorer.  Den första faktorn är att läroböckerna var skrivna 

efter olika läroplaner. Denna avgränsning genomfördes då det är av intresse att studera vilken 

                                                             
65 Bryman, 2014, s. 474 samt 482 samt Von Brömssen, 2003, s. 11 – 13.  
66 Bryman, 2014, s. 476.  



15 
 

text samt vilka konstruktioner av verkligheten elever bemöt samt bemöter idag. Då elever 

påverkas av den pedagogiska text de möter och konstruerar sin verklighet utefter den är det 

rimligt att närmare studera vilken konstruktion läroböcker ger och har gett elever. Den sista 

faktorn som var styrande i urvalet av läroböckerna var att läroböckerna kommer från olika 

förlag. Detta är av vikt då varje enskild förlag kan inneha en specifik kunskapssyn.67 För att 

skapa en större variation härrörande detta föll valet på att välja läroböcker från olika förlag.  

Den första läroboken Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och 

Norges historia är en ombearbetning av en lärobok för gymnasieskolan till 

folkskoleseminarier. Denna bok är således för lärarutbildningen, dock påtalas att boken är en 

lättare överarbetning vilket medför att boken ändock kan brukas i denna studie.68 Författaren 

var innehavandes av erfarenheter som historiker men även som arkivarie.69 Boken är utgiven 

av förlaget P. A. Nordstedt & Söners Förlag 1925 samt är omarbetad av Sven Tunberg. 

Läroboken tar upp historia från 1500 – talet fram tills 1919 med fokus på svensk historia dock 

förekommer i någon mån även Danmarks och Norges historia. Läroboken är indelad i kapitel 

efter olika epoker med underindelningar utefter den regent som var styrande i Sverige under 

de olika tidsangivelserna.70 Det förekommer inga frågeställningar eller diskussioner i boken.  

Den andra utvalda läroboken är 1900 – talet – människor, maktspel är utgiven av 

Läromedelsförlaget svenska läroboksförlaget 1971. Författaren till läroboken är Jan Olof 

Olsson vilken är innehavandes av erfarenhet som journalist och författare.71 Läroboken är 

skriven utefter den då gällande läroplanen från 1970. Boken fokuserar som namnet antyder på 

den historia som härrör till 1900 – talet och är indelande i olika kapitel utifrån händelser samt 

personer. Det förekommer dock ett kapitel om emigration där 1800 – talet berörs.72 Boken har 

som syfte enligt författaren att levande göra 1900 – tals historia med fokusering på personer 

som tidigare inte fått någon större uppmärksamhet. Boken har används i svenska skolor som 

lärobok för att komplettera andra läroböcker för att skapa nya perspektiv och ny fakta. I 

                                                             
67 Selander, 1988, s. 19.  
68 Odhner, C. T. Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia. 
Stockholm: P. A. Nordstedt & Söners Förlag, 1925, s. 3.  
69 https://sv.wikipedia.org/wiki/Clas_Theodor_Odhner, hämtad 2016-05-05. 
70 Ibid., s. 4.  
71 https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Olof_Olsson, hämtat 2016-05-05. 
72 Olsson, Jan Olof. 1900 – talet – människor, maktspel. Stockholm: Läromedelsförlagen svenska bokförlaget, 
1971, s. 1.  
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läroboken förekommer både frågeformuleringar eller diskussionsuppgifter vilka presenteras i 

slutet av läroboken med tillhörande läsanvisningar.73  

Den tredje läroboken heter Perspektiv på historien 1 b och är skriven av huvudförfattarna 

Hans Nyström, Lars Nyström samt Örjan Nyström. Dessa huvudförfattare innehar olika 

erfarenheter så som gymnasielärare, skribent av historiska faktaböcker samt historiker vid 

Göteborgs universitet. Läroboken är tryckt 2013 och är skriven efter den nu gällande 

läroplanen för gymnasiekursen historia 1 b. Boken marknadsförs som en komplett 

läromedelsserie med en kronologisk struktur som inkluderar olika former av övningar samt 

fördjupningar av Gleerups.74 Den struktur läroboken följer inledes med två kapitel rörande 

historiebruk samt källkritik, för att sedermera förtälja den mänskliga historien från forntiden 

kronologiskt fram tills efter 1989.75 

2. Undersökningsdel  
För att förenkla läsningen för läsaren kommer här läsangivelser anges. Varje forskningsfråga 

kommer utredas under en enskild rubrik. Under varje enskild rubrik kommer underrubriker 

förekomma. Under första forskningsfrågan kommer dessa underrubriker bestå av varje enskild 

lärobok medan under den andra forskningsfrågan kommer rubriksättningen utgå från de olika 

socioekonomiska grupperingarna. Varje analys kommer utgå från de tre socioekonomiska 

kategorierna arbetare, tjänstemän samt företagare, vilka kommer analyseras enligt Bourdieus 

ekonomiska, sociala, kulturella samt symboliska kapital.  

2.1 Representationen och konstruktionen av socioekonomiska grupper i de 

utvalda läroböckerna i historia för gymnasiet mellan årtalen 1860 – 1919 
 

 2.1.1 Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia 

1925 

Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia innehar en rad 

konstruktioner och representationer för olika socioekonomiska grupper.  

Arbetare som socioekonomisk grupp framkommer främst mot slutet i läroboken. Dessa 

beskrivs främst i relation till konflikter med arbetsgivare som påtalas som borgarklassen. 

Arbetarna som bildade fackföreningar beskrivs som omhändertagna av det socialdemokratiska 

                                                             
73 Ibid., s. 291 – 307.  
74 https://www.gleerups.se/40674449-product#, Hämtad 2016 – 04 – 09.  
75 Nyström, Hans., Nyström., Lars, och Nyström, Örjan. Perspektiv på historien 1 b. Malmö: Gleerups Utbildning 
AB, 2013, s. 5. 

https://www.gleerups.se/40674449-product


17 
 

partiet och detta omhändertagande beskrivs som ” Under detta partis energiska ledning ha 

arbetarna blivit en makt i samhället.”76. Arbetarna som socioekonomisk grupp har därmed 

denna formulering inte tillgång till ett kulturellt kapital som krävs för att kunna ta sig in i 

politiken, utan måste nyttja sitt sociala kapital med förmånliga kontakter med 

socialdemokratin för att kunna få politiskt inflyttande.  

Det framkommer även att på grund av alla konflikter mellan arbetsgivare och arbetare 

infördes en rad reformer för att minska dessa. Dessa reformer möjliggjorde att arbetare fick 

möjligheten att kunna flytta ut på landet för att skaffa sig en egen bostad samt ett jordbruk i 

mindre skala.77 Dessa reformer fastslår därmed att arbetarnas både ekonomiska, i och med 

fastighetsägande, och kulturella kapital kom att omformas till att få tillgång till jordbruk.  

Texten påtalar även att jordbruk ingår i gruppens kulturella kapital då formuleringen har till 

följd att detta var något som arbetarna var innehavandes av kunskap om. Det kapital som inte 

synliggörs om denna socioekonomiska grupp i någon högre grad via texten är den 

symboliska. Detta på grund av att attribut om gruppen samt symboler inte uppmärksammas. 

Tjänstemän som socioekonomisk grupp i vilken politiker ingår förekommer i hög grad i 

läroboken. Dessa benämns vid namn, partitillhörighet samt någon form av titel. Exempelvis 

förekommer politiker under kung Karl XV vilka påtalas som framstående personligheter. 

Texten tyder på att en framstående personlighet innebär att personen är skicklig, rådig, klok 

och innehar en politisk förmåga. Dessa personlighetsdrag som påtalas som utmärkande är 

därmed delar som härrör till det symboliskt kapital för denna socioekonomiska grupp då det 

påtalar attribut som denna grupp utvecklat för att tillräknas denna grupp. 

 De titlar som uppmärksammas är bland annat är professor, greve, hemmansägare, godsägare 

samt ölänning. Detta ger uttryck för att politiker skall inneha någon form av titel samt att vikt 

läggs vid vilken bakgrund politikerna är innehavandes av. Dessa titlar blir en del av det 

ekonomiska kapitalet då dessa påtalar dels vilka yrken som är tillgängliga för gruppen men 

även i någon utsträckning ekonomisk tillgång dessa är innehavandes av som exempelvis ägare 

av gods. Dessa titlar tyder även på att dessa grupper är innehavandes av kulturellt kapital i 

form av hög utbildning, detta är professor ett exempel på. Sammantaget innebär detta på att en 

politiker får sin maktposition baserat på sitt kulturella, ekonomiska, sociala samt symboliska 

kapital genom exempelvis sin bildning eller förmögenhet. Det sociala kapitalet påtalas genom 

                                                             
76 Odhner, 1925, s. 223.  
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18 
 

de titlarna som greve samt hemmansägare då dessa implicerar ett högt anseende i samhället.78 

Att en politiker endast benämns som ölänning går dock utanför detta resonemang, eventuellt 

innehade personen inga av de eftersträvansvärda ekonomiska eller kulturella kapitalet men 

ändå innehade en så pass viktig roll i historien att denne måste nämnas. 

En intressant upptäckt är att när partier som kan tillräknas de lägre klasserna i samhället så 

som lantmannapartiet nämns deras politiker med olika attribut om titlar men när partiet byter 

namn till vänsterpartiet i Norge slutar detta och deras politiker benämns endast vid namn.79 

Tystnaden kring dessa politikers titlar vilka gav uttryck för det ekonomiska eller kulturella 

kapitalet som politiker enligt texten skall inneha ger därmed uttryck för att dessa inte hade ett 

kapital som var normenligt för den socioekonomiska gruppen tjänstemän. Sammantaget 

konstrueras därmed denna socioekonomiska grupp utifrån Bourdieus fyra olika kapital i denna 

text. 

Företagare som socioekonomiska grupper påtalas främst som bönder i läroboken, vilket 

synliggör gruppens kulturella kapital. Bönderna framställs endast välja representanter för sitt 

parti till riksdagen ur sin egen klass samt att de som härrör till bondeklassen var godsägare, 

hemmansägare och grevar. Att bönderna enbart valde representanter  från sitt eget parti 

påtalar denna grupps sociala kapital vilket enligt denna formering är den egna 

socioekonomiska gruppen. Det ekonomiska kapitalet som texten påtalar härröra till denna 

grupp är ägande av mark, vilket synliggörs genom poängteringen av bönder som exempelvis 

godsägare. Bönder som brukar mark men inte äger dem blir i denna text därmed uteslutna från 

denna socioekonomiska grupp genom sitt ekonomiska kapital.  

Bönderna påtalas även som innehavandes av ett önskemål att all jord skall inneha lika 

beskattning.80 Att begreppet önskemål används tyder på att denna socioekonomiska grupp inte 

innehade en position i samhället genom sina kapital att själva kunna genomdriva detta. 

Ordvalet önskemål förtäljer även att mark skattades olika beroendes av vilken 

socioekonomisk grupp som ägde den och därmed påverkade dessa gruppers ekonomiska 

kapital.  

Bönderna beskrivs även som den grupp som vann mest på omorganisationen av riksdagen 

från en ståndsriksdag till en tvåkammarriksdag där personer med lägre inkomst än tidigare 

                                                             
78Odhner, 1925, s. 207, 209 samt 213.  
79 Ibid., s. 209 samt 211. 
80 Ibid., s. 209. 
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kunde tillträda i den andra kammaren.81 Därmed skapade förändringen i Sveriges riksdag en 

förändring för bönderna som socioekonomisk grupp då deras ekonomiska, sociala, kulturella 

samt symboliska kapital som tidigare stängt dem ute från riksdagen nu genom denna 

förändring fick tillgång till den via sitt ekonomiska kapitel. Konstruktionen av denna 

socioekonomiska grupp i denna text har sin grund i det ekonomiska och sociala kapitalet 

medan det symboliska och kulturella kapitalet inte uppmärksammas. 

2.1.2 1900 – talet – människor, maktspel 1971 

I läroboken 1900 – talet – människor, maktspel framkommer en annan konstruktion av  de 

socioekonomiska grupperingarna. Läroboken lägger främst vikt vid de socioekonomiska 

grupperna arbetare och företagare.  

Arbetaren förekommer i hög grad i läroboken och beskrivs som en grupp som utnyttjas av 

olika former av överhet. Denna överhet framkommer främst som den socioekonomiska 

gruppen företagare där arbetsgivare och fastighetsägare inkluderas. Genomgående ordval som 

beskriver arbetare som grupp är utnyttjade och utsugna, och detta skedde främst via 

kapitalister samt borgarklassen, detta påtalas frekvent genom hela läroboken.82 I 

konstruktionen av arbetarna som grupp framkommer därmed att de blir utsatta på grund av sitt 

ekonomiska kapital då de är beroende av sina arbetsgivare, genom ordvalen utsugna samt 

utnyttjade påtalas detta beroende. Relationen mellan arbetare och arbetsgivare påvisar även 

arbetarnas sociala kapital då dessa står i en beroendeställning och utnyttjas av dessa. 

 I kapitlet om emigration påtalas att emigranter från Sverige dagen efter ankomsten till USA 

fick ett arbete samt att om de var yrkesutbildade kunde inbringa en hög lön.83 De utbildade 

yrkesarbeten som texten tar upp är exempelvis snickare, tekniker och smeder, medan den även 

tar upp arbeten som inte kräver utbildning. De som inte innehade en yrkesutbildning påtalas 

som utnyttjade av arbetsgivare och erhöll låg lön. Dessa mindre kvalificerade arbetena får 

fördjupade beskrivningar i texten så som att samla lump, avfallshantering samt 

hemmaindustri, vilket inte de arbeten som kräver yrkesutbildning får. Av den detaljerade 

beskrivning av arbetsuppgifterna förstår läsaren att dessa arbeten inte kan betraktas som 

eftertraktade arbeten.84 Texten påtalar därmed gruppens ekonomiska kapital där arbetarnas 

tillgång på yrken samt lön nämns. Det synliggör en divergens i kapitalet då personer inom 

                                                             
81 Odhner, 1925, s. 209.  
82 Olsson, 1971, s. 70 
83 Ibid., s. 1 -2 samt 70.  
84 Ibid., s. 1 – 3. 



20 
 

gruppen får olika lön beroendes av deras kulturella kapital i form av utbildning. Därmed 

påtalas även att det förekommer olika kulturellt kapital inom gruppen. Arbetarna som 

socioekonomisk grupp beskrivs därmed inte som en homogen grupp, utan snarare ges en 

heterogen beskrivning i relation till det kulturella och ekonomiska kapitalet.  

Texten poängterar vidare att de utbildade yrkesarbetarna hade möjlighet att utnyttja en 

ekonomisk arena vilken de inte hade i Sverige, nämligen banker. Bankerna i USA beskrivs 

som vänliga och tillgängliga platser som gärna lånade ut pengar medan bankerna i Sverige 

beskriv som fina och skrämmande för arbetarna.85 Formuleringen säger därmed att arbetarna 

som socioekonomisk grupp i Sverige inte hade tillgång till denna ekonomiska arena på grund 

av sitt symboliska kapital då de gick inte till banken eftersom de inte kände sig bekväma och 

tordes inte gå dit. Attributet fin talar därmed om att detta inte ingick i arbetarnas symboliska 

kapital. I USA däremot förtäljer texten var banken av ett mer humant slag, detta påtalas via 

ordvalet vänlig, och mer tillgänglig för arbetarna. Ordvalen synliggör dels att arbetare som 

socioekonomisk grupp i USA fick i sitt ekonomiska kapital tillgång till banken samt att detta 

införlivades i deras symboliska och sociala kapital. Detta ger även uttryck för en divergens i 

kapital mellan arbetare internationellt. 

 Ett annat kapitel i boken där arbetare som grupp förekommer frekvent är kapitlet om Lenin. 

Där beskrivs folket som arbetare samt soldater, detta påtalas via att texten först förtäljer att 

tusen arbetare och soldater kom för att lyssna på ett tal som Lenin vilken var ledare för 

bolsjevikerna höll. Dessa två grupper benämns i samma sammanhang på ett flertal ställen i 

kapitlet. I kapitel förekommer även ordvalen om arbetarna som utnyttjade och utsugna mycket 

frekvent vilket relaterar deras ekonomiska och sociala kapital. 86 Texten påtalar även att 

arbetarna innehade tillgång till visa politiska maktmedel i form av strejk samt genom 

revolution i Ryssland.87 Därmed påvisas att i arbetarnas kulturella kapital ingår maktmedlen 

strejk och revolution gentemot andra socioekonomiska grupper. Anledningen till att detta kan 

tillräknas kulturellt kapital är då detta påtalar ett förhållningssätt i den socioekonomiska 

grupperingen.  

Tjänstemän skildrar främst via enskilda personerna i läroboken vilka i majoriteten av fallen är 

politiska ledare från olika länder med en tydlig betong på kommunistiska diktatorer så som 
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Lenin och Mao Tse-tung men även andra ledare så som Hitler samt Gandhi tas upp.88 Därmed 

synliggörs deras ekonomiska kapital. Dessa personer beskrivs ingående, både deras 

personligheter men även deras gärningar vilket synliggör deras sociala kapital. Därmed 

påtalas tjänstemännen inte som en grupp, utan främst som enskilda personer, dock 

framkommer likheter i beskrivningarna om dem.  

En intressant iakttagelse är att de kommunistiska ledarna får nästintill odelade positiva 

omnämnanden, exempelvis framförs en jämförelse med Lenin vilken påtalas vara för 

kommunister världen över så som Jesus var för katolikerna och bilder hängde av dem båda 

hos sina följare. Dessutom lovordar texten Lenins drömmar om ett samhälle utan förtryck. De 

hemskheter som trots allt skedde i Sovjetunionen menar författaren är Stalins fel och att Lenin 

försent insåg att hans utopi höll på att komma in på fel väg.89 Därmed synliggörs det 

symboliska kapitalet för Lenin då denna får attribut som jämföres med Jesus, och därmed 

även hans sociala kapital då han hade ett förmånligt förhållande till sina anhängare. Det 

senare påvisas genom den dyrkan som dessa innehade av Lenin. I Lenins symboliska kapital 

ingår inte de hemskheter som skedde under hans styre, detta tillskrivs istället Stalins 

symboliska kapital. En annan intressant liknelse är mellan Mao och en idrottslärare, en farbror 

vid en skolavslutning och en konfirmationspräst. Texten ger olika exempel på uttalande som 

Mao gjort och påtalar för läsaren att dessa lika gärna skulle kunna vara sagda av någon av 

ovannämnda personer.90 Därmed inkluderas dessa roller i Maos symboliska kapital då denne 

tillskrivs detsamma som en lärare eller en präst. Maos kulturella kapital speglas även i denna 

liknelse då vid jämförelsen med lärare och präst då dessa grupper ofta är innehavandes av 

någon form av utbildning. De tjänstemän beskrivs således enbart med positiva attribut så som 

vurmandet för klasskamp.91 Även om dessa ledare är aktiva i olika länder samt kontexter 

framställs de i sitt symboliska kapital på likartade sätt.  

Lenins kulturella kapital beskrivs bestå av att studera Karl Marx skrifter och att han kunde 

leta i dagar i bibliotek efter texter för att styrka hans övertygelser medan beskrivningen av 

Maos kulturella kapital framkommer genom att denne fick utbildning samt han fick arbeta på 

gården hos sina föräldrar från en ung ålder, vilket även påtalar den sistnämndas ekonomiska 

kapital.92 Ett undantag från detta är berättelsen av Hitler som beskrivs som en mycket ensam 

                                                             
88 Olsson, 1971, s. 59, 89, 103 samt 133. 
89 Ibid., s. 60 samt 70 – 72. 
90, Ibid., s. 103.  
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man som trodde på irrationella antaganden om bland annat judar. Därmed påtalas Hitlers 

sociala kapital då ordvalet ensam används samt dennes kulturella kapital då dennes åsikter om 

judar framställs.  

Företagare som i denna lärobok framställs som arbetsgivare, företagsägare, fastighetsägare, 

borgarklassen och kapitalister får genomgående i läroboken negativa beskrivningar. Dessa 

beskrivningar är bland annat utnyttjande, hänsynslösa och villiga att tjäna pengar till vilket 

pris som helst. Dessa attribut blir därmed en del i företagarna som socioekonomisk grupps 

symboliska kapital medan benämningarna anges gruppens ekonomiska kapital i relation till 

åtkomsten av yrken. Arbetsgivarna beskrivs som en drivande kraft i utnyttjandet av bland 

annat de människor som emigrerade till USA då arbetsgivarna gick ombord på skeppen 

emigranterna kom med för att få arbetskraft. Fastighetsägarna beskriv även de i negativa 

termer då även de gick ombord på skeppen, dock för att få hyresgäster. Det påtalas att dessa 

fastighetsägare hade många människor boende i deras fastigheter på en liten yta, ordvalet 

proppade våningar används av författaren. 93 Ordvalet få påtalar att arbetsgivarnas och 

fastighetsägarnas kulturella kapital i förhållningssätt gentemot emigranter då de dra arbetarna 

till sig via sina ekonomiska kapital i form av fastigheter och arbetstillfällen. Via ordvalet 

påtalas även gruppens sociala kapital då dessa har förmånliga sociala kontakter gentemot 

emigranterna.  

Texten påtalar vidare att visa av företagarna innehade känslan av att deras företag hjälpte 

samhället och dess medborgare. ” Men hos några fanns också en lust att organi-sera, en lidelse 

för att bygga upp jätte-företag och ofta nog också känslan att detta var till välsignelse och 

gagn för samhället och medborgarna.”94. Denna känsla av att vara till en välsignelse och 

fördel för samhället är således attribut som inkluderas i det symboliska kapitalet. Det ges det 

ett konkret exempel på då en företagare vid en strejk höll ett tal för sina arbetare om att de 

skulle vara tacksamma för att det förekom bättre och värdefullare människor samt att 

löntagarna skulle ha tacksamhet gentemot dessa som gav dem arbete då de skulle haft det 

ännu sämre utan dem.95 Ordvalen bättre och värdefullare är således attribut som inkluderas i 

det sociala kapitalet, medan förhållningssättet företagaren menar att arbetarna skall ha 

gentemot dem är den del av det kulturella kapitalet.  
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Företagare beskrivs även som behärskande av marknaden och att de lade under sig 

järnvägen.96 Därmed påtalas företagarnas ekonomiska kapital då de innehade stor tillgång till 

den ekonomiska arenan som den marknaden samt järnvägen erbjöd. Ordvalen behärska samt 

lägga under sig ger uttryck för att detta även var något som ingick i gruppens kulturella 

kapital då det anspelar på förhållningssätt gentemot dessa ekonomiska arenor. Ytterligare ett 

exempel liknande beskrivningar återfinns i texten om amerikanska ideal som benämns som 

naiv och ogenomtänkt då idén om att enklare människor skall få ett bättre liv utan en överhet 

missbrukas av finansmän. Arbetarna beskrivs som missgynnade av detta då deras 

arbetsgivares obarmhärtiga och råa jakt på framgång då drömmen om frihet enbart medfört att 

bolag och finansfurstarna blivit förmögnare.97 Dessa ordval för med sig negativa värderingar 

av företagare som socioekonomisk grupp samt är ytterligare exempel på ger ytterligare 

exempel på det symboliska kapitalet som tillskrivs gruppen.  

Demokrati kritiseras i läroboken vara enligt Lenin borgerligt. Det påtalas även att 

borgarklassen lurat arbetarklassen med löften om förbättringar i deras livsvillkor, ökad 

rösträtten samt lurade in dem i första världskriget, men att detta enbart var för att förvilla 

arbetarna.98 Därmed påtalas demokrati som delar i företagarnas kulturella kapital då deras 

förhållningssätt till politik påvisas. Även det sociala kapitalet framkommer här då gruppen 

påtalas inneha förmånliga sociala relationer till den socioekonomiska gruppen arbetare.  

Sammantaget innehar således företagarna i sitt kulturella kapital tillgång till en politisk arena, 

vilket påtalas bland annat via att de kunde nyttja det politiska systemet i USA samt kunde 

påverka rösträtten i Ryssland. En intressant iakttagelse från läroboken i relation till kapitlet 

om emigration om den socioekonomiska gruppen företagare vilket i detta avseende syftar till 

bönder omvandlas till den socioekonomiska gruppen arbetare när de anländer till USA.  Detta 

påtalas i texten via att orsaker först anges till emigrationen så som att personen kunde tröttna 

på att arbeta som dräng vid en herrgård och därmed påtalar att emigranter var lantbrukare. När 

emigranten stiger i land i USA påtalas dock inte att dessa personer kunde fortsätta med sitt 

tidigare yrke utan endast olika former av arbetare påtalas.99 Således förändras det kapital 

företagarna som socioekonomisk grupp var innehavandes av i Sverige i och med 

landstigningen till att bli densamma som arbetarnas. 
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 Ytterligare en yrkesgrupp som ingår i den socioekonomiska gruppen företagare är bönderna. 

Denna yrkesgrupp får relativt lite utrymme i läroboken och får ingen närmare beskrivning än 

att de utnyttjades av banker samt att Mao påtalade vikten av att inkludera bönderna i 

revolutionen. Det påtalas att enligt gammalt kommunistiskt tankesätt var bondeklassen inte en 

del av arbetarna, proletariatet, utan en del av borgarklassen då deras främsta intresse var 

jordägande. Mao var av den åsikten att i Kina måste bönderna deltaga i revolutionen då 

arbetarna var få i landet.100 Därmed påtalas företagarnas ekonomiska kapital där de både hade 

tillgång till ägande av mark samt tillgång till yrket bonde. Det påtalas även i detta textavsnitt 

gruppens sociala kapital då den enligt det kommunistiska tankesättet inte var en del av 

arbetarna, utan snarare var relaterad till en medelklass. 

2.1.3 Perspektiv på historien 1b 2013 

Även i Perspektiv på historien 1b framkommer konstruktioner av socioekonomiska grupper 

via de olika kapitalen.  

Arbetare som grupp beskrivs bland annat som lönearbetare vilka anges växa i antal på grund 

av förändringar som tog plats i jordbrukssektorn på 1800 – talet. Denna ökning beskrivs i sin 

tur leda till ökade samhällsklyftor på landsbygden.101 Därmed synliggörs arbetarnas 

ekonomiska kapital då de har tillgång till arbeten som ger lön samt att ökningen av antalet 

personer i denna grupp medförde allt större samhällsklyftor. Arbetarna beskrivs även under 

samma period inte ha tillgång till politiskt makt på grund av sitt ekonomiska kapital. Detta då 

riksdagen trots omdaningen till tvåkammarriksdag ännu krävde en viss form av förmögenhet 

eller någon form av fastighetsägande för att få tillgång till den andra kammaren vilken 

innehade en något lägre census än första kammaren. Detta tydliggörs i texten via ett exempel 

som påvisar att en hantverkare kunde få en röst medan en godsägare kunde få tusentals vid 

val.102 Ytterligare konstruktioner gällande arbetarnas ekonomiska kapital var att de inte ägde 

någon egendom, var fattiga samt innehade osäkra försörjningssätt.103 Detta kunde ta sig 

uttryck för det ekonomiska kapitalet genom att arbetare ofta hamnade i underläge gentemot 

sina arbetsgivare samt att de kunde ställas mot varandra av arbetsgivarna. Förutom att det 

ekonomiska kapitalet synliggörs påtalas även det sociala kapitalet för arbetarna gentemot sina 

arbetsgivare då de stod i beroendeställning till dessa.  

                                                             
100 Olsson, 1971, s. samt 3 och 113. 
101 Nyström m.fl., 2013, s. 202. 
102 Ibid., s. 205. 
103 Ibid., s. 208 samt 225.  
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Det  sociala kapital synliggörs även i texten relaterat till normer gällande äktenskap där 

arbetarna inte behövde ta hänsyn till egendom vid giftermål vilket i sin tur lede till sena eller 

uteblivna giftermål. Det sociala kapitalet innebar därmed att giftermål inte var en 

nödvändighet vilket fick konsekvenserna att antalet barn födda utanför äktenskapet ökade 

kraftigt samt att män och kvinnor inom gruppen hade ett friare förhållande till varandra. 

Kvinnorna som tillhörde denna socioekonomiska grupp benämns som fabriksarbeterskor vilka 

fick låg lön vilket gjorde dem nödgade att dryga ut denna med oreglerad prostitution.104 

Därmed synliggörs de kvinnliga arbetarnas ekonomiska kapital vilket är deras kropp i olika 

former. Arbetarnas sociala kapital påträffas även i relation till socialister, dessa beskrivs anse 

sig själva företräda arbetarna, och att dessa ansåg att revolution som politiskt maktmedel 

krävdes för att få fram ett rättvist samhälle.105 Arbetarna står därmed genom sitt sociala 

kapital i beroendeförhållande till dessa socialister för att få politiskt makt genom revolution. 

Att ordvalet anse sig företräda medför dock att detta var socialisternas egna åsikter om deras 

egen betydelse för arbetarna. Att arbetarna kunde göra revolution framgår även i texten om 

den ryska revolutionen. Även där synliggörs det sociala kapitalet som gruppen påtalas inneha 

via synliggörandet av arbetarrörelserna som splittrad i olika grupperingar inom rörelsen.106  

Ett annat exempel där arbetarnas förhållningssätt till politik och därmed det kulturella 

kapitalet synliggörs är exemplet på en strejk som boken anger. Denna strejk genomfördes 

bland murare i Stockholm i slutet av 1800 – talet och ledde till att flera murare på andra 

arbetsplatser även började strejka. 107 Genom denna beskrivning synliggörs dels att arbetarna 

innehade tillgång till yrket murare samt att de innehade det sociala kapitalet att samarbeta 

inom den socioekonomiska gruppen.  

Arbetarnas kulturella kapital påtalas bland annat i den del av texten som berör den andra 

industriella revolutionen. Texten tar då upp att arbetare tidigare innehaft ett 

hantverkskunnande som deras arbetsgivare inte hade tillgång till. Under industrialiseringen 

försökte dock dessa ta över detta hantverkskunnande för att kunna effektivisera sin produktion 

så mycket som möjligt vilket kom att ledde till hårda samt enformiga arbeten.108 Detta 

hantverkskunnande var därmed till en början kunskap som endast fanns i arbetarnas kulturella 

kapitel då detta är en form av utbildning. Dock när dessas arbetsgivare införlivade denna 

                                                             
104 Nyström m.fl., 2013, s. 208. 
105 Ibid., s. 212.  
106 Ibid., s. 246. 
107 Ibid., s. 252 – 253. 
108 Ibid., s. 224. 
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kunskap i deras kulturella kapital medförde det att kunskapen förminskades hos arbetarna. På 

grund av denna förändring i det kulturella kapitalet påverkades arbetarnas ekonomiska kapital 

då de fick nya arbetsuppgifter än tidigare. Dock påtalar texten att trots denna osäkra 

ekonomiska situation som arbetarna befann sig i skapade gruppen fackföreningar som ställde 

krav på arbetsgivarna.109 Detta ger utryck för deras sociala kapital då de innehade ett sådant 

socialt förhållande gentemot varandra att de kunde samarbeta inom gruppen samt att de var 

innehavandes av ett kulturellt kapital som möjliggjorde bildandet. Texten påtalar även detta 

via att ta upp att arbetarna så småningom under slutet av 1800 – talet bildade politiska 

partier.110 Texten förtäljer även om arbetarrörelsen och dennes relation till folkets hus, vilket 

blev en mötesplats med ett öppet politiskt klimat och där samhällskritik fick förekomma.111 

Att denna grupp kunde skapa en mötesplats där de kunde diskutera politik påvisar att de 

innehade ett kulturellt kapital för att genomdriva detta samt kunskap om politik i den 

utsträckningen att de kunde diskutera.  

Texten härrörande första världskriget påtalar arbetarnas svårigheter att få tag i mat på grund 

av att britterna införde en blockad gentemot Sverige.112 Detta synliggör det ekonomiska 

kapitalet som arbetarna innehade då de inte själva kunde hushålla med exempelvis mat utan 

var beroende av att kunna införskaffa den på marknader. Det symboliska kapitalet framgår 

inte i texten om arbetarna som socioekonomisk grupp.  

Tjänstemän som socioekonomisk grupp framkommer i boken främst som politiker vilka både 

uppträder med olika etniciteter samt politiska ideologier. En del i texten där politiker påträffas 

är i kapitalet som behandlar nationalism. Där framgår det att högerpolitiker tog till sig 

nationalismen och började nyttja den då den ansågs vara en enande kraft inom ett land 

samtidigt som den skapade åtskillnader mellan det egna folket och andra.113 Denna text 

synliggör det kulturella kapitalet som en tjänsteman kunde inneha då det påtalar ett 

förhållningssätt gentemot andra människor. En politiker som nämns vid namn i relation till 

det ovanstående är Otto von Bismark, vilken beskrivs som en konservativ politiker, adlig 

godsägare, nationalist samt motståndare till ökad folkligt inflyttande.114 Därmed synliggörs 

Bismarks ekonomiska kapital vid påtalandet att denne var en adlig godsägare då detta förtäljer 

                                                             
109 Nyström m.fl., 2013, s. 225.  
110 Ibid, s. 226.  
111 Ibid., s 251. 
112 Ibid., s. 258. 
113 Ibid., s. 196. 
114 Ibid., s. 197. 
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läsaren att han innehade både hög börd samt ägde mark. Genom texten framkommer även 

hans kulturella kapital då hans politiska förhållningssätt påtalas som konservativ, 

nationalistisk samt som motståndare till folkligt inflyttande. Han är dock ett exempel som inte 

nödvändigtvis talar för hela den socioekonomiska gruppen. 

 Det framkommer även i läroboken att det fanns motsättningar inom denna socioekonomiska 

grupp, detta på grund av deras olika kulturella kapital som tog sig uttryck i olika politiska 

åsikter. Ett exempel som speglar detta är konflikten mellan olika stånd vid införandet av en 

tvåkammarriksdag då olika stånd gick i allians med varandra, och där bönder och borgare 

ville införa reformen medan präster och adel först motsatte sig detta.115 Därmed synliggörs att 

inom denna socioekonomiska förekommer divergens mellan deras sociala kapital, där vissa 

inom gruppen med olika kulturella kapital väljer att samarbeta och samtidigt motsätta sig 

andra inom gruppen.  

Det framkommer dessutom i läroboken att tjänstemännen inte kunde förlita sig på adligt 

släktskap eller jordägande vid giftermål utan måste skaffa sig en ställning via att skapa sig en 

förmögenhet eller införskaffa ett yrke som gav personen hög ställning i samhället. När väl 

detta uppnåtts var mannen i ett giftermål i majoriteten av fallen äldre än sina fruar, och de 

senare skulle enbart skapa ett varmt hem där kvinnan skulle vara ren och oskyldig. Det påtalas 

även att ett borgerligt ideal var pryderi, vilket innebar att det kroppsliga var tabu att diskutera 

och ansågs ouppfostrat.116  

I denna text framkommer en rad konstruktioner om gruppen, det ekonomiska kapitalet blir 

genom denna text gruppens yrken eller ihoptjänade förmögenhet, de förlitar sig inte på börd 

eller jordägande. Det symboliska kapitalet synliggörs via påtalandet att kvinnan enbart skulle 

vara i hemmet och inte arbeta, det blev en symbol för det borgerliga idealet att hemmet skulle 

vara en ombonad fristad för familjen. Pryderi ingår i det kulturella kapitalet då detta härrör till 

förhållssätt vilket i detta fall det kroppsliga, vilket fick följder för det symboliska kapitalet då 

man inte skulle diskutera dylika ämnen med andra människor, tystnaden kring detta blev 

därmed en symbol för tjänstemannagruppen. Enda gången i texten där en formell utbildning  

och därmed det kulturella kapitalet nämns i relation till tjänstemannagruppen uttalat är i den 

text som behandlar imperialismen som förekom i Indien. Där skildrar läroboken att britterna 
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som styrde Indien inrättade skolor med utbildningar för inhemska tjänstemän för att kunna 

styra landet med hjälp av dessa.117  

Företagare som socioekonomisk grupp förekommer frekvent i läroboken, med betoning på 

bönder. Bönderna inom denna socioekonomiska gruppering påträffas främst i texten relaterad 

till Sverige under 1800 – talet samt tidigt 1900 – tal. Texten skildrar att innan reformer 

infördes i jordbruket levde bönderna tätt samman i byar, med varsin del av varje åker 

tillhörande dem. Denna form av jordbruk innehade fördelar som social trygghet, men även 

nackdelar förekom genom svårigheter att införliva nya jordbruksmetoder då alla bönder på 

samma åker nödgades vara överens.118 Därmed skildras böndernas ekonomiska kapital i form 

av olika delar av olika åkrar samt deras sociala kapital då de inom gruppen var beroende av 

varandra dels genom social trygghet men även i införandet av nya metoder i jordbruket. Dock 

påtalar texten en förändring för bönderna samt deras kapital som blir en konsekvens av olika 

jordbruksreformer. Denna nya omdaning fick konsekvenser för gruppens ekonomiska kapital 

då åkrarna i och med reformen slog ihop till sammanhållna marker, och bostadshusen 

förflyttade sig ut till dessa. Det fick också konsekvenser för böndernas sociala kapital, 

bönderna som tidigare var tvungna att vara helt överens angående beslut gällande marken 

förändrades till att om en bonde begärde skifte till sammanhållande åkrar så skedde detta. 

Genom reformen erhöll bönderna även ett annat kulturellt kapital då de fick kunskap om nya 

odlingsmetoder, grödor samt verktyg som de nyttjande, vilken de tidigare inte känt till.119 

Således förändrades företagarnas kapital som socioekonomiskt grupp i och med 

jordbruksreformerna.  

Det framkommer i konstruktionen i läroboken om företagare att det fanns en stor skillnad i 

ekonomiskt kapital inom gruppen, allt ifrån mycket fattiga backstugusittare som odlade till 

självhushållning till bönder som tjänade mycket pengar på att sälja sina varor och således bli 

handelsmän. Bönderna som främst brukade jorden sålde även sin mark till sågverk om det 

fanns skog på denna billigt då bönderna ansåg att de inte hade användning av skogen.120 Även 

här synliggörs böndernas ekonomiska kapital då deras markägande och vinst på försörjning av 

dem påtalas. Texten påtalar även att skogen inte ingick i deras kulturella kapital som resurs att 

bruka då de inte förstod värdet som skogen kunde inbringa. I relation till detta påvisar 
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läroboken hemslöjd och dennas betydelse för bönderna. Den beskrivs vara en ekonomisk 

tillgång, och därmed en del i det ekonomiska kapitalet, då bönder med sämre jordar 

exempelvis kunde tillverka möbler. Läroboken tar även upp Dalarna var kända för 

moraklockan, som ansågs vacker. Denna moraklocka blir således en symbol för denna forn av 

hemslöjd som bönderna var involverade i, och blir därmed en del i deras symboliska 

kapital.121  

I texten om reformen från ståndsriksdag till tvåkammarriksdag påvisas att bönderna som 

grupp var innehavandes av ett ekonomiskt kapital tillräckligt stort för att få tillgång till 

politiskt makt,  detta på grund av ägandet av deras gårdar. Texten påpekar att bönderna ar den 

grupp som gynnades mest på den politiska reformen.122 Därmed fick bönderna tillgång till den 

politiska makten på grund av sitt ekonomiska kapital.  

Det sociala kapitalet inom gruppen framkommer bland annat genom texten om kvinnans 

rättigheter. I den framgår det att eftersom dessa människors försörjning hade sin grund i den 

mark de ägde, blev giftermålen ett risktagande då denne kunde splittras, men tillika en 

möjlighet att öka den. Därmed synliggörs att böndernas ekonomiska kapital påverkade deras 

sociala kapital då det styrde vilka personer som var relevant som eventuella partners i 

äktenskap. Enligt texten var det på grund av denna ekonomiska situation bönder inte gifte sig 

utanför den egna gruppen, vilket är en del av det sociala kapitalet.123  

Bönderna förekommer även i kontexter utanför Sverige texten exempelvis i Ryssland samt i 

Kina. Deras ekonomiska kapital beskriv som mycket lågt då de påtalas som fattiga. Båda 

dessa påtalas även inneha skyldigheter gentemot de godsägare som ägde den jord som 

bönderna brukade.124 Dessa skyldigheter påvisar dessa bönders sociala kapital gentemot andra 

grupper samt deras förhållande till varandra. Således påvisas att det fanns likheter 

internationellt inom dessa kapital hos bönderna. 

 Det förekommer även andra yrkesgrupper som tillhör företagare som socioekonomisk grupp 

och dessa är arbetsgivarna. Dessa påtalas främst i relation till konflikter på arbetsmarknaden i 

Sverige. Texten förtäljer att arbetsgivarna bildade en egen organisation arbetsgivarföreningen 

SAF. Anledningen till bildandet anges vara fackförbundens allt ökande inflyttande. Därmed 
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synliggörs arbetsgivarnas sociala kapital gentemot arbetarna då de kände sig hotade av denna 

grupps ökande inflyttande. Det framgår i texten att denna grupp hade ett vapen mot arbetarna, 

lockout, vilket gjorde att en hel bransch kunde stängas ned vid en strejk.125 Därmed synliggörs 

denna grupps ekonomiska kapital då ägde olika former av företag. 

2.2 Förändringen av  representationen och konstruktionen av socioekonomiska 

grupper i läroböcker för gymnasiet över tid 
 

2.2.1 Arbetare  

I Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia förekommer 

arbetarna som socioekonomisk grupp relativt lite. Gruppen beskrivs inneha ett lågt kulturellt 

kapital och därför behöver nyttja sitt sociala kapital med kontakter inom socialdemokratin för 

att kunna tillskansa sig politiskt makt. Deras ekonomiska kapital framträder ej i någon högre 

utsträckning förutom vid de reformer som skulle möjliggöra fastighetsägande samt drivning 

av ett mindre jordbruk. Arbetarna som socioekonomisk grupp framkommer i texten främst på 

grund av sina konflikter med gruppens arbetsgivare och därmed synliggörs det sociala 

kapitalet i och med denna beroendeställning.126 Gruppens symboliska kapital, det vill säga de 

attribut eller symboler som en grupp kan tillskrivas förekom inte vid något tillfälle i texten. 

1900 – talet – människor, maktspel fokuserar främst på arbetaren, vilka får stort textutrymme 

jämförelsevis med föregående lärobok. Arbetarna beskrivs som en heterogen grupp med olika 

yrkes, utbildnings, politiska samt ekonomiska möjligheter vilket tydliggör att arbetarna var 

innehavandes av olika ekonomiska, kulturella, sociala samt symboliska kapital. 

Konstruktionen av arbetarna i denna lärobok påtalar även mer tydligt att de olika kapitalen 

påverkar varandra, exempelvis att arbetare med yrkesutbildning erhöll hög lön vilket 

synliggör det kulturella kapitalets betydelse för det ekonomiska. 127 Konstruktionen har 

därmed utvecklats från 1925 till 1971 till en mer nyanserad konstruktion av arbetarna som 

socioekonomisk grupp då deras kapital får en mer utvecklad skildring i narrationen.  

Ett exempel på detta är förändringen av beskrivningen av det ekonomiska och kulturella 

kapitalet. I 1900 – talet – människor, maktspel påtalas att arbetarna kunde vara både bildade, 

obildade, samt få hög eller låg lön, vilket Färdeneslandets historia samt grunddragen av 

Danmarks och Norges historia, inte nämner utan beskrivs snarare som en homogen grupp i 
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högre utsträckning. 128 I Perspektiv på historien 1b påtalas arbetarnas ekonomiska kapital 

bestå av lönearbete, fattigdom och osäkra försörjningsmöjligheter.129 Därmed synliggörs en 

förändring av det ekonomiska kapitalet till en fokusering på arbetarna som innehavande av ett 

lågt ekonomiskt kapital, detta påtalas inte alls i Färdeneslandets historia samt grunddragen 

av Danmarks och Norges historia skildring av detta medan 1900 – talet – människor, 

maktspel påvisar detta, men även tar upp arbetare med hög inkomst.130  

Det kulturella kapitalet påtalas vara i Perspektiv på historien 1b den hantverksskicklighet som 

arbetarna var innehavandes av vilken försvann då den övertogs av deras arbetsgivare vis 

effektivisering av industrier.131 Därmed påtalas en divergens i utbildningen hos arbetarna, 

dock på olika sätt, i både 1900 – talet – människor, maktspel och Perspektiv på historien 1b, 

vilket är en förändring av Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och 

Norges historia tystnad kring detta. 

ytterligare en skillnad i konstruktionen av arbetarna är att gruppen skildras som utnyttjade 

samt utsugna återkommande genom hela läroboken från 1971, vilket påtalar arbetarnas 

sociala kapital då deras position gentemot andra grupper synliggörs.132 I 1900 – talet – 

människor, maktspel framkommer även arbetarnas maktmedel vara strejk samt revolution, 

vilket är delar i deras kulturella kapital.133 Konstruktion av arbetarna som i konflikt med sina 

arbetsgivare förekommer i någon mån i Färdeneslandets historia samt grunddragen av 

Danmarks och Norges historia då arbetarna som tidigare nämnts främst skildras i relation till 

konflikter till sin arbetsgivare vilket synliggör det sociala kapitalet, dock framkommer inte 

deras maktmedel.134 Även i Perspektiv på historien 1b påtalas arbetarnas konflikt med 

arbetsgivarna och att deras maktmedel var strejk samt revolution.135 Därmed synliggörs att 

synen på arbetarna som utnyttjade lever kvar i läroböcker idag. Dock inkluderas fler aspekter 

dessa maktmedel inom det kulturella kapitalet i Perspektiv på historien 1b vilket inte 

synliggjordes i de tidigare läroböckerna så som arbetarrörelsen samt bildandet av politiska 

partier.136 Därmed har fler delar inkluderats i det kulturella kapitlet än i de tidigare 
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129 Nyström m.fl., 2013, s. 202, 208 samt 225. 
130 Olsson, 1971, s. 1 – 3.  
131 Nyström m.fl., 2013, s. 224 - 225. 
132 Olsson, 1971, s. 1 – 9.  
133 Ibid., s. 5 samt 59 – 60. 
134 Odhner, 1925, s. 223 – 224.  
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läromedlen. Perspektiv på historien 1b inkluderar även andra delar i det sociala kapitalet så 

som samarbete inom arbetargruppen vid strejk samt de normer kring giftermål som förekom 

inom gruppen, vilket de tidigare läromedlen inte påtalar på samma sätt. Dessutom påvisar den 

senare läroboken de arbetande kvinnornas ekonomiska och sociala kapital, vilket inte göres i 

de andra läromedlen.137  

Det symboliska kapitalet i konstruktionen av arbetarna förändras också, då det inte 

framkommer överhuvudtaget i  Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och 

Norges historia eller i Perspektiv på historien 1b, medan det belys i 1900 – talet – människor, 

maktspel. I den påvisas att ordet fin inte var ett attribut för gruppen i Sverige, vilket medförde 

att de inte gick till banken, medan de kunde göra detta i USA och därmed inkluderats in i 

deras symboliska kapital.138 Därmed synliggörs en förändring av det symboliska kapitalet till 

en återgång till en tystnad om detta kapital i narrationen.  

Sammanfattningsvis påtalas en förändring över tid gällande konstruktionen av arbetarna som 

grupp. Denna förändring består i, som påvisats ovan, olika skildringar av deras kapital som 

exempelvis den allt mer utvecklade skildringen om gruppens kulturella kapital ju nyare 

läroboken är. Dessutom kan en förändring tydligt påvisas i en allt mer heterogen beskrivning 

av arbetarna som grupp i de nyare läroböckerna då allt fler kapital tas upp samt att kapitalen 

för allt mer nyanserade beskrivningar. Dock kan även en kontinuitet av konstruktionen av 

arbetarna tydligt urskönjas. Denna kontinuitet är gruppens sociala kapital som i alla 

läroböckerna i någon mån härrör till deras relation med sina arbetsgivare. 

2.2.2 Tjänstemän 

Titlar förefaller viktigt för diskursen från 1925 vilket synliggörs bland annat vid 

beskrivningen av politiker vilka är den enda yrkesgrupp som synliggörs i läroboken. Dessa 

namnges, anges titel och partifärg vid de flesta omnämnanden av dem. Dessa synliggör 

personernas ekonomiska kapital som främst påtalas som markägande, deras kulturella kapital 

i form av professor utbildning samt deras sociala kapital i form av titlar om deras status i 

samhället. Deras symboliska kapital synliggörs inte överhuvudtaget i Färdeneslandets 

historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia.139  

                                                             
137 Nyström m.fl., 2013, s. 208. 
138 Olsson, 1971, s. 1 - 2. 
139 Odhner, 1925,  s. 207, 209 samt 213. 
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Även i 1900 – talet – människor, maktspel påtalas tjänstemännen som enskilda politiker, dock 

skildras deras ekonomiska kapital endast utifrån det faktum att de är sina länders ledare med 

betoning av de kommunistiska. Tills skillnad från den äldsta läroboken framkommer en rad 

symboliska attribut i det symboliska kapitalet av dessa ledare, exempelvis i jämförelsen 

mellan Lenin och Jesus eller Mao och en konfirmationspräst och därmed synliggörs en 

förändring mellan dessa läroböcker. Vid denna liknelse framkommer även tjänstemännens 

sociala kapital då den liknas vid Jesus anhängare. Gruppens kulturella kapital beskrivs bestå 

av dels formel utbildning men även utbildning i form av studerande av Karl Marx texter vilket 

den förre även påtalas i den äldsta läroboken.140  

I Perspektiv på historien 1b beskrivs även gruppen utifrån politiker och gruppens ekonomiska 

kapital beror på dessas yrken samt ihoptjänade förmögenhet. Texten påtalar att gruppen inte 

var innehavandes av adlig börd eller jordägande.141 Därmed kan en förändring av 

konstruktionen av gruppens ekonomiska kapital påtalas då den gått från allt ifrån att äga jord i 

den äldsta läroboken till att de inte gjorde det i den senaste av de analyserade läroböckerna. 

Det kulturella kapitalet skildras även på att annat sätt i denna lärobok då detta främst påtalas 

via de olika politikernas politiska åsikter, dock nämns formel utbildning vid ett tillfälle i 

relation till indiska tjänstemän.142 Därmed kan en förändring i narrationen om det kulturella 

kapitalet hos tjänstemännen påvisas då den i Färdeneslandets historia samt grunddragen av 

Danmarks och Norges historia samt i 1900 – talet – människor, maktspel formel utbildning 

påtalas, vilket inte uppmärksammas lika tydligt i Perspektiv på historien 1b.143 

Det symboliska kapitalet i Perspektiv på historien 1b skiljer sig från både tystnaden i den 

äldsta läroboken till jämförelsen med Jesus och konfirmationsprästen i 1900 – talet – 

människor, maktspel. Det symboliska kapitalet härrör till beskrivningen om 

tjänstemannakvinnan som att ta hand om hemmet samt pryderi.144 Därmed synliggörs en 

skillnad i framställningen av det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet påtalas i Perspektiv på 

historien 1b bestå dels av normer kring giftermål, där mannen ofta var äldre än kvinnan i ett 

äktenskap samt i beskrivningen av konflikter inom gruppen på grund av olika politiska åsikter 

inom politiken.145 Därmed synliggörs en skillnad mellan läroböckerna då Perspektiv på 

                                                             
140 Olsson, 19721, s. 59 - 60, 89, samt Odhner, 1925,  s. 207, 209 samt 213. 
141 Nyström m.fl., 2013, s. 208-209. 
142  Ibid., s. 205 samt 231.  
143 Odhner, 1925,  s. 207, 209 samt 213 samt Olsson, 19721, s. 59 - 60, 89, 
144 Nyström m.fl., 2013, s. 208-209. 
145 Ibid., s. 205. samt 208-209.  
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historien 1b skildrar främst gruppens inbördes ställning gentemot varandra både politiskt men 

även inom äktenskapen, medan Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och 

Norges historia  endast fokuserar på titlar och 1900 – talet – människor, maktspel endast 

synliggör detta kapital då de politiska ledarnas position gentemot sina anhängare nämns.146 

Sammantaget kan en kontinuitet gällande gruppens yrkestillhörighet påtalas då den i alla 

läroböckerna tillskrivs politiker. Dock förekommer även förändringar i konstruktionen av 

gruppen över tid, så som i det ekonomiska och symboliska kapitalet. I det förra kapitalet ingår 

i den äldsta läroboken ägande av mark, medan detta poängteras att inte ingå i gruppens 

ekonomiska kapital i Perspektiv på historien 1b utan istället förmögenhet samt yrke. 

Ytterligare ett exempel på den förändrade konstruktionen härrör till det sociala kapitalet som 

synliggjorts är 1900 – talet – människor, maktspel  jämförelse med Lenin och dennes 

anhängare med densamma relationen som Jesus hade med sina anhängare, till Perspektiv på 

historien 1b där främst normer gällande könsroller och pryderi framkommer. 

2.2.3 Företagare 

Denna socioekonomiska gruppering framställs i Färdeneslandets historia samt grunddragen 

av Danmarks och Norges historia som inkluderande enbart bönder. Denna grupps 

ekonomiska kapital framställs i läroboken vara dess innehavande av mark medan deras 

sociala kapital anses vara den representationen de valde till riksdagen. Företagarna, som i 

detta fall påtalas som bönder, valde endast representanter för det egna partiet ifrån sin egna 

socioekonomiska grupp, vilket därmed påvisar deras sociala kapital. I denna narration 

framkommer företagarna i majoriteten av fallen i relation till omdaningar i politiken och det 

påvisas att denna grupp vann mest på denna omorganisation.147 Gruppen konstrueras utifrån 

deras ekonomiska och sociala kapital, medan deras kulturella och framförallt symboliska 

kapital inte nämns överhuvudtaget.  

En helt annan konstruktion av företagarna framkommer i 1900 – talet – människor, maktspel 

där alla kapital påvisas samt att gruppen får stort textutrymme. De yrkesgrupper som 

läroboken tillräknar till denna socioekonomiska grupp är inte i första rummet bönder utan 

bland annat arbetsgivare, företagare, finansmän och ägare av både fastigheter och mark. 

Företagarnas ekonomiska kapital påvisas därmed och en divergens i gruppens ekonomiska 

kapital framkommer. Detta på grund av påpekandet att vissa inom denna socioekonomiska 

                                                             
146 Olsson, 19721, s. 59 - 60, 89, samt Odhner, 1925,  s. 207, 209 samt 213. 
147 Odhner, 1925, s. 209. 
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grupp äger mark medan andra personer ägde företag. Därmed kan en förändring från 

Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia koncentrering 

på enbart jordägande i relation till det ekonomiska kapitalet påtalas. Gruppen får dessutom 

återkommande genom hela läroboken negativa attribut så som att utsugare, utnyttjande, enbart 

ute efter att på olika sätt lura, och tjäna pengar av arbetarna.148 I dessa beskrivningar 

synliggörs gruppens sociala kapital då den påtalas inneha förmånliga relationer gentemot den 

socioekonomiska gruppen arbetare. Denna narration påvisar även deras symboliska kapital då 

dessa beskrivningar blir symboler och attribut för gruppen. Även detta tydliggör en förändring 

av konstruktionen av gruppen från den äldre läroboken där det symboliska kapitalet inte 

synliggjordes alls och det sociala kapital främst belystes via gruppens inre strukturer till 1900 

– talet – människor, maktspel vilken synliggör det symboliska kapitalet återkommande samt 

utvecklar det sociala kapitalet till att beröra andra grupperingar utanför den egna gruppen.  

Företagarnas kulturella kapital beskrivs främst i relation till politiken i Ryssland under den 

ryska revolutionen i 1900 – talet – människor, maktspel. I narrationen om gruppen beskrivs 

demokrati vara en borgerlig företeelse vars syfte är att lura arbetarna och därmed ingår 

demokrati i gruppens kulturella kapital då det är ett förhållningssätt gentemot politik.149  

Bönderna vilka även de tillräknas denna socioekonomiska grupp får mycket lite utrymme i 

1900 – talet – människor, maktspel och framkommer främst i relation till emigration samt i 

texten om Mao. Läroboken likställer bondeklassen med borgarklassen då dessas främsta syfte 

är ägande, vilket kommer till utryck hos bönderna i ägande av mark och får därmed likartade 

kapital.150 Därmed synliggörs en förändring i konstruktionen av gruppen mellan de olika 

läroböckerna, från en relativt begränsad konstruktion till en som inkluderar alla kapital samt 

som utvecklar dem ytterligare. Dock får denna grupp i narrationen återkommande negativa 

beskrivningar vilket de inte får i Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks 

och Norges historia. 

Ytterligare en förändring som konstruktionen av gruppen genomgår är skiftet i fokusering 

från yrkesgruppen bönder till arbetsgivare och företagare. I Perspektiv på historien 1b 

förändras återigen fokuseringen på yrkesgrupper, och går tillbaka till att främst synliggöra 

bönderna likt Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia. 

                                                             
148 Olsson, 1971, s. 1 – 9 samt 70.  
149 Ibid., s. 59 – 62. 
150 Ibid., s. 3 samt 113. 
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Gruppen beskrivs innehålla en divergens i det ekonomiska kapitalet då gruppen påtalas 

innehålla personer med mycket låg inkomst samt stora godsägare. Det uppmärksammas även i 

texten att denna grupp på grund av sina ekonomiska tillgångar fick politisk makt. Gruppens 

sociala kapital beskrivs förändras under textens gång, från en stark bygemenskap med 

socialtrygghet till ett allt mindre samarbete inom gruppen. Därmed skildras det sociala 

kapitalet främst i relation till den egna gruppen likt Färdeneslandets historia samt 

grunddragen av Danmarks och Norges historia  och inte i relation till andra socioekonomiska 

grupper som 1900 – talet – människor, maktspel. Ytterligare ett exempel på denna fokusering 

är beskrivandet av giftermålsmönster som endast pågick inom gruppen.  

Gruppens kulturella kapital framkommer även i denna förändring av det sociala kapitalet då 

nya odlingssätt samt grödor införlivades i kapitalet. Bönderna inkluderade däremot inte 

skogen i deras kulturella kapital då de istället sålde det billigt till sågverk. Där synliggörs en 

skillnad mellan tidigare konstruktioner där det kulturella kapitalet inte beskrivits alls eller 

endast nämnts som innehålla demokrati. Det symboliska kapitalet får litet utrymme i 

narrationen och beskrivs endast i formen av en moraklocka. Därmed framkommer ännu en 

förändring från 1900 – talet – människor, maktspel där detta kapital belyses relativt 

frekvent.151  

Arbetsgivare förekommer i texten, dock i mycket mindre omfattning än i 1900 – talet – 

människor, maktspel, vilka framkommer i texten om konflikter på arbetsmarknaden. Denna 

yrkesgrupp beskrivs inneha det ekonomiska kapitalet i deras företag samt påtalas deras sociala 

kapital via deras förhållande till den socioekonomiska gruppen arbetare.152 Denna 

socioekonomiska grupp får i denna lärobok likt 1900 – talet – människor, maktspel mycket 

textutrymme, men fokuseras till skillnad från densamma läroboken mer på bönderna, likt 

Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia.  

Sammantaget kan även en förändring urskiljas av konstruktionen av denna socioekonomiska 

grupp. Detta kan exemplifieras via gruppens olika fokuseringar på olika yrkesgrupper från 

bönder, till arbetsgivare till en tillbakagång till att främst koncentrera konstruktionen kring 

bönder. Det är intressant att notera att på denna punkt är den äldsta läroboken 

Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia och den nyaste 

Perspektiv på historien 1b läroboken mest likartade. Detta är även det kapital som påtalar i 

                                                             
151 Nyström m.fl., 2013, s. 201 – 203 samt 205 - 207. 
152 Ibid., s. 254. 
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någon mån en kontinuitet, även om detta inte nämns i någon högre utsträckning i 1900 – talet 

– människor, maktspel.  

3 Diskussion  

3.1 Slutsatser 

3.1.1 Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia 1925 

Arbetarna beskrivs som en homogen grupp vilka inte är innehavandes ett kulturellt kapital. 

För att få politisk makt nyttjade gruppen sitt sociala kapital genom förmånliga sociala 

relationer till socialdemokratin. Gruppens ekonomiska kapital beskrivs inte i någon högre 

utsträckning. Detta nämns endast i relation till reformer som möjliggjorde småskaligt jordbruk 

samt ägande av den tillhörande fastigheten. Arbetarnas symboliska kapital framkommer inte 

överhuvudtaget i konstruktionen av gruppen. Konstruktionen av tjänstemännen som grupp 

utgår främst ifrån politiker i texten. Denna grupps symboliska kapital synliggörs via att olika 

personlighetsdrag vilka politikerna säga vara innehavandes av. Dessa attribut är exempelvis 

klokhet samt politisk förmåga. Gruppens ekonomiska kapital framkommer i någon mån 

genom de titlar politikerna erhåller, dessa är exempelvis godsägare samt hemmansägare. 

Dessa titlar påtalar att denna grupps ekonomiska kapital kan innefattade ägande av fastigheter 

samt mark. Deras kulturella kapital framkommer inte i någon högre utsträckning förutom vid 

omnämnandet av titeln professor på en av politikerna. Titeln påvisar därmed att gruppen 

kunde vara innehavandes av hög utbildning. Tjänstemännens socioekonomiska grupps 

konstruktion gällande det sociala kapitalet synliggörs främst genom titlar så som greve, då 

detta ger gruppen ett högt anseende i samhället. Företagarna som socioekonomisk grupp 

ekonomiska kapital påvisas vara fastighets samt markägande. Gruppen framställs som bönder 

vilket därmed synliggör deras kulturella kapital. Gruppens sociala kapital framkommer vid 

den text som berör omdaningen av riksdagen i Sverige, där gruppen beskrivs inneha ett 

samarbete inom gruppen då de valde representanter till riksdagen endast från deras eget parti. 

Konstruktionen av företagarna som socioekonomisk grupp utelämnar helt deras kulturella 

samt symboliska kapital narrationen av gruppen. 

3.1.2 1900 – talet människor, maktspel 1971 

Konstruktionen av arbetarna är således att dessa är en heterogen grupp som kan inneha olika 

ekonomiska och kulturella kapital i form av olika arbeten och olika utbildningsnivåer. Av 

dessa har de utbildade som innehade tillgång till den ekonomiska arenan banken vilket 

införlivats i deras sociala samt symboliska kapital. Arbetare påtalas som utnyttjade och 

utsugna på olika sätt av främst företagare via att dessa utnyttjade arbetarnas arbetskraft, i vissa 
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fall okunnighet samt deras behov av boende. Gruppen hade även genom sitt kulturella kapital 

ett förhållningssätt till politik via strejk samt revolution. I texten framkommer i 

konstruktionen av arbetarna som grupp alla de kapital som denna uppsats valt att belysa. 

Konstruktionen av tjänstemän beskrivs därmed främst genom enskilda personer som var 

politiska ledare. De kommunistiska ledarnas symboliska kapital framställs som positiva och 

jämföres med exempelvis attribut hos Jesus och deras sociala kapital framkommer i relation 

till deras anhängare. Det ekonomiska kapitalet framkommer endast i beskrivningen av Mao, 

medan de båda kommunistiska ledarnas framkommer i form av utbildning samt studier av 

Karl Marx texter vilket därmed synliggör det kulturella kapitalet. Ett undantag mot detta är 

beskrivning av Hitler vars konstruktion särskiljer sig från de övriga ledarna i både sitt sociala 

och kulturella kapital. Konstruktionen av företagarna har sin grund i alla delar av de valda 

kapitalen. Gruppens yrken så som finansmän samt tillgång på olika former av kapital påvisar 

det ekonomiska kapitalet. Företagarna får genomgående negativa attribut så som hänsynslösa 

vilket är en del av det symboliska kapitalet medan det sociala kapitalet främst framkommer i 

gruppens förmånliga förhållande till arbetarna. Det kulturella kapitalet framkommer bland 

annat via att deras tillgång till politiken påtalas. 

3.1.3 Perspektiv på historien 1b 2013 

Konstruktionen av arbetarna som socioekonomisk grupp påvisar att deras ekonomiska kapital 

bestod av deras arbete som de fick lön ifrån. Kvinnornas ekonomiska kapital beskrivs bestå av 

låg lön, vilket medförde att vissa tvingades ut i prostitution. Arbetarnas sociala kapital påtalas 

som både sammanhållande inom gruppen arbetare emellan, vilket exempelvis strejken i 

Stockholm är ett exempel på, dock finns det även exempel på från ryska revolutionen att man 

var splittrad inom gruppen. Det framkommer även att arbetarna genom sitt sociala kapital var 

beroende av sina arbetsgivare då dessa gav dem deras ekonomiska kapital. Det symboliska 

kapitalet för denna grupp framkommer inte i någon högre utsträckning och deras kulturella 

kapital beskrivs främst som hantverkskunnande. Dock påtalas att de bildade både fackförbund 

samt arbetarrörelser med folkets hus som centra vilket synliggör att de som grupp innehade 

kunskap om hur organisationer bildas. Konstruktionen av tjänstemännen som socioekonomisk 

grupp påvisar att deras ekonomiska kapital främst har sin grund i deras yrke samt ihoptjänade 

förmögen dock förekommer undantag med adliga anor samt markägande. Gruppen beskrivs 

främst som en heterogen grupp med olika kulturella kapital i form av olika politiska 

åskådningar samt olika sociala kapital som synliggörs i deras inbördes relation till varandra. 

Deras symboliska kapital synliggörs främst i beskrivningen av kvinnorna vilka skulle vara i 
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hemmet och skapa en fristad samt i tystnaden kring det kroppsliga vilket ansågs vara tabu. 

Konstruktionen av företagare betonar främst bönderna, men arbetsgivare som grupp 

förekommer även. Dessa gruppers ekonomiska kapital påtalas vara varierat inom gruppen då 

gruppen inkluderar människor från fattiga backstugusittare till rika bönder med egendom samt 

företagsägare. Gruppens sociala kapital påtalas förändras i och med jordbruksreformernas 

införande då bygemenskapen försvann och bönderna blev mindre beroende av varandra. Det 

framkommer även att det ekonomiska kapitalet var styrande gällande passande partners i ett 

giftermål, och därmed påverkade det sociala kapitalet. Det symboliska kapitalet framkom inte 

i någon högre utsträckning, dock nämns moraklockan som del i detta. Företagarnas kulturella 

kapital blir uppenbarat vid endast ett fåtal tillfällen, ett exempel på detta är försäljningen av 

den skog till sågverk som bönderna ägde då de ej innehade kunskap om hur den kunde 

användas. 

3.2 Förändring av konstruktionen av de socioekonomiska grupperna 
Skildringen av konstruktionen av arbetarna som socioekonomisk grupp förändras över tid 

mellan läroböckerna. Gruppens ekonomiska kapital beskriv i Färdeneslandets historia samt 

grunddragen av Danmarks och Norges historia främst bestå av mark som de kunde tillskansa 

sig efter införandet av vissa reformer medan en divergens i arbetarnas ekonomiska kapital 

synliggörs i 1900 – talet – människor, maktspel via olika lönesättningar i relation till olika 

yrken. I Perspektiv på historien 1b framkommer det ekonomiska kapitalet bestå av lönearbete 

med låg lön. Det kulturella kapitalet behandlas inte överhuvudtaget i Färdeneslandets historia 

samt grunddragen av Danmarks och Norges historia medan det skildras bestå av 

yrkesutbildningar, strejt och revolution i 1900 – talet – människor, maktspel. I Perspektiv på 

historien 1b framställs arbetarnas kulturella kapital dels bestå av strejker, revolution samt 

yrkesskicklighet. Den senare minskas under narrationens gång men även bildning av politiska 

partier och deltagande i arbetarrörelsen påtalas. Det sociala kapitalet skildras i alla 

läroböckerna bestå av konflikter med arbetsgivare dock utvecklar de två senare läroböckerna 

detta något med att inkludera andra aspekter så som giftermålsmönster samt samarbete inom 

gruppen. Det symboliska kapitalet synliggörs endast i 1900 – talet – människor, maktspel, 

vilket synliggör en tillbakagång av detta kapitals tystnad som återfinns i Färdeneslandets 

historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia. 

Konstruktionen  av tjänstemännen som socioekonomisk grupp genomgår en förändring vid 

framställningen av de olika kapitalen. Det ekonomiska kapitalet beskriv bestå främst av i 

Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia mark samt 
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fastigheter vilket är tvärt emot densamma narrationen i Perspektiv på historien 1b där det 

framkommer att gruppen inte är innehavandes av dessa faktorer. I den senare boken fokuseras 

istället yrken samt ihoptjänad förmögenhet. I 1900 – talet – människor, maktspel påtalas det 

ekonomiska kapital endast vid tjänstemännens yrke som politiker. Det kulturella kapitalet 

framställs i alla läroböckerna genom formel utbildning i olika hög grad samt olika politiska 

tillhörigheter. Det sociala kapitalet framställs i  Färdeneslandets historia samt grunddragen 

av Danmarks och Norges historia främst genom titlar som påtalar tjänstemännens position i 

samhället. 1900 – talet – människor, maktspel speglar detta kapital främst genom liknelsen 

mellan Lenins anhängare med Jesus anhängare. Detta förekommer inte i Perspektiv på 

historien 1b där påtalas istället tjänstemännens inbördes konflikter gentemot varandra på 

grund av olika politiska åskådningar samt könsrollerna mellan äkta makar. Det symboliska 

kapitalet förändras från  Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och 

Norges historia där detta inte nämns, till 1900 – talet – människor, maktspels som tillskriver 

politikern Lenin attribut som jämföres med Jesus, till Perspektiv på historien 1bs symboliska 

attribut gällande könsroller samt normer kring pryderi. 

Konstruktionen av företagarna som socioekonomisk grupp förändras från att endast bestå av 

yrkeskategorin bönder till att inkludera även företagare och arbetsgivare. Det ekonomiska 

kapitalet beskriv i alla läroböckerna bestå av mark och fastigheter, men inkluderar i 1900 – 

talet – människor, maktspel samt Perspektiv på historien 1b även företag. Det sociala 

kapitalet går från att skildra gruppens inre sociala konstellationer till att endast beskriva 

densamma i relation till andra grupperingar. Perspektiv på historien 1b vilken är den nyaste 

läroboken av de analyserade påtalar både de inte konstellationerna samt gruppens sociala 

mönster med andra socioekonomiska grupper, detta påvisar en kombination av de tidigare 

läroböckernas narrationer. Genomgående i alla narrationerna belyses det symboliska kapitalet 

relativt begränsat förutom i 1900 – talet – människor, maktspel där detta påtalas i form av 

negativa attribut. Därmed har Perspektiv på historien 1b i beskrivningen av detta kapital 

närmat sig Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia. 

Det kulturella kapitalet belyses främst i Perspektiv på historien 1b, vilket är en förändring då 

det inte framkommer alls i Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och 

Norges historia och endast som demokrati i 1900 – talet – människor, maktspel. 

3.3 Diskussion  
Denna uppsats har ämnat belysa konstruktionen av socioekonomiska grupperingar i tre 

läroböcker över tid, samt studera om en förändring av denna konstruktion kunde påträffas. 
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Uppsatsen har innehaft ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket har synliggjort de olika 

konstruktionerna av de socioekonomiska grupperna, utan denna teori hade detta inte varit 

möjligt på samma sätt. Även historiebruk har nyttjats som teori till denna uppsats då denna 

teori påvisar olika sätt att bruka historia. Detta kan påtalas då de delar av läroböckerna som 

analyserades utgick ifrån samma tidsram 1860 – 1919, men ändå framkom olika 

konstruktioner av de olika socioekonomiska grupperna. Därmed har de olika läroböckerna 

brukat samma historia på olika sätt. Diskursanalysen vilken nyttjades som metod var 

behjälplig för att synliggöra de olika konstruktionerna av de olika grupperna enligt Bourdieus 

olika kapital. Detta på grund av dess fokusering på språk samt språkbruk, vilket var 

nödvändigt för att synliggöra konstruktionerna samt deras förändring. De utvalda 

analysinstrumenten från Statistiska centralbyrån möjliggjorde att de olika socioekonomiska 

grupperna kunde synliggöras på ett adekvat sätt, medan Bourdieus kapital var behjälpligt vid 

att synliggöra konstruktionen av dessa grupper på många plan, vilket gav en mer nyanserad 

bild av dessa grupper än exempelvis Marx definition. 

Den tidigare forskningen stämmer relativt väll överens med denna studies resultat. Selander 

vilken påtalade att läroböcker inte skapar ny kunskap utan endast reproducerar, samt att denna 

reproducerande kunskap inkluderar både urval av historiskt stoff samt avgränsningar. Detta 

stämmer överens med de olika läroböckerna då dessa analyserades utifrån samma historiska 

tidsaspekt men urvalet i konstruktionen för de olika grupperna samt avgränsningar av dessa 

var olika. Selander gav även uttryck för att äldre läroböcker påverkar de läroböcker som 

skrivs senare, vilket man kan ana i denna uppsats resultat då den äldsta läroboken på vissa 

plan är relativt likartad den yngsta. Selander påtalar dessutom att äldre läroböcker i högre 

utsträckning framställer kunskap som fakta med uppräknande av årtal samt personer, detta 

stämmer väl överens med min läsupplevelse. Selander tillsammans med forskarna Eliard samt 

Mattler påpekade läroplanen, läroboksförfattarna, förlagen samt kunskapssynens styrande roll 

i läroböckers utformningar. Detta kan rimligen urskönjas i och med konstruktionerna samt 

deras förändring i relation till socioekonomiska grupperingar då dessa framställdes på relativt 

olikartade sätt. Eliard påtalade i sin studie om läseböcker att det fanns tendenser till att 

överexponera arbetarklassen samt tona ned medelklassen vilken inte ansågs som viktig. Enligt 

denna studie stämmer detta väl överens med 1900 – talet – människor, maktspel där arbetarna 

fokuseras i hög grad, dock stämmer detta inte överens med de övriga läroböckerna. Denne 

påtalade även att arbetarna beskrevs under 1980 – talets läseböcker som fattiga samt utstötta, 

detta stämmer in på 1900 – talet – människor, maktspel samt Perspektiv på historien 1b men 
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inte i Färdeneslandets historia samt grunddragen av Danmarks och Norges historia då detta 

inte behandlas. I Eliards studie framkommer det att mer nutida läseböcker i högre 

utsträckning belyser kulturell och social bakgrund, detta kan även denna uppsats hålla med 

om då i de senare analyserade läroböckerna tas alla kapital upp, vilka de inte gör i samma 

utsträckning i den äldsta läroboken. Eliard menade även att 1970 – talets läroböcker hade ett 

otydligt arbetarklass ideal, medan 1980 – talets läseböcker innehade detta tydligt. Detta kan 

denna uppsats motsäga då läroboken från 1971 1900 – talet – människor, maktspel  hade ett 

tydligt arbetarklassperspektiv med svartmålande av arbetsgivare och det återkommande 

påtalandet av gruppen som utnyttjad och utsugen. Dock nämner hon att läseböcker innan 1970 

– talet innehade ett tydligt borgerligt perspektiv, vilket Färdeneslandets historia samt 

grunddragen av Danmarks och Norges historia  stämmer in på. Härenstam och sin sida har i 

sin forskning återkommande poängterat vikten av allsidighet samt saklighet i läroböckerna för 

att minimera risken för skev och utelämnande kunskap för elever. I denna uppsats kan detta 

relateras till nyttjandet av det ekonomiska, sociala, symboliska samt kulturella kapitalet enligt 

Bourdieu då dessa ger en relativt nyanserad bild av konstruktionen av de olika 

socioekonomiska grupperna. Det har synliggjorts att framförallt Färdeneslandets historia 

samt grunddragen av Danmarks och Norges historia  inte konstruerat de socioekonomiska 

grupperna allsidigt då flera kapital har utlämnats i denna konstruktion. Detta har dock 

förbättras enligt denna uppsats då Perspektiv på historien 1b vilken är den nyaste läroboken i 

majoriteten av konstruktionerna belyser alla fyra kapitalen. Samma forskare påpekade att 

läroböckerna innehåller ett begränsat antal sidor och därför bör läroboksförfattare lägga 

särskild vikt vid det urval som denne gör. Det som synliggjort i denna studie är att de olika 

författarna har lagt olika vikt vid olika socioekonomiska grupper, samt belyst något olika 

aspekter av dessa, och innehar därmed olika utgångspunkter vid sina urval. Detta kan relateras 

till forskarens ställningstagande till att ingen kunskap om den andra, i detta fall andra 

socioekonomiska grupper, är objektiv utan värderingar förekommer alltid vid urval. Därmed 

kan eventuellt synliggöras visa värderingar om hur läroboksförfattarna såg på de olika 

socioekonomiska grupperingarna samt vilka de ansåg vara av störst betydelse. Då denna 

studie innehar en socialkonstruktivistisk teori relaterar detta till den diskurs samt kontext som 

de olika författarna kommer ifrån, vilken kan påtalas i deras texter.   

Denna studie påvisade att det förekommer olika konstruktioner samt representationer av de 

socioekonomiska grupperna samt att detta förändrats över tid. Därmed har de konstruktioner 

vilka elever har och kommer att bemöta påtalats och analyserats. För fortsatt forskning på 
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detta område skulle fler läroböcker från olika utgivningsår samt förlag kunna inkluderas för 

att ytterligare belysa de socioekonomiska gruppernas konstruktioner. Ytterligare forskning 

som skulle kunna ske på området vore intersektionella studier för att belysa olika 

konstruktioner utifrån fler aspekter än socioekonomiska grupper, vilken då skulle kunna 

komponeras med andra faktorer så som kön och etnicitet. Detta skulle synliggöra intressanta 

konstruktioner av de olika grupperna utifrån fler aspekter och ge en mer nyanserad bild av 

dessa grupperingar.  
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