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Sammanfattning
Denna uppsats innehåller en kvalitativ analys av ett antal läroboksskildringar av den marxistiska 
idétraditionen  i  svenska  gymnasieläroböcker  i  historia,  samhällskunskap  och  religion. 
Undersökningen analyserar hinder för elevens förståelse av den marxistiska idétraditionen utifrån 
frågeställningarna om i vilken grad texterna på ett  upplysande och rättvisande sätt  skildrar den 
idétraditionen  förstådd  utifrån  marxisters  självbild.  Denna  självbild  representeras  av  ett  antal 
utvalda marxistiska auktoriteter. Slutsatser som kan dras utifrån analysen är att påtagliga brister 
finns i de flesta av de undersökta texterna både i avseende på hur upplysande och rättvisande deras 
beskrivningar  är.  Många  missvisande  framställningar  av  idéer  samt  felaktiga  förklaringar  och 
brukanden av olika begrepp gör att många texter på flera punkter inte kan sägas ge en rättvisande 
skildring. När det gäller huruvida skildringarna är upplysande är detta ett större problem än det förra 
då många författare slarvar med förklaringar av begrepp samt klargöranden av vilka de refererar till 
när de beskriver olika idéer. Denna brist i att göra skildringarna upplysande är den allvarligaste 
bristen i de undersökta läroböckerna, en brist som på ett mycket påtagligt sätt riskerar att hindra och 
missleda elevens förståelse.
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1. Inledning
I  slutet  av  sitt  liv,  närmare  bestämt  1880,  ställdes  Karl  Marx  (1818-1883)  inför  en 
läroboksbeskrivning  av  hans  eget  ekonomiska  tänkande.  Boken  ifråga,  författad  av  den 
borgerlige ekonomen Adolf Wagner, föll inte alls Marx i smaken och hans svidande kritik av 
densamma,  Randanmärkningar till Adolph Wagners lärobok i politisk ekonomi, kom att bli de 
sista ekonomiska skriverier han ägnade sig åt innan han dog. 

Likt Marx har jag i denna uppsats granskat läroboktexter. Detta med utgångspunkt i ett problem 
jag upplevt under min skolgång, en problem som jag, efter diskussioner med kamrater, insett 
delar med andra.  Problemet i  fråga är att  jag inte känner igen mig i  många av den svenska 
skolans läroböcker. Jag räknar mig själv som del av den mycket stora och breda marxistiska 
idétraditionen som under kanske framför allt 1900-talet spelat en mycket central roll på en rad 
områden, jag är kort sagt marxist. Det är som marxist jag inte känner igen mig i många av dagens 
läroböcker. 

Många av de koncept och tankesätt som en del läroböcker tillskriver marxismen känns inte sällan 
främmande, inte bara i jämförelse med mina egna ståndpunkter utan inför min uppfattning av 
den  breda  marxistiska  idétraditionens  huvudfåror  i  stort.  Det  har  inte  sällan  känts  som den 
marxism som beskrivs är något annat än den tradition som jag under framför allt de senare åren 
ansamlat kunskap om i syfte att förstå min egen omvärld. 

I Karl Marx efterföljd har jag därför i detta arbete granskat hur svenska läroböcker beskriver 
marxismen, den idétradition som räknar honom som sitt ursprung, och inte heller jag är nöjd med 
det  jag  funnit.  Marx  kommenterade  en  del  av  Adolf  Wagners  lärobokstext  med orden:  ”Så 
många  ord,  så  mycket  dumheter.”1 Själv  har  jag  utifrån  min  egen  undersökning  valt  att 
parafrasera honom i min uppsatstitel, som kanske bättre passar de läroböcker jag studerat: Så få  
ord, så mycket dumheter. 

1.1. Syfte och frågeställningar
Denna uppsats har sin utgångspunkt i mina vardagliga negativa betraktelser kring läroböckernas 
marxismskildringar. Jag eftersträvar att utifrån detta vetenskapligt undersöka vilka, om några, 
hinder läroböckerna uppställer gentemot elevernas möjligheter att få en god förståelse av den 
marxistiska idétraditionen. 

Detta, min vetenskapliga strävan, utgår ifrån följande frågeställningar:

● I  vilken utsträckning innehåller  svenska läroböcker  för  gymnasiet  en  upplysande och 
rättvisande skildring av den marxistiska idétraditionen?

Vidare diskussion om frågeställningarna och användandet av dessa återfinns nedan:  1.3. Teori  
och metod

1.2. Urval
Jag  behandlar  i  denna  uppsats  dagens  lärobokssituation.  Jag  analyserar  inte  läroböckernas 
förflutna. Det skulle förstås vara intressant att undersöka hur skolböckernas marxism förändrats i 
ett historiskt perspektiv men den undersökningen får vänta till en annan gång. 

1 Min översättning från tyska: ”So viel Worte, so viel Blödsinn” 
Marx, Karl, Randglossen zu Adolph Wagners "Lehrbuch der politischen Ökonomie", 1880
Tillgänglig via: http://www.mlwerke.de/me/me19/me19_355.htm 
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Mitt främsta urvalskriterium i avseende på vilka böcker jag analyserat är att de faktiskt försöker 
säga något om marxismen. Visserligen kan det vara intressant att diskutera någots frånvaro i en 
lärobok men min utgångspunkt här har varit att analysera texter, inte deras frånvaro. Av samma 
skäl  har  jag  också  valt  att  undersöka  böcker  från  gymnasiala  kärnämnen där  skildringar  av 
marxismen i  regel  dyker  upp,  nämligen historia,  samhällskunskap och religion.  För  att  sätta 
ramar för mitt  arbete har jag valt  att  välja ut  tre läroböcker från varje ämne, sammanlagt  9 
böcker. 

Då jag vill ha ett urval som i så stor utsträckning som möjligt är representativt för de böcker som 
faktiskt används i skolorna har jag inspirerats av urvalet i skolverkets läroboksundersökning,  I  
enlighet med skolans värdegrund?,2 och valt att främst analysera böcker utgivna i flera upplagor 
och på de större läroboksförlagen. Detta då det inte är möjligt att få uppgifter om böckernas 
försäljningssiffror.3 Att jag valt att studera böcker från tre skilda ämnen istället för från ett enda 
beror på att jag vill ha en stor bredd på undersökningen och koncentrera mig på de förmodligen 
mest använda böckerna.

Ett  bredare  urval  skulle  inte  nödvändigtvis  ge  en  mer  representativ  bild  av  vad  svenska 
gymnasieelever läser i skolan då  monopoltendenserna inom den svensk läromedelsbranschen 
länge varit stor på många områden.4 På grund av den starka dominans ett fåtal förlag har på 
läroboksmarknaden  är  mitt  urval  med  stor  sannolikhet  mycket  representativt  för  vad 
gymnasieeleverna faktiskt läser.

Jag har till större delen kopierat sagda rapports urval av läroböcker från gymnasiet med en del 
förändringar.  Mitt  urval  skiljer  sig  från  skolverkets  på  ett  antal  punkter.  Först  och  främst 
analyserar skolverkets rapport även biologiböcker vilket inte jag kommer att göra. Sedan saknar 
en av de samhällskunskapsböcker som ingick i skolverkets rapport helt uppgifter om marxism,5 

varför den utgått till förmån till en annan bok.6 En av religionsböckerna7 i samma undersökning 
innehöll endast en ett kort citat av Marx varför även den utgick till förmån för en annan bok,8 det 
bör dock poängteras att citatet var korrekt. 

1.3. Teori och metod
Denna undersökning är en kvalitativ sådan då jag är ute efter att just undersöka två stycken 
kvaliteter: upplysande och rättvisande. Jag analyserar i vilken grad kvaliteterna upplysande och 
rättvisande är närvarande i de utvalda läroböckernas skildringar av idéer inom den marxistiska 
idétraditionen. Jag gör inte anspråk på att analysera någon allmän grad av kvalitet hos texterna 
utan endast de ovan sagda två kvaliteter. Jag uppehåller mig inte kring kvantitativa frågor, som 
att räkna antalet gånger olika begrepp tas upp eller hur stort utrymme texterna ges, annat än när 
jag menar att det är av intresse med hänsyn till någon av kvaliteterna.  Det jag vill undersöka, 
hinder för elevens förståelse, är främst en kvalitativ fråga. Att förstå är att uppfatta meningen 
eller innebörden  i ett fenomen, vilket inte är nödvändigtvis kopplat till hur stort utrymme en 
beskrivning får.

Min utgångspunkt är också kritisk, i det avseende att jag främst letar efter problem i texterna. 
Visserligen försöker jag påtala om en text är över lag bra och om den på något förtjänstfullt sätt 
beskriver något men fokus ligger på hinder för läsarens förståelse som bör åtgärdas snarare än på 

2 I enlighet med skolans värdegrund?, Skolverket, 2006
3 I enlighet med skolans värdegrund?, Skolverket, 2006, s 17
4 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen?, Studentlitteratur, Lund, 2000, s 30ff
5 Höglund, Björn (mfl), Samhälle.nu, Natur och kultur, Stockholm, 2003 
6 Almgren, Hans (mfl) Reflex ABC, andra upplagan, Gleerups Utbildning AB, Stockholm, 2003 
7 Björlin, Ola, Människan och tron, Bonnier utbildning, Stockholm, 2003
8 Thulin, Birgitta; Elm, Sten, Religion A&B 2000, Interskol, Malmö, 2006
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att  identifiera  positiva  exempel.  Att  utförligt  beskriva  hur  den  goda  marxismskildringen  är 
beskaffad tar alldeles för mycket tid och utrymme för att kunna presenterars i denna uppsats.  

Denna uppsats handlar om den marxistiska idétraditionen som just en tradition av tänkande, av 
idéer  om  världen.  Den  handlar  inte  om  sociologiska  och/eller  historiska  analyser  av  olika 
marxistiska grupperingar, stater, partier, arbetsgrupper, fackföreningar och liknande annat än i 
den utsträckning som förklarandet av olika idéer kräver. Jag har vidare valt att inte fördjupa mig 
i någon diskussion om orsakerna till marxismens utveckling och dess historiska roll.

Jag  definierar  en  upplysande  skildring  av  en  idétradition  som  en  skildring  som  på  ett  till 
mottagaren anpassat sätt beskriver grundläggande tankar inom traditionen. Denna beskrivning 
skall  ge  fakta  som innebär  en  grund  för  förståelse  av  sagda  tankars  innebörd  och  som ger 
möjlighet till en vidare utforskning av idétraditionen. Generaliseringar och förenkling av olika 
tankar  bör  därför  i  så  stor  utsträckning  som det  är  rimligt  vara  öppna  generaliseringar  och 
förenklingar  som inte  fördolt  och  otillbörligt  rutar  in  idétraditioner  och  framställer  den  som 
enklare och/eller mer monolitiska än de egentligen är. Till exempel vore det inte en upplysande 
generalisering att säga att kristna, personer som erkänner Jesus som sin frälsare, ser påven som 
den kristna kyrkans ledare. En förståelse av den kristna trosgemenskapen som baseras på en 
sådan förenkling riskerar att vara ett hinder i elevens fortsatta studium av den.

Jag definierar en rättvisande skildring av en idétradition som en skildring som med utgångspunkt 
i idétraditionens huvudfåror avhandlar idéer på ett sådant sätt så att de avspeglar anhängarnas 
egen  förståelse.  En  rättvisande  beskrivning  är  en  beskrivning  som,  med  läroplanens  ord, 
”[främjar]  förståelse  för  andra  människor  och  förmåga  till  inlevelse”.  De koncept,  begrepp, 
visioner  och  föreställningar  som  en  lärobokstext  tillskriver  en  idétradition  bör  i  så  stor 
utsträckning  som  möjligt  delas  av  de  människor  som  idétraditionen  består  av.  En  förment 
objektiv,  utomstående,  skildring av vad som  egentligen är  idétraditionens teoretiska kärna är 
värdelös om den motsäger de konkreta anhängarnas faktiska idéer. I läroplanen för gymnasiet 
står även följande:

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den skall framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara 
saklig och allsidig. Då värderingar redovisas, skall det alltid klart framgå vem det är som står för dem. 
Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i 
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.9

Många,  kanske  de  flesta,  marxister  har  ända  från  idétraditionens  begynnelse  sett  sig  som 
ståendes på fiendemark, som bekämpandes kapitalismen och därmed flertalet av det bestående 
samhällets grundpelare. Därtill har en del marxistiska rörelser genom historien av olika skäl gjort 
sig skyldiga till många skändligheter i framför allt de realsocialistiska länderna.10 Detta gör att 
många människor  idag,  kanske med fog,  menar  att  den marxistiska idétraditionen innehåller 
idéer  som  står  i  motsättning  till  den  svenska  skolans  nuvarande  värdegrund.  Som  det 
ovanstående citatet ut läroplanen tydligt visar innebär detta dock  inte att dessa idéer inte skall 
belysas på ett sakligt och allsidigt sätt. Däremot innebär det att alla som verkar i skolan och 
förhoppningsvis även läroböckerna skall på ett tydligt sätt förklara varför dessa idéer bryter mot 
värdegrunden och därför är dåliga för eleverna. Det innebär inte att den som skildrar idéerna bör 
göra avsteg från att skildra idéer som dess anhängare faktiskt förstår dem. 

9 Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94, Skolverket, 2006, s 4 
Tillgänglig på internet via: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071

10Realsocialism, av ”den reelt existerande socialismen”, är en samlingsterm på de framför allt marxist-leninistiska 
regimer som existerat, och som i en del fall fortfarande existerar, i länder som Sovjetunionen, Kina, Vietnam, 
Kambodja, Polen, Rumänien, DDR mm. Alla stater som kallat sig socialistiska är dock inte att betrakta som en del av 
realsocialismen, däribland Indien, Burma och Nazi-Tyskland.
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I min analys av texterna undersöker jag, utifrån definitionerna ovan, i vilken grad de innehåller 
en upplysande och rättvisande skildring av marxismens eller snarare marxisters idéer. För att jag 
med mina  frågeställningar  ska  kunna undersöka  dessa  kvalitéer  har  jag  definierat  en  kritisk 
instans,  ett  analysverktyg  som  representerar  den  marxistiska  idétraditionen.  Denna  kritiska 
instans är det som jag jämför läroböckerna med. 

1.4. Analysverktyg: Marxismen som kritisk instans
I syfte att kritiskt analysera och utvärdera lärobokstexterna behöver jag något jag kan jämföra 
dem med.  Det  krävs  ett  analysverktyg  i  form  av  en  kritisk  instans,  som  representerar  den 
marxistiska idétraditionen som den borde skildras i läroböckerna. Jag behöver kunna besvara 
frågan: ”Hur bör marxismen skildras?” 

När jag i denna uppsats använder begreppet marxism har jag valt att använda en mycket bred 
definition,  vars  syfte  är  att  fånga  marxismen  som ”fenomen”.  Det  tjänar  mig  inte  i  denna 
undersökning  att  jaga  efter  att  definiera  någon  äkta  marxism  eller  Karl  Marx  ”egentliga” 
huvudteman. Därför talar jag om marxismen som en tradition av medveten analys av omvärlden  
med medveten utgångspunkt i koncept och teman som formulerades av Karl Marx. Att inspireras 
av  koncept  och  teman  som  formulerats  av  Karl  Marx  i  ens  förståelse  av  sin  omvärld  gör 
följaktligen  en  människa  till  del  av  den  marxistiska  idétraditionen  även  om  hon  inte  själv 
definierar sig som marxist. 

Denna min definition av hur jag använder begreppet ger oss dock ingen hjälp i frågan om vilka 
idéer marxismen egentligen innehåller och hur detta innehåll bör representeras. Det kan tyckas 
omöjligt att fånga hela den breda och mångskiftande marxistiska traditionen som en instans men 
å andra sidan är det just det som läroboksförfattarna inte sällan försöker göra. Då läroböckerna 
beskriver  en  verklighet  måste  det  helt  enkelt  finnas  ett  sätt  att  utvärdera  hur  läroböckernas 
beskrivning överensstämmer med det den försöker beskriva. 

Att  söka  en objektiv  kritisk instans  om marxismen,  särskilt  som jag definierat  den,  är  dock 
lönlöst, någon sådan finns inte. Den enda utväg jag funnit är att fastslå ett antal auktoriteter vars 
skildringar av marxismen jag menar är representativa för breda lager av idétraditionen. Dessa 
auktoriteter utgör min kritiska instans angående hur innehållet i den marxistiska idétraditionen 
bör förstås och representeras. I mitt urval har jag främst tagit min utgångspunkt i den svenska 
marxistiska arenan och inriktningar som är eller varit viktiga i Sverige. De är dock i min mening 
representativa för mycket större strömningar internationellt sett. Den kanske största bristen i mitt 
urval av auktoriteter är frånvaron av en representant för den kinesiska marxistiska traditionen, 
som utan tvekan utgör den numerärt största grenen av den samtida marxismen. Denna frånvaro 
beror dels på bristen på bra litteratur men framför allt på att denna gren endast under en kortare, 
men inte helt oviktig, period haft en större påverkan på den svenska marxistiska diskussionen. I 
de flesta avseenden som är aktuella för denna undersökning bedömer jag dock att den kinesiska 
marxismen kan representeras av mina icke-kinesiska auktoriteter.

När jag i denna uppsats skriver om vad som är en rättvisande skildring av marxism talar jag 
följaktligen  om  vad  jag  utifrån  mina  auktoriteter  bedömer  är  en  representativ  bild  av 
idétraditionen i stort. När jag skriver om till exempel marxistiskt klassbegrepp skriver jag om det 
klassbegrepp  som verkar  mest  förekommande  inom den  marxistiska  idétraditionen  som den 
skildras av mina auktoriteter. 

Min  främsta  auktoritet  och  hjälp  i  detta  försök  att  utvärdera  marxismen  i  läroböckerna  är 
sociologen och rysslandskännaren Per Månson (f. 1946) från Lunds universitet. Han kan sägas 
tillhöra den västmarxistiska akademiska traditionen och har under de senast 20-30 åren varit 
kanske den viktigaste svenske skildraren av Karl Marx och marxismens tankegods. Han är även 
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en uppskattad skildrare  av samhällsvetenskaplig metod i  stort  genom hans klassiker  Båten i  
parken.11 Jag har valt att använda mig av tre av hans böcker i denna undersökning. Först och 
främst använder jag mig av hans avhandling från 1987, Från Marx till Marxism12, som försöker 
besvara  frågan  om vad marxismen egentligen  är  för  något,  hur  den  utvecklats  och  hur  den 
förhåller sig till personen Karl Marx. Utöver den använder jag mig av hans kapitel om Karl Marx 
tänkande  i  Kapital,  rationalitet  och  social  sammanhållning13,  en  mycket  välspridd 
introduktionsbok till klassisk samhällsteori som nyligen kommit ut i en femte reviderad utgåva. 
En tunnare men tillika välspridd och i skilda marxistiska läger uppskattad bok av Månson är 
Karl Marx: En introduktion14 som är en självskriven del av studiematerialet på kanske merparten 
av  svenska  studiecirklar  om  Marx  tänkande.  I  sin  ovan  nämnda  avhandling  definierar  han 
marxism på följande sätt:

Marxism uppfattas i denna studie som ett arbetarklassrelaterat tankesystem med vetenskapliga 
anspråk, som förbinder den organiserade arbetarrörelsen med den socialistiska revolutionen. Denna 
revolution ses som en avslutning på den borgerliga epoken i den mänskliga historien och som 
inledningen på en kvalitativt annorlunda period, kallad socialistiskt eller kommunistiskt samhälle där 
den mänskliga frigörelsen kan förverkligas. Denna förbindelse söker marxismen finna (eller skapa) 
genom att undersöka den mänskliga historiens och speciellt det borgerliga samhällets grundläggande 
strukturer och genom att utgå ifrån dessa undersökningar formulera en politik för den mänskliga 
frigörelsen, en politik som sedan ska förankras i den revolutionära arbetarklassen.15 

En lite äldre men inte mindre representativ skildrare av marxismen är Maurice Cornforth (1909-
1980).  Cornforth  var  kanske  främst  filosof  men  kom  att  i  praktiken  bli  det  brittiska 
kommunistpartiets officiella ideolog under efterkrigstiden. Därför är han som jag ser det en god 
representant för den sovjettrogna partimarxismen. Han intresserade sig mycket för vetenskapliga 
metodfrågor och var djupt involverad i debatten kring Karl Poppers bok The open society and its  
enemies till  vilket han publicerade ett  svar under titeln  The Open Philosophy and the Open 
Society: A Reply to Dr. Karl Popper's Refutations of Marxism16. Som auktoritet i denna uppsats 
är Cornforth intressant på grund av  Marxismens filosofi - den dialektiska materialismen17,  ett 
koncist trebandsverk om marxistisk teori och metod som han skrev och som översattes till många 
språk, däribland svenska. Den verkar ha fått en rätt stor spridning i Sverige under 60-70-talet och 
går  än  idag  att  finna  på  många  antikvariat  och  loppmarknader.  I  den  diskuterar  han  den 
dialektiska  materialismen,  den  metodologiska  utgångspunkt  som av  de  ortodoxa marxisterna 
formulerades som marxismens grundstomme. Cornforth beskriver den dialektiska materialismen 
och marxismen-leninismen, i hans perspektiv är praktiskt taget detsamma som marxismen, på 
följande sätt:

Den  dialektiska  materialismen  är  arbetarklassens  revolutionära  filosofi.  Den  omfattas  av  den 
revolutionära arbetarklassens parti.[...] Marx och Engels skapade och befäste den revolutionära teori 
som vägleder arbetarklassens kamp och utpekade den väg arbetarklassen måste gå för att bli av med 
den kapitalistiska utsugningen, erövra makten åt folkets massor och en gång för alla befria sig från allt 
förtryck och från människans utsugning av människan. De hävdade, att utan ett eget parti som står fritt 
från  alla  borgerliga  inflytelser  kan  arbetarklassen  inte  under  några  förhållanden  övervinna 
kapitalismen och leda hela samhället framåt mot upprättandet av socialismen.[...] För att fullgöra sin 
uppgift måste partiet alldeles självklart ha kunskaper, urskillningsförmåga och uppfinningsrikedom. 

11 Månson, Per, Båten i parken : introduktion till samhällsstudier, tredje reviderade upplagan, Prisma, Stockholm, 2003 
12 Månson, Per, Från Marx till Marxism, Röda bokförlaget AB, Göteborg, 1987
13 Månson, Per (mfl), Kapital, rationalitet och social sammanhållning, Nordstedts Akademiska Förlag, Femte 
reviderade upplagan, 2006 
14 Månson, Per, Karl Marx – en introduktion, Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 1993
15 Månson (1987), s 31-32
16 Cornforth, Maurice, The Open Philosophy and the Open Society: A Reply to Dr. Karl Popper's Refutations of  
Marxism, International Publishers, New York, 1968 
17 Cornforth, Maurice, Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen, Del 1-3, Andra upplagan, Bo Cavefors 
Bokförlag, 1971 
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Det måste med andra ord vara utrustat med en revolutionär teori, som dess politik baseras på och som 
vägleder dess handlande. Denna teori är marxismen-leninismen. Den är inte bara en ekonomisk eller 
politisk teori utan en världsåskådning – en filosofi.[...] ”Marx lära är allsmäktig, därför är den sann”, 
skrev Lenin. ”Den är allsidig och harmonisk och ger människorna en helgjuten världsåskådning, som 
är  oförsonlig  mot  all  vidskepelse,  all  reaktion  och  allt  försvar  av  det  borgerliga 
förtrycket”(Marxismens tre källor och tre beståndsdelar). Han skrev vidare, ”att det i marxismen inte 
finns någon liknande 'sekterism' i den meningen, att den skulle vara någon slags sluten och förbenad 
lära, som uppstått  på sidan om världshistoriens allfarväg. Tvärtom består Marx' hela genialitet just 
däri att han gett svar på frågor, som redan ställts av mäsklighetens mest framskridna tänkare. Hans 
lära uppstod som en direkt och omedelbar  fortsättning av filosofins,  den politiska ekonomins och 
socialismens främsta representanters  lära”.  [...]  Marxismen-leninismen är  en filosofi  som försöker 
förstå världen för att förändra den .18

Min tredje auktoritet är i digitalt format och består av den marxistiska encyklopedi19 som skapats 
av  det  internationella  kollektiv  som  upprätthåller  Marxist  Internet  Archive20,  ett  mycket 
imponerande digitalt arkiv med marxistiska texter. Denna encyklopedi är skapad av ett stort antal 
olika författare men det som förenar de flesta av dem verkar vara en antistalinistisk inriktning. 
Detta är inte särskilt underligt då arkivet ursprungligen startades av några trotskistiskt sinnade 
marxister vilket avtecknar sig i att Leon Trotskij uppenbarligen värderas högt som teoretiker av 
arkivet. Den antistalinistiska linjen märks tydligt i encyklopedins skrivelse om just marxism:

Marxism is the theory of dialectical materialism based on communist practice.

Dialectical Materialism: The combination of Dialectics and Materialism.

[...]

The dialectics of motion is the process of nature; opposites are not only necessary to one another's 
existence (life is not possible without death), but can only be understood in their relation to each other, 
combined into a  whole.  Take for  example,  how humans understood fire  since first  being able to 
harness it:

"The practical discovery of the conversion of mechanical motion into heat is so very ancient that it can 
be taken as marking the beginning of human history... To complete the process, it must be reversed; 
heat must be converted into mechanical motion." 

Only  when  humans  converted  heat  into  mechanical  motion  were  they  able  to  understand  the 
relationship of heat and motion – an aspect of the conversion of energy. Before this, the creation of 
fire was something mystical, something unknown, it came from the heavens above, or of the elements 
below – anything but being a process of nature, for no process of nature is one sided, of only one way. 
We understand this in a law that is now explained as common sense: Every action has an equal and 
opposite reaction. If something has life, it will also die.

"For dialectical philosophy nothing is  final,  absolute,  sacred. It  reveals the transitory character of 
everything  and  in  everything;  nothing  can  endure  before  it  except  the  uninterrupted  process  of 
becoming and of passing away, of endless ascendancy from the lower to the higher."

Fredrick Engels

The End of Classical German Philosophy

18 Cornforth, Maurice, Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen, Del 1: Materialism och dialektisk metod, 
Andra upplagan, Bo Cavefors Bokförlag, 1971 s 9
19 Encyclopedia of Marxism 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/glossary/index.htm
20 Marxists Internet Archive

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/
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[...]

Communist: Those who actively support the interests of the  working-class as a whole, without any 
kind of prejudice. Communists live to unite workers, they struggle against any attempts to divide 
workers along imaginery lines, whether based on gender, nationality, race, or ideology. 

In reality, the most notorious of those who took the name communist were the very opposite.  See: 
Stalinism and Totalitarian communism.21 

Sist men inte minst använder jag ett stort antal texter av Karl Marx själv men även av hans nära 
vän och medarbetare Friedrich Engels (1829-1895),  inte minst eftersom det stora flertalet  av 
lärobokstexterna framför allt talar om Marx och Engels tänkande snarare än om marxism. Det 
kan  synas  enkelt  att  använda Marx’  egna  texter  som en  kritisk  instans  angående  hans  eget 
tänkande men det är inte riktigt så lätt. Visserligen kan man till exempel direkt kontrollera ett 
citat som av en lärobok sägs härröra ur en viss bok genom att helt enkelt slå upp boken ifråga 
men i regel är det långt ifrån så lätt då författarna, i en vilja att hålla texten enkel, gärna hänvisar 
till Marx tänkande i största allmänhet utan konkreta referenser. Problemet är dock att detta Marx 
tänkande i största allmänhet aldrig existerade i hans samtid, det är en abstraktion som skapats av 
folk i hans efterföljd: av deltagare i den marxistiska idétraditionen. 

1.4.1. Karl Marx som kritisk instans
Den tyske politikern, revolutionären, ekonomen, filosofen och vetenskapsmannen Karl Marx är 
utan tvekan central för den marxistiska idétraditionen, om inte annat eftersom det är efter honom 
den fått  sitt  namn.  Marx  förhållande  till  den  ”ism” som bär  hans  namn är  dock något  hett 
omdiskuterat,  inte  minst idag när medlemmar av den radikala vänstern söker göra åtskillnad 
mellan sig själva och det marxistiska misslyckande som de så kallade realsocialistiska staterna 
utgjort. Många söker rädda den egentlige Marx från dennes missledda efterföljare och drar sig 
till minnes att Marx själv var ovillig att kalla sig marxist, ställd inför proklamerade marxisters 
åsikter i sin samtid. Som så många andra genom historien har Marx-anhängare tagit ”åter till 
källorna” som sin paroll och gått för att finna Marx teoretiska arv som det egentligen är. Vad är 
det då de finner?

De finner,  förhoppningsvis,  att  Karl  Marx var en levande,  föränderlig och oerhört  produktiv 
skribent som under sitt liv författade tiotusentals sidor text om ett stort antal olika ämnen. De 
finner att det inte finns någon egentlig Marx i största allmänhet, de finner många i regel rätt 
närbesläktade tankar spridda över hans alster och inser att de är tvungna att själva välja och vraka 
i hans skriftliga kvarlåtenskap. De måste konstruera en egen förståelse av Marx utifrån sina egna 
intressen.  Orsaken till  att  du nu över  huvudet  taget  läser  denna uppsats  är  att  många under 
historiens lopp, liksom jag, funnit Marx intressant. Vi har funnit  användning för hans tankar 
utifrån våra respektive livssituationer och detta har format vårt urval och vår läsning. 

De första stora grupperingarna av människor som under 1880-talet på allvar fattade tycke för 
Marx verk, typiskt nog efter hans död, var de tyska och rysk socialdemokratiska rörelserna som, 
vägledda av Friedrich Engels, använde Marx teorier i främst Kapitalet som verktyg för att förstå 
och förändra sina samhällen. De ville förstå Marx tänkande i syfte att förstå sin omvärld. Denna 
tidiga marxism, av  Georg Lukacs senare kallad ortodox marxism22,  formulerades av personer 
som Karl  Kautsky  (1854-1938)  och  Georgi  Plechanov (1856-1918)  med  utgångspunkten  att 
skapa  en  enhetlig  världsåskådning  åt  arbetarklassen  men  kom dock snart  att  splittras.  I  sitt 

21 “Marxism”, i Encyclopedia of Marxism
 tillgänglig via: http://www.marxists.org/glossary/terms/m/a.htm#marxism

22 Lukács, Georg, Vad är ortodox marxism?, I Historia och klassmedvetande : studier i marxistisk dialektik, 1923
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/lukacs/1923/kap1.htm#h2 
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sökande efter att förstå sin omvärld med hjälp av Marx kom olika marxister fram till olika svar i 
en era dominerad av namn som Vladimir Lenin (1870-1924), Eduard Bernstein (1850-1932) och 
Rosa  Luxemburg  (1871-1919).  En  era  då  marxismen  splittras  och  frågan  om  vad  Marx 
egentligen menade syntes allt svårare, eller som Per Månson skriver:

Stridigheterna om vad ”Marx egentligen sagt och menat” uppkom därför inte omedelbart, utan först 
när olika personer utvecklar olika svar på denna fråga och samtidigt ville hävda att detta också skulle 
varit Marx' svar på deras frågor (eller om man ville hävda att Marx hade felaktiga eller inga svar alls 
att ge). På detta sätt vävdes de redan existerande praktikerna och teorierna in i den ”marxism” som 
uppstod efter  1880,  och denna marxism har  alltsedan dess  varit  utgångspunkten för  eftervärldens 
Marxförståelse.  Mellan  Marx  och  oss  ligger  nu  ett  hundra  år  av  utveckling  av  denna 
Marx(för)förståelse, och varje försök att begripa Marx måste på något sätt ”filtreras” genom denna 
utveckling. Man kan därför inte förstå Marx utan att förstå marxismen, men samtidigt kan man inte 
förstå  marxismen  utan  att  förstå  Marx.  En  förståelse  av  Karl  Marx'  bidrag  eller  av  marxismens 
utveckling måste därför utgå från ”Marx och marxismens enhet” och i denna enhet se den dialektiska 
och motsägelsefulla relationen mellan Marx och marxism.23 

I en läsning av Marx sker alltid ett urval baserat på marxismens historiska utveckling, om inte 
annat genom vilka av Marx skrifter som finns tillgängliga att läsa. Läroböckerna skriver inte om 
Karl  Marx'  tänkande av  en  slump,  utan  på  grund av  att  han  är  central  för  den  marxistiska 
idétraditionen. Därför kan man inte säga att vilken korrekt skildring som helst av något som 
Marx skrivit är en rättvisande läroboksskildring av Marx. Läsningen och urvalet bör anknyta till 
de  diskussioner  som  växt  fram  inom  marxismen  för  att  bli  mer  representativ  än 
läroboksförfattarens  hemmasnickrade  Marxläsning.  Grundat  i  den  förståelsen  har  jag  i  min 
analys av lärobokstexterna valt ut ett antal texter av främst Marx men även Engels som jag med 
hjälp av mina ovan utvalda auktoriteter bedömt är representativa i förståelsen av Marx. De utgör 
med hjälp av sagda auktoriteter min kritiska instans i avseende på vad Marx, och även Engels, 
egentligen skrev. 

1.5. Tidigare forskning
Någon  tidigare  akademisk  forskning  i  samma  ämne  som  denna  uppsats  verkar  inte  ha 
förekommit.  Hur  skildringar  av marxism ser  ut  i  svenska läroböcker  verkar  vara  ett  relativt 
outforskat område även om en del mer eller mindre vetenskapliga studier av mer journalistisk 
karraktär har berört området.

En av de första som på allvar granskade svenska läromedel i någon större utsträckning var den 
legendariske liberale debattören Herbert Tingsten, chefredaktör på Dagens Nyheter  1946-1959. 
Han  gjorde  i  sin  skrift  Gud  och  fosterlandet en  bred  uppgörelse  med  den  propaganda  för 
konservatism, nationalism, militarism och xenofobi som han menade genomsyrade läroböcker i 
Sverige och Europa innan andra världskriget. Detta i syfte att propagera för en demokratisk skola 
som  inte  förkunnar  utan  redovisar  olika  perspektiv  på  samhället.24 Boken  är  skriven  i  ett 
populärvetenskapligt  syfte  och den brister  kanske  lite  i  vetenskaplighet,  bland annat  när  det 
gäller  urval  och  att  referera  till  källor.  Trots  detta  är  det  fortfarande  en  intressant  och 
tankeväckande bok om läroboksklimatet under främst tiden innan 1945.  I  sin bearbetning av 
läroböckerna kommenterar Tingsten bland annat skildringar av marxismen och påpekar bland 
annat  är  skildringarna  blev  mindre  öppet  fientliga  efter  socialdemokratins  uppstigande  till 
regeringsmakten. 

I nyare tid har det också gjort undersökningar som berört Marx och marxismen. Göran Hägg, 
docent i litteraturvetenskap, har några dagar om året i 20 års tid ägnat sig åt att recensera olika 
läroböcker i Aftonbladet och har över lag en rätt kritisk inställning till läroböckernas kvalitet. 

23 Månson (1987), s 60
24 Tingsten Herbert, Gud och Fosterlandet, Stockholm 1969 s 276ff 
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Hans recensioner av religionsböcker för gymnasiet från 2005 innehåller flera visdomsord, bland 
annat hans kommentar på boken Hela livet: ”De utflykter i etik och "livsfrågor" som företas är 
korta och intetsägande. Kanske kunde man låtit bli att ge sig in på sådant man inte begriper om 
Marx och andra?”25 I samma artikel kommenterar han även religionsboken Söka svar, som även 
analyseras i denna uppsats, och kommer fram till likartade slutsatser som mig själv: ”Man talar 
hellre om sätt att se på världen än vad religionerna påstår. Bitarna om marxism och feminism blir 
på det viset ännu luddigare än vanligt. Marx framställs som någon sorts smyg-andlig hippie han 
också.”26 

Sedan finns det inte särskilt mycket skrivet om just marxism i läroböcker. Däremot finns det 
forskning som på annat sätt varit av intresse och hjälp för mig i min undersökning.

En avhandling som på många sätt hjälpt mig, särskilt i metodologiska frågor, är Skolboks-islam 
av  Kjell  Härenstam.  Härenstam  analyserar  där  framgångsrikt  bilden  av  islam  i  svenska 
läroböcker och visar att den bild de flesta av böckerna han analyserat för fram allvarligt skiljer 
sig från muslimers egen självbild. Härenstam kritiserar läroböckerna för vad han menar är en 
tendens  att  framställa  islam som något  främmande  och  negativt.  Många  skildringar  har  till 
exempel en mycket större fokus på att beskriva skillnader gentemot kristendomen än likheter och 
den muslimska gudsbild  som förs  fram framstår  som otillbörligt  despotisk.  Hans  metod,  att 
utvärdera  skildringen  av  islam  som  idétradition  med  hjälp  av  utvalda  auktoriteter  som  får 
representera en muslimsk självbild har varit den huvudsakliga inspirationskällan till min egen 
metod. 

Kjell Härenstam har även kommit ut med en nyare studie,  Kan du höra vindhästen?27, om ett 
snarlikt ämne, närmare bestämt skildringar av tibetansk buddism i svenska läroböcker. Han för 
här  även  en  mer  allmän  diskussion  om  hur  läroboksskildringar  av  religioner  och  andra 
livsåskådningar bör vara utformade. Han pekar liksom i sin avhandling på det faktum att utövare 
av religioner som beskrivs inte sällan känner sig främmande inför skildringarna i läroböcker. När 
det  gäller  den  tibetanska  buddismen  menar  han  att  läroboksskildringarna  är  alldeles  för 
exotifierande och tar främst fasta på aspekter av religionen som för oss i Sverige kan framstå 
som främmande och underliga, vilket förstärks av det begränsade utrymme skildringarna i regel 
har. Härenstam ställer sig kritisk till den idag dominerande synen på att religionsundervisningen 
skall lära om religion snarare än av eller från religion. Förment värdeneutrala religionsskildringar 
om ”främmande” religioner riskerar att förstärka just det främmande. Om man istället tog fasta 
på vad eleven skulle kunna lära sig  av den ”främmande” religionen så skulle den bli mindre 
främmande.  Han laborerar  med tanke om att  man inom religionsämnet  skulle  kunna se  alla 
religioner som del i samma mänskliga kulturarv med vars hjälp man skulle kunna förstärka de 
allmänna och grundläggande värden som läroplanerna fastslår.  Han funderar på om man kan 
skapa  bättre,  mer  inkluderande,  religionsskildringar  genom att  göra  sitt  urval  av  skildringar 
utifrån skolans värdegrund.28 

En  annan  klassisk  text  på  ämnet  läroboksanalys  är  pedagogikprofessorn  Staffan  Selanders 
Lärobokskunskap.29 Boken diskuterar på ett förtjänstfullt sätt vad en lärobok egentligen är för 
något,  vilka  ramfaktorer  som  påverkar  en  lärobokstexts  utformning,  hur  denna  utformning 
förändrats med tiden och vilka läroboksförfattarna är och har varit. Han menar att läroböckernas 

25 ”Kvalitet och idioti”, i Aftonbladet, 2005-01-12 
Tillgänglig via: http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,587650,00.html

26 ”Kvalitet och idioti”, i Aftonbladet, 2005-01-12 
Tillgänglig via: http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,587650,00.html

27 Härenstam (2000)
28 Härenstam (2000), s 152ff
29 Selander, Staffan, Lärobokskunskap med exempel från läroböcker i historia från 1841-1985, Studentlitteratur AB, 
Lund, 1988
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utformning inte påverkats särskilt mycket av förändrade läroplaner och kursplaner utan i större 
utsträckning av hur tidigare läroböcker utformats.30 Han bryter även ner lärobokstexter vad han 
kallar kognem, minsta betydelsebärande stycken, och analyserar dessa lärobokstexternas atomer i 
syfte  att  försöka konstruera bättre lärobokstexter.  Selanders diskussioner är  trots några år  på 
nacken fortfarande  högaktuella  även  om de  flesta  av  dem inte  berör  min  undersökning.  De 
verktyg han utvecklar i boken skulle dock förmodligen vara mycket användbara i analyser av 
varför de böcker jag undersökt ser ut som de gör. 

30 Selander (1988), s 19.
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3. Undersökning
I denna del utvärderar jag de utvalda läroböckerna med utgångspunkt i mina frågeställningar 
med  hjälp  av  min  kritiska  instans  i  form  av  mina  marxistiska  auktoriteter.  Inledningsvis 
analyserar  jag  varje  lärobok  för  sig,  grupperade  ämnesvis.  Analyserna  inleds  av  kortfattade 
översikter  av  lärobokstextens  uppbyggnad  och  utseende  vilket  sedan  följs  av  den  egentliga 
utredningen av textens innehåll. Avslutningsvis sammanfattas textens huvudsakliga problem kort 
i varje enskild bokanalys men några av texternas eventuella fördelar lyfts även de fram i en del 
fall.  Undersökningsdelen  avslutas  med  några  mer  ingående  skildringar  av  återkommande 
problem i de analyserade lärobokstexterna. 

3.1. Läroböcker i historia

3.1.1. Epos – Historia, För gymnasieskolans kurs A och B
I ett kapitel kallat Efter 1848, författat av Ann-Sofie Ohlander, återfinns tre sidor som beskriver 
Marx och Engels tänkande. Utöver detta ges en helsidesbeskrivning om Karl Marx som person31 

och  några  sidor  tidigare  ett  citat  om  hemindustrin  av  Engels  ifrån  Arbetarklassens  läge  i  
England,  dock  utan  källhänvisning.32 Under  rubriken  Kapitalet  sägs  det  att  Marx  såg 
produktionsformernas förändring som basen i det mänskliga samhällets förändring, vilket kan 
sägas  vara  korrekt.  Däremot  är  den  följande  framställningen  av  de  på  varandra  följande 
produktionssätten missvisande eftersom det framstår som om Marx menade att denna utveckling 
var determinerad och att ingen annan utveckling var möjlig33:

Marx såg  tre  tydliga  faser.  En  ekonomi byggd på  slavar  och  slavarbete  gick  över  till  en  feodal 
ekonomi med godsägare och livegna. Feodalismen i sin tur övergick till kapitalism med kapitalägare 
och arbetare. När produktionsformerna förändras, förändras samhällena i sin helhet – politik, kultur 
och samhällsliv.34

Därtill  står  det  att  ”[d]en drömda slutpunkten  [på  den  lagbundna historiska  utvecklingen av 
samhället]  är  det kommunistiska  klasslösa  samhället  med  fullständig  jämlikhet”. Denna 
beskrivning är problematisk ur  flera  perspektiv.  Först  och främst är  Kapitalet,  den text som 
författaren  enligt  rubriken  försöker  beskriva,  inte  ägnad  åt  särskilt  mycket  drömmande  om 
kommunismen utan syftar till en vetenskaplig analys av inre motsättningar inom kapitalismen, 
även om Marx också var  en drömmare.35 I  den lilla  mån kommunismen över  huvudet  taget 
avhandlas  i  Kapitalets tre  band  är  det  som  en  potentiell  efterträdare  till  kapitalismen  som 
möjliggörs av densamma och avskaffar dess inneboende problem, till exempel:

Som fanatisk  anhängare  av  värdeökning  tvingar  han  [kapitalisten]  hänsynslöst  mänskligheten  att 
producera för produktionens egen skull och därmed också att utvidga samhällets produktivkrafter och 
till att skapa de materiella produktionsbetingelser, som allena kan bilda det verkliga underlaget för en 
högre samhällsform, vars grundprincip är varje enskild människas fullständiga och fria utveckling.36

Därtill är det inte korrekt att säga att Marx i någon slags Hegeliansk mening såg kommunismen 

31 Ohlander, Ann-Sofie mfl, Epos – För gymnasieskolans kurs A och B, Andra upplagan, Almqvist och Wiksell, 2001,s 
329
32 Ohlander, s 286 
33 Se vidare: 3.5.5. Frågan om historien, dess drivkrafter och slut
34 Ohlander, s 330 
35 Månson (2006), s 74
36 Marx, Karl, Kapitalet - Första boken, Andra upplagan, Bo Cavefors Bokförlag, 1970, s 520-521
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som slutpunkten i den mänskliga historien. Den enda historia som avslutas genom införandet av 
kommunismen  är  klassamhällets  historia.  Visserligen  kan  det  vara  just  slutpunkten  på  de 
antagonistiska produktionsförhållandenas historia författaren syftar på ovan, med då borde hon 
beskriva det lite tydligare.37 

Sedan gör författaren ett av de mest klassiska misstagen, det som redan av Marx beskrevs som 
ursprunget  till  den  politiska  ekonomins  största  blundrar38: hon  gör  ingen  distinktion  mellan 
mervärde och vinst.39 Mer om detta senare.40 

Efter avsnittet om Kapitalet övergår författaren till ett intressant ämne som allt för ofta glöms 
bort, hon är faktiskt den enda av författarna som tar upp frågan. Rubriken är Marx, Engels och 
kvinnornas villkor, och den följande texten diskuterar de båda herrarnas syn på kvinnornas roll i 
produktionen.41 Ämnet ifråga har varit hett omdiskuterat inom marxistiska kretsar ända sedan 
starten och därför hade det varit trevligt med ett informativt stycke om det hela. Dessvärre är 
skildringen ensidig och ger en inte särskilt representativ bild av frågan. 

I Engels första större skrift Arbetarklassens läge i England42 från 1845, som textförfattaren också 
citerar, menar han att det kapitalistiska systemet tvingar fram barn och kvinnoarbete vilket i sin 
tur sliter sönder familjen som institution med elände och otrygghet som följd. Han menar vidare 
att industriarbetet står i motsättning till någon slags naturlig kvinnoroll. Han verkar inte se någon 
annan lösning på problematiken än att kvinnorna samman med barnen slutar industriarbeta, vad 
han egentligen vill är dock rätt oklart.43 Detta tolkar läroboksförfattaren som att Engels skyller 
kvinnorna för det sociala eländet44 men i själva verket lastar Engels det kapitalistiska systemet 
för att tvinga kvinnorna att arbeta. 1845 hade Engels på allvar börjat ifrågasätta kapitalismen 
men hans kritik verkar  dock ännu inte  nått  synen på familjen och vad man med ett  sentida 
uttryck kan kalla könsmaktsordningen. 

Engels utvecklas dock som tänkare och just därför är det problematiskt att dra för stora växlar på 
hans ovan nämnda ungdomsskrift men samtidigt helt undvika att nämna den omvärdering av 
familjen som han senare gör. Redan två år efter  Arbetarklassens läge i England skriver han i 
positiva ordalag om att avskaffa kvinnans beroende av mannen vilket han i samma stycke ser 
som en grundregel för det dåvarande äktenskapet.45 

Engels  stora  och  mest  omtalade  verk  om  frågan  från  1884,  Familjen,  staten  och 
privategendomen, lyser med sin frånvaro i skildringen vilket är synd då han där tydligt gjort upp 
med sitt tidigare idealiserande bild av familjer och ser kapitalismens upplösande av familjen som 
något positivt och något som befriar kvinnan från hushållsslaveri:

Och likaledes kommer också den egenartade karaktären hos mannens herravälde över kvinnan i den 
moderna  familjen  och  nödvändigheten,  likaväl  som  sättet  att  upprätta  en  verklig  samhällelig 
likställighet  mellan  båda  först  då  att  framträda  i  öppen  dag,  när  båda  är  fullständigt  juridiskt 
likaberättigade. Det kommer då att visa sig, att kvinnans befrielse först och främst är betingad av att 
hela kvinnokönet åter föres in i det samhälleliga arbetet, och att detta återigen kräver att man avskaffar 

37 Se vidare: 3.5.5. Frågan om historien, dess drivkrafter och slut
38 Marx, Karl, The Production Process of Capital anteckningsbok nr 17: Surplus Value and Profit, 1861-1862 

Tillgänglig på internet: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1861/economic/ch51.htm
39 Ohlander, s 331
40 Se vidare: 3.4.2. Frågan om vinst och mervärde
41 Ohlander, s 331
42 Engels, Friedrich, Den arbetande klassens läge i England, 1845

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1845/02-d030.htm
43 Engels, Friedrich, i Den arbetande klassens läge i England, Enskilda industrigrenar, 1845

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1845/02-d030.htm#h9
44 Ohlander, s 330
45 Friedrich Engels, Kommunismens grundsatser, 1847

Tillgånglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1847/04-d054.htm
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par-familjens egenskap av samhällets ekonomiska enhet.46

Det allvarligaste problemet i texten om kvinnofrågan är dock en felcitering. Citatet ifråga ges 
ingen referens över huvudet taget utan dyker bara upp i texten på följande sätt:

När Engels och Marx framhöll riskerna för kvinnor och barn med fabriksarbete krävde de inte i första 
hand  att  arbetsplatserna  skulle  förbättras.  Kvinnorna  och  barnen  borde  istället  uteslutas  från 
fabrikerna. ”För Englands Fabriksträlar skulle det vara en sann lycka om varje gift kvinna med familj 
förbjöds att arbeta i industrin.”47 

Uppenbarligen syftar citatet till att stärka argumentationen att Marx och Engels tyckte detta. Var 
det egentligen kommer ifrån och vem som skrivit det framgår dessvärre inte. Citatet påminner 
dock om något jag hittat i band ett av Kapitalet i en avdelning där Marx diskuterar kapitalismens 
anskaffande av arbetskraft genom indragandet av kvinnor och barn i produktionen. Marx citerar 
ett  antal  forskare  för  att  bland  annat  poängtera  att  andra  uppmärksammat  problemen  detta 
medförde. Bland dessa citat finns följande:

"Min kännedom om det  onda det  medför  må förklara den djupa avsky,  varmed jag betraktar  det 
förhållandet, att vuxna kvinnor i stor utsträckning är sysselsatta i industrin. Det skulle i själva verket 
vara en lycka för Englands industridistrikt", utbrister fabriksinspektör B. Baker i en officiell rapport, 
"om det bleve förbjudet för varje gift kvinna, som har familj, att överhuvud arbeta i någon fabrik."48

För att få klarhet mailade jag författaren om frågan och fick förklaringen att Ohlander tagit sina 
uppgifter från en artikel i band två av det danska verket Cappelens kvinnehistorie, där författaren, 
genusprofessorn Bente Rosenbeck skriver följande. 

Marx sluttet seg till Engels' beskrivelse av det moralske forfallet barne- och kvinnearbeidet medførte. 
Følgene av morens utearbeid ble at barna gikk for lut og kaldt vann, og i tilleg, hevdet han kom "det 
unaturlige at mødrene ble fremmedgjort overfor sine egne barn". Og han siterer en fabrikkinsepktør 
Baker, som også var lege, som i en offisiell rapport hadde sagt at "for Englands fabrikktreller ville det 
vaere  en  sann  lykke  hvis  det  ble  forbudt  for  enhver  gift  kvinne  med familie  å  ta  arbeid  på  en 
teskstilfabrikk.49 

Då Rosenbeck varken har med Marx eller Engels i sin litteraturförteckning framförde Ohlander 
misstanken att hon i sin tur använt sig av en sekundärkälla. Ohlander sade sig dock se Rosenbeck 
som en  grundlig  och  omsorgsfull  författare  varför  hon inte  sett  sig  ha  någon  anledning  att 
betvivla framställningen när hon läste den. 

Mysteriet  är  följaktligen  löst  och  som så  många  gånger  tidigare  visar  det  sig  varför  det  är 
vanskligt att förlita sig på sekundärlitteratur, särskilt om varken man själv eller källor man citerar 
använder ordentliga referenser. Mycket av det jag tycker är problematiskt i Ohlanders text om 
Marx och Engels kvinnosyn verkar också härröra från Rosenbeck. Det huvudsakliga problemet 
är att Ohlander har använt Rosenbecks text, som främst verkar syfta till att skildra konservativ 
kvinnosyn  inom  den  tidiga  arbetarrörelsen50,  till  att  försöka  skildra  Marx  och  Engels  och 
arbetarrörelsens  kvinnosyn  i  allmänhet.  Resultatet  blir  helt  enkelt  mycket  missvisande.  Att 
Ohlander sedan helt enkelt, utan egentlig diskussion, konstaterar att ”[s]ocialisterna anslöt sig till 
ett medelklassideal med en beroende hustru utan ekonomiska och juridiska rättigheter”51 är över 
huvudet taget inte försvarbart. Det är en missvisande, generaliserande och ensidig skildring, av 

46 Engels, Friedrich, Familjen, staten och privategendomen, kapitel 2, 1884
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1884/21-d039.htm#h6

47 Ohlander, s 331
48 Marx 1970, s 346-347 
49 Blom, Ida (red), Cappelens kvinnehistorie, band 2, J.W. Cappelens forlag AS, 1992 s 367
50 Blom, Ida (red), Cappelens kvinnehistorie, band 2, J.W. Cappelens forlag AS, 1992 s 366-368
51 Ohlander, s 332
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en än idag mycket viktig fråga, som blir rent upprörande i jämförelse med den helt okritiska 
hyllningen av Adam Smiths och liberalismens kvinnosyn i samma kapitel.52

Denna texts absolut största problem är dess ej rättvisande och inte särskilt upplysande skildring 
av kvinnofrågan, som dock tar upp en hel del plats. Några andra smärre problem finns men är i 
sammanhanget inte särskilt allvarliga. 

3.1.2. Alla tiders historia Maxi
De texter som berör tankar anknutna till marxismen återfinns på två platser i boken. Det största 
stycket avhandlar Karl Marx tänkande i ett avsnitt kallat  Socialismen  på två sidor vilket även 
inkluderar en halvsidesstor bild på Marx i sitt hemmabibliotek.53 Vidare avhandlas också den 
framväxande  arbetarrörelsens  förhållande  till  Marx  tänkande  i  ett  senare  kapitel  i  ett 
halvsidesstort stycke som rubriceras Arbetarnas fackliga och politiska kamp.54

Beskrivningen av  Karl  Marx  tänkande  inleds  med att  distansera  honom och Engels  från  de 
utopistiska socialisterna. Det sägs att  Marx benämnde dem just  utopister eftersom de var för 
naiva och verklighetsfrämmande,55 vilket är mycket riktigt även om både han och Engels också 
såg goda kvalitéer hos dem.56 

Därefter, under rubriken Den materialistiska historieuppfattningen och klasskampen57 tas Marx 
idéer om detsamma upp på ett mestadels bra sätt men en del oklarheter finns: 

På samma sätt som det hade pågått en klasskamp mellan adeln och borgerskapet, vilket borgerskapet 
vann genom den franska revolutionen, menade Marx att  det  under  hans tid  pågick en klasskamp 
mellan arbetarna, proletärerna, och kapitalägarna, kapitalisterna.58 

Det  stora  problemet  med  det  ovan  beskrivna  och  efterföljande  text  är  att  den  aldrig  riktigt 
förklarar ett antal begrepp som den innehåller. Begrepp som kapitalist och klasskamp förklaras 
till exempel inte riktigt. Kapital omnämns på några ställen tidigare i boken, främst i stycket om 
den industriella revolutionen i Storbritannien59 men är långt ifrån tydligt vad det är för något. Det 
står  att  ”kapitalstarka  personer”60 organiserade  förlagssystem,  att  kapital  krävdes  för 
investeringar61 och att kapital var en förutsättning för industrialiseringen.62 Vad detta nödvändiga 
kapital är förklaras dock inte och därmed kan läsaren inte heller veta vad det är kapitalägarna, 
som omtalas i Marx-avsnittet,63 egentligen äger för något. Klasskampen konstateras och vi får 
reda på vilka som kämpar men inte om vad och hur denna kamp tar sig uttryck. Man kan lätt få 
intrycket  att  klasskamp är  en företeelse  som existerar  rätt  tillfälligt  medan Marx menade att 
klasskamp var ett ständigt närvarande process i alla klassamhällen.64 Dessutom framgår det inte 
riktigt  att  det  fabriksägande  borgerskap  som  nämns  är  en  del  av  den  kapitalägande 
kapitalistklassen. 

52 Ohlander, s 310-311
53 Almgren, Hans (mfl),Alla tiders historia A, Gleerups förlag, 2002, s 264
54 Almgren(2002), s 318
55 Almgren, Hans (mfl), Alla tiders historia A, Gleerups förlag, 2002, s 264
56 Marx, Karl; Engels, Friedrich, Kommunistiska manifestet (Det kommunistiska partiet manifest), Nixon förlag, 
Linköping, 2004, s 90
57 Almgren(2002), s 264
58 Almgren(2002), s 264
59 Almgren(2002), s 229f
60 Almgren(2002), s 228
61 Almgren(2002), s 231
62 Almgren(2002), s 229
63 Almgren(2002), s 265
64 Se vidare: 3.4.1. Frågan om klasser och klasskamp
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Sedan  är  det  missvisande  att,  som  läroboksförfattaren  sedan  gör,  beskriva  borgerskapet  i 
kapitalismen  som  ”medelklass”  i  samma  andetag  som  man  beskriver  dess  kontroll  över 
produktionsmedlen.65 Borgerskapet  kan visserligen betraktas som en medelklass i  det  feodala 
samhället genom sitt förhållande till adeln och bönderna men när det väl uppstigit till härskande 
klass har det blivit något kvalitativt nytt. Det är den del av borgerskapet som är i besittning av ett 
eget kapital som han kan ackumulera som utgör den egentliga härskande klassen. Den del av 
borgerskapet som inte äger och ackumulerar kapital, det s.k. småborgerskapet, kan ännu under 
kapitalismen kallas en medelklass då den till skillnad från arbetarna är i kontroll över sitt arbete 
samtidigt som de inte lever på någon annans arbete.66 

Marx och marxister i hans efterföljd brukar kategorisera vissa sorters småföretagare, småbönder 
och annat som varandes medelklasser eller som tillhörande ett mellanskikt. Borgerskapet som 
helhet är dock att betrakta som den härskande klassen i kapitalismen och att beskriva den som en 
medelklass är inte bara missvisande utan felaktigt.67

Sedan  framställer  författarna  det  som om  franska  revolutionen  var  det  speciella  tillfälle  då 
borgerskapet besegrade adeln68 medan det i själva verket av Marx beskrivs som blott ett exempel 
på  en  borgerlig  revolution.  I  den  franska revolutionen  omkullkastades  det  franska 
feodalsamhällets  institutioner  och  väg  röjdes  för  det  moderna  borgerliga  samhället,69 det 
handlade inte om någon allmän europeiskt eller världsomspännande seger för borgerskapet, bara 
en viktig seger i ett långt krig.

En avslutande kritik riktar jag mot en beskrivning av Marx syn på proletariatets diktatur där det 
sägs att den ”...innebär att staten tar över skogar, åkrar, gruvor, industrier osv. och gör dem till 
folkets gemensamma egendom”70. Proletariatets diktatur handlar tvärtom om att proletariatet tar 
kontroll över produktionsmedlen och upprättar en egen statsmakt. Den gamla borgerliga staten 
upphör  att  existera  när  arbetarklassen  upprättar  sig  som  ny  härskande  klass  med  en  egen 
statsmakt.71 En  stats  väsen  är  hos  Marx  helt  avhängig  dess  klasskarraktär.  En  stat  är  ett 
organiserat verktyg för att tjäna ett klassintresse. En stat som tjänar arbetarklassens intressen är 
något kvalitativt annat än en stat som tjänar borgerskapets intressen. Att skriva om 'staten' som 
om det vore något neutralt man kan överlämna ägandet till är därför mycket missvisande.72 

I följande kapitel återkommer författaren till Marx tankar under rubriken;  Arbetarnas fackliga 
och politiska kamp. Detta stycke innehåller även den lite missförhållanden:

Enligt  Marx  skulle  arbetarna  genomföra  revolutionen  när  tiden  var  inne  (s.  265).  Men  många 
socialister  menade  att  man  i  stället  skulle  satsa  på  politiska  reformer  och  därigenom  erövra 
produktionsmedlen.73

Första meningen i detta citat är mycket oklar, särskilt som författaren faktiskt inte förklarat vad 
Marx menade med begreppet ”revolution” på sidan som denne refererar till utöver att det har att 
göra med att ”kasta hela det borgerliga samhället över ända”74. Läsaren kan i denna text med 
rätta  fråga sig om den revolution som omtalas enligt  Marx borde utföras  av arbetarna,  men 
endast när tiden är inne eller om han trodde skulle ske när tiden var inne. I vilket fall verkar 

65 Almgren (2002), s 264
66 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 29ff samt 46
67 ”Middle-class”, i Encyclopedia of Marxism

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/glossary/terms/m/i.htm#middle-class
68 Almgren (2002), s 264
69 ”Louis Bonapartes 18:e Brumaire”, i Liedman, s 152ff
70 Almgren (2002), s 265
71 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 68
72 Se vidare: 3.4.3. Frågan om proletariatets diktatur och statens klasskaraktär
73 Almgren (2002), s 318
74 Almgren (2002), s 265

17



författarna  mena  att  denna  ”revolution”  var  något  ”många  socialister”  motsatte  sig  då  man 
”istället” ville satsa på politiska reformer för att ta kontroll över produktionsmedlen. Det hela blir 
mycket oklart då Marx själv aldrig verkar sett någon motsättning mellan reformer som gynnar 
arbetarklassen och den revolution han väntade sig skulle ske vilket han bland annat visar med sin 
uppskattning  av  den  engelska  chartiströrelsens  kamp  för  allmän  rösträtt75 och  om arbetarna 
verkligen genom reformer lyckades ta kontroll över produktionsmedlen vore det något i allra 
högsta grad revolutionärt i Marx perspektiv.76 Av texten framstår det även som om benämningen 
socialdemokrat var kopplat till reformistiska partier redan i slutet av 1800-talet,77 vilket definitivt 
inte  var  fallet.  Åtminstone  fram till  och  med  första  världskriget  kallade  sig  de  allra  flesta 
marxister sig för socialdemokrater vare sig de var reformister eller revolutionärer. 

Denna boks största problem är dess användning av begrepp som inte förklaras och/eller används 
på ett felaktigt sätt vilket i sin tur kan bero på dåliga kunskaper om dess användning. Utan en 
god förförståelse riskerar textens bollande av svåra ord bli mer förvirrande än upplysande vilket 
torde allvarligt inskränka genomsnittselevens möjlighet att inhämta en rättvisande bild av det 
som beskrivs. 

3.1.3. Människan genom tiderna, Historia för gymnasiet, A-kursen
Marx tänkande skildras i en del av boken kallad  Ideologierna under rubrikerna  Marx syn på 
historien,  Analysen  av  det  kapitalistiska  samhället samt  Marx  och  arbetarrörelsen  på 
sammanlagt en och en halv sida.  Tillhörande bildmaterial är en bild av Karl  Marx och hans 
hustru  Jenny samt  en  klassisk  teckning  föreställande  en  klasspyramid.  Detta  sätt  att  skildra 
samhället,  som en pyramid sägs i den tillhörande bildtexten varit populärt på 1800-talet, den 
uppmärksamme ser dock att bilden ifråga är från 1911.78 

Den största fördelen med skildringen är att produktionsöverskottets roll i Marx tänkande som 
klassamhällets och klasskampens grund belyses på ett tydligt sätt.79 När författaren sedan övergår 
till analysen av kapitalismen blir det rätt förvirrande. Författaren använder av någon anledning 
begreppet arbetsmervärde istället för kort och gott mervärde vilket är den gängse termen som 
avvänds  inom  svensk  marxism  och  översättningar  av  Marx  verk.  Vidare  skriver  man  att 
”[v]insten av arbetsmervärdet tar  kapitalisten”80,  vilket  jag själv inte förstår  vad det  betyder. 
Vinsten/profiten är en framträdelseform av mervärdet den tas inte av mervärdet, det är en form 
för mervärdet.81

Vidare skriver författarna att: 
Dessa förhållanden blir ett hinder för utvecklingen av produktionen. Därför kommer proletärerna att 
göra  revolution,  ta  makten  över  produktionsmedlen  och  överföra  dem i  statens  ägo.  Då  inträder 
socialismens stadium. Genom att staten inför planekonomi ökar produktionen av varor och tjänster.82 

De första tre meningarna i denna text är egentligen inte helt felaktig, den är dock lite tvetydig. 
Man kan lätt få intrycket att proletärerna är en samhällsklass av produktivitetsivrare och att de 
därför tar makten, medan de i själva verket är en samhällsklass av människor som måste sälja sitt 
arbete  för  att  klara  sitt  uppehälle.  Det  kan  i  Marx  mening  sägas  vara  en  förutsättning  för 

75 Marx, Karl, Free Trade and the Chartists, 1852
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/08/25.htm 

76 Se vidare: 3.5.7. Frågan om Marx och revolutionen
77 Almgren (2002), s 318
78 Skrutkowska, Karin (mfl), Människan genom tiderna, Natur och kultur, Stockholm, 1997, s 206
79 Skrutkowska, s 205
80 Skrutkowska, s 206
81 Se vidare: 3.4.2. Frågan om vinst och mervärde
82 Skrutkowska, s 206
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arbetarklassen att ta makten över produktionen83 men det är i sin tur bara ett led i, ett medel i 
klasskampen.84 Att  sedan  skriva  om ”staten”  utan  att  gå  in  på  vad  Marx  menar  är  mycket 
missvisande. Den text som läroboksförfattaren här verkar ha inspirerats av är förmodligen en 
berömd  formulering  i  kommunistiska  manifestet,  vari  Marx  och  Engels  till  skillnad  från 
läroboksförfattarna är tydliga med att påpeka att den stat som där åsyftas inte är vilken stat som 
helst utan det som härskande klass organiserade proletariatet.85 Som det nu är formulerat framstår 
det som om Marx menade att en statlig planekonomi i sig skulle ha något egenvärde vilket inte är 
sant.86 Sedan är användandet av begreppet varor, särskilt som åtskiljt från tjänster, missvisande 
då varor i Marx' och marxistisk terminologi är något som bytes på en marknad mot något annat, 
till exempel pengar.87 88 Tjänster kan således också vara varor och allt som produceras är inte 
varor. 

Till människan genom tiderna hör en lärarhandledning som även den nämner lite om Marx verk. 
I frågedelen frågas det till exempel om i ”vilka två böcker”89 Karl Marx lade fram sitt program 
för  ”den  vetenskapliga  socialismen”.  De  två  böcker  som  förmodligen  efterfrågas  är 
kommunistiska manifestet och kapitalet, då de är de enda böckerna av Marx som nämns i texten. 
Att beskriva just dessa två böcker som de två böcker i vilka Marx framlade sitt program för den 
vetenskapliga socialismen är inte korrekt. Tanken om den vetenskapliga socialismen formuleras 
främst  i  ett  antal  skrifter  i  polemik  med  diverse  anarkister,  utopiska  socialister  och 
unghegelianer, däribland Kommunistiska manifestet men även verk som Filosofins elände, Den 
heliga familjen och Till kritiken av den politiska ekonomin. Kapitalet är visserligen ett verk som 
eftersträvar att vetenskapligt analysera socialismens förutsättningar men kan knappast sägas vara 
en programförklaring. 

Sedan skrivs det både i lärobokstexten90 och i lärarhandledningen91 att Marx skulle ha delat upp 
utvecklingen  i  ett  socialistiskt  och  ett  kommunistiskt  stadium.  Detta  är  en  sanning  med 
modifikation.  Ursprunget till  detta är en formulering i  Kritik av Gothaprogrammet  där Marx 
skriver  om  två  olika  stadier  av  det  kommunistiska  samhället.92 Att  benämna  dem  som 
socialistiskt respektive kommunistisk stadium är dock ett påfund av Vladimir Lenin.93

I det avslutande stycket som handlar om Marx förhållade till arbetarrörelsen påstås det att enligt 
”Marx  kunde  det  kommunistiska  samhället  bara  förverkligas  genom  att  arbetarna  gjorde 
revolution”94 och att arbetarna inte skulle ”låta sig luras till att förhandla med arbetsgivarna om 
försiktiga reformer”95 . Detta sätt att framställa det som om Marx såg någon absolut motsättning 
mellan införandet av för arbetarklassen nyttiga reformer och den stundande revolutionen är helt 

83 Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, stycke ett, 1875 
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm#h2

84 Marx, Karl (brev), Från Marx till J. Weydemeyer, 1852
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/brev/1852_03_05.htm

85 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 68
86 Se vidare: 3.4.3. Frågan om proletariatets diktatur och statens klasskaraktär
87 Marx (1970), s 31ff
88 Karl Marx - en introduktion s 81
89 Berglund, Lars; Widing, Dick, Människan genom tiderna, A-kursen, Lärarhandledning, Natur och Kultur, Stockholm, 
1999, s 68
90 Skrutkowska, s 206
91 Berglund , s 68
92 Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, stycke I, 1875 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm#h2
93 Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, not nr 19, 1875 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm#h11
94 Skrutkowska, s 206 
95 Skrutkowska, s 206 
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enkelt inte korrekt.96 Det är dock korrekt att Marx varken ville att arbetarna skulle bli lurade eller 
särskilt ofta manade till försiktighet. 

Den inledande texten som handlar om Marx syn på historien är bra men därefter uppstår en del 
problem som framför allt har att göra med att användandet av några begrepp inte är rättvisande i 
jämförelse med Marx användande av desamma. 

96 Se vidare: 3.5.7. Frågan om Marx och revolutionen
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3.2. Läroböcker i religion

3.2.1. Söka svar
Marxismen, eller,  att döma av brödtexten, snarare Karl  Marx tänkande, presenteras i  kapitlet 
Livsåskådningar utan Gud under huvudrubriken Marxismen och den skapande människan.97 Det 
är rätt vanligt att man i beskrivningen av Marxismen som livsåskådning tar sin utgångspunkt i 
tanken  på  människan  som  en  medvetet  skapande  kreativ  varelse  och  därmed  Marx 
alienationsteori. Problemet är bara när folk rycker loss alienationsbegreppet från Marx övriga 
tankar, vilket denna lärobok i visst avseende gör.

Författarna förvandlar Marx tanke om alienationen som en objektiv faktor till att bli en subjektiv 
fråga om känslor. Alienationen likställs med känslan av alienation:

Problemet är att alltför få arbeten ger möjligheter att förverkliga vårt skaparbehov och utveckla både 
kropp och själ, vilket är nödvändigt för att vi ska känna oss lyckliga och tillfredsställda. Och eftersom 
människan förverkligar sig själv genom skapandet, det vill säga arbetet, drar Marx slutsatsen att vi blir 
alienerade – främmande för vår egen verksamhet. 98 

”Problemet” är enligt Marx inte att det finns för få roliga arbeten, detta är blott ett symptom på 
att allt lönearbete är alienerat i och med att det innebär att man arbetar för någon annan och inte 
sig  själv.  Marx  analyserar  det  alienerade  arbetet  som  ett  grundläggande  förhållande  till 
kapitalismen,  något  som inte  går  att  avskaffa  utan  att  avskaffa  det  kapitalistiska  samhället. 
Oavsett hur roligt lönearbetet är kommer det fortfarande att ske på någon annans villkor, det 
kommer att vara något yttre för arbetaren.99 Endast genom arbetarnas befrielse från lönearbetet 
och privategendomens upplösande kan de och för den delen hela mänskligheten bli befriade från 
främlingskapet, alienationen, inför sig själva och sin omgivning.100 

Sedan är pratet om självförverkligande förmodligen mest förvirrande för elever och borde ha 
undvikits eller givits en mer djupgående förklaring då Marx syn på förverkligande, eller kanske 
snarare befrielse, av människans väsen är något som ligger rätt långt ifrån en populärpsykologisk 
definition av självförverkligande.101 

När författarna fortsätter på den inslagna vägen med alienation som känslan av alienation uppstår 
ytterligare problem när det gäller Marx' syn på religion:

Främlingskapet är inte bara ett resultat av att många arbeten inte tillfredsställer våra skaparbehov. 
Människan känner också främlingskap inför sig själv för att hon uppfunnit Gud som givits alla goda 
egenskaper medan hon själv tillskrivit sig de sämre ”mänskliga” egenskaperna. Religionen är folkets 
opium, menade Marx.102 

Varför religionen är folkets opium får vi av författarna inte veta, vilket är synd eftersom det 
kunde  ge  en  insikt  i  alienationsteorin  som  går  bortom  den  stympade  version  som erbjuds. 
Religionen uppkommer nämligen enligt Marx delvis för att kunna hantera en bitvis otrevlig värld 
av alienation. Det är inte tankarna om Gud som skapar alienationen utan det är alienationen som 
uppmuntrar skapandet av tankar om Gud. Att människor enligt Marx, i Feuerbachs efterföljd, 
kan känna sig ynkliga i förhållande till en gudsbild de skapat är i sammanhanget kanske mindre 

97 Mattsson Flennegård, Malin; Eriksson, Leif, Söka svar – Religionskunskap kurs A, Liber AB, Stockholm, 2005 s 238
98 Mattson Flennegård, s 240
99 Liedman, Sven-Eric; Linnell, Björn, Karl Marx – Texter i urval, Ordfront, Stockholm, 2003, s 61
100 Liedman, s 71
101 Se vidare: 3.5.4. Frågan om människans medvetande och befrielse
102 Mattson Flennegård, s 240
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viktigt men korrekt.

Om vi sedan går vidare till en skildring av historiesyn, är det dock oklart om hela innehållet 
refererar till Marx eget tänkande eller om det syftar till att presentera en bredare marxistisk syn. 
Skildringen poängterar att det är människan och inte någon gud som skapar historien, vilket är 
korrekt och mycket bra att nämna, men det finns även problem: 

Det är dels sättet att producera varor, dels motsättningen mellan dem som äger fabriker och mark och 
dem som inte äger, som drivit historien framåt från slavsamhället, via feodalsamhället och fram till det 
kapitalistiska  samhället.  Att  människans  tankar,  konst,  filosofi  och  litteratur  såg  annorlunda  ut  i 
feodalsamhället än i det kapitalistiska samhället beror just på att den ekonomiska grunden, sättet att 
producera varor, och maktförhållandena varit olika.103

Först  och  främst  är  användandet  av  begreppet  varor här  felaktigt  då  varor,  som jag  skrivit 
tidigare, i marxistisk terminologi inte blott är något som produceras utan i första hand något som 
förs till en marknad för att bytas mot något annat, till exempel pengar.104 Innan det kapitalistiska 
samhällets uppkomst har varor spelat en tämligen underordnad roll i historien.105 Sedan vore det 
bra om författaren åtminstone kunde försöka förklara vad de nämnda ”motsättningarna” handlar 
om.106 

Vi fortsätter med en klassisk missuppfattning under rubriken Kravet på förändring som även den 
här är knuten till alienationsteorin:

Ska människan må bra och slippa alienation (främlingskapet) bör samhället förändras så att alla får 
möjlighet att tillfredsställa behovet av skapande. Och detta kan bara ske när historien nått slutmålet, 
det som Marx kallar det klasslösa samhället.107

Om  inte  den  första  meningen  i  detta  stycke  existerat  i  ett  sammanhang  med  de  tidigare 
bristfälliga  beskrivningarna  av  alienationen  hade  den  varit  rätt  bra.  Den  följande  meningen 
framställer det dock som om Marx såg det klasslösa samhället som någon slags teleologiskt slut 
på historien i hegeliansk mening. Marx menade inte att historien hade något inneboende syfte 
eller mål och gick till hårt angrepp mot sådana tankar. Det enda det klasslösa samhället utgör ett 
slut på är existensen av klassamhällen.108 109 

Avsnittet om marxismen avslutas med ytterligare en rätt missvisande skrivelse: 
Enligt  den  marxistiska  etiken  bör  alla  människor  behandlas  som mål  och  alla  varor  och  tjänster 
fördelas efter rättviseprincipen: ”från var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov.”110

En  mycket  viktig  föreställning  inom  marxismen  som  idétradition  är  föreställningen  om  att 
moralen är något som är historiskt bundet och förändras tillsammans med samhället. Inte minst 
därför är det väldigt få marxister som talar om en marxistisk etik varför det också är tveksamt att 
tala om det i  en lärobokstext om marxism. Fördelningsprincipen ”från var och en efter hans 
förmåga, åt var och en efter hans behov” är även det något historiskt bundet. Principen kan, 
vilket  Marx också poängterar,  inte  råda under vilka förhållanden som helst  utan endast i  ett 
samhälle med tillräckligt hög produktivitet.111 

103 Mattson Flennegård, s 240
104 Månson (1993), s 81
105 Marx (1970), s 69
106 Se vidare: 3.4.1. Frågan om klasser och klasskamp
107 Mattson Flennegård, s 240
108 Marx, Karl, Till kritiken av den politiska ekonomin, Förord, 1859

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1859/13-d010.htm
109 Se vidare: 3.5.5. Frågan om historien, dess drivkrafter och slut
110 Mattson Flennegård, s 241
111Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, stycke 1, 1875 
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Marx  själv  var  väldigt  skeptisk  till  att  argumentera  för  något  utifrån  en  föreställning  om 
rättvisa112 och även många av hans efterföljare har häcklat detsamma113 

Författaren verkar överlag vilja reducera Marx tänkande till att vara en fråga om individcentrerad 
etik och psykologi medan det i  själva verket mestadels handlar om ett brett perspektiv på de 
samhälleliga processer där individerna ingår. Visserligen är det positivt att man lyfter fram de 
enskilda  människorna  som aktiva  deltagare  i  samhällsutvecklingen men författaren  glömmer 
ibland bort att individerna ingår i och skapas av ett sammanhang. 

3.2.2. Religionskunskap för gymnasiet
Marxismen presenteras  i  ett  kapitel  kallat  Humanistiska  livsåskådningar presenteras  som en 
samhällskritisk humanism och ges ett utrymme på ca 4 sidor. Bildmaterialet består av en bild på 
en sönderslagen stalinstaty och en på arbetare vid en borr i ett tunnelbygge. Först om främst vill 
jag  ge  en  eloge  till  författaren,  Lars-Göran  Alm,  för  att  han  till  skillnad  från  många andra 
påpekar att efterföljare till Marx och Engels faktiskt vidareutvecklat deras idéer.114 Det är dock 
sedan problematiskt  att  ingen riktig åtskillnad mellan Marx,  Engels och marxism görs i  den 
följande texten. Det är på flera ställen mycket oklart vem det egentligen är som står för teorierna 
i texten. Jag utgår dock ifrån att det är Marx egna tankar som åsyftas med marxism om inget 
annat sägs.

Först  vill  jag  kommentera  två  formuleringar  om  den  mänskliga  naturen  som  kan  vara  lite 
förvirrande för eleven även om de inte är direkt felaktiga: 

Han [Marx] fann då att industriarbetet inte tillät arbetarna att leva som sanna och riktiga människor. 
De fick inte utlopp för sin naturliga skaparlust och sina sociala behov. Istället kände de alienation, 
främlingskap.115

och
Humanistiska samhällskritiker uppskattar Marx tankar om en äkta mänsklig natur, som kränks av ett 
omänskligt ekonomiskt system. Vantrivsel och otillfredsställelse i samhället får här en förklaring som 
tilltalar även icke-marxister.116

Marx syn på den mänskliga naturen är inte helt enkel att förstå sig på, dessutom förändrades den 
också  över  tid  och  har  bland  marxister  varit  en  mycket  omdiskuterad  fråga.  Marx  såg 
kreativiteten, hennes möjlighet att medvetet manipulera sin omgivning, som det som definierade 
människans artväsen, det som skiljde henne från andra djur.117 Om detta är allt Marx menar med 
en mänsklig natur och hur detta bör förstås är dock omdiskuterat. Det skulle nog behövas en 
vidare diskussion om vad Marx egentligen menade med ett äkta eller sant mänskligt väsen.118 

Sedan är det lönearbete över huvudet taget, inte specifikt industriarbete, som är alienerat.119 

I  avsnittet  Klasskampen där  författaren  översiktligt  försöker  beskriva  Marx  materialistiska 
historieuppfattning misslyckas han med att beskriva just klasskampen. Till textens försvar vill 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm
112Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, stycke 1, 1875 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm
113Se vidare: 3.5.6. Frågan om etiken och rättvisan 38
114 Alm, Lars-Göran, Religionskunskap för gymnasiet kurs A, Andra upplagan, Natur och Kultur, Stockholm, 2000, s 
100
115 Alm, s 100
116 Alm, s 102
117 Månson (1987), s 106-109
118 Se vidare:3.5.4. Frågan om människans medvetande och befrielse 
119Liedman, s 70
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jag ändå framhålla att det är bra att författaren poängterar både att det enligt Marx är människors 
kreativitet som driver den teknologiska utvecklingen framåt och att klasskampen är något som 
ständigt pågår.120 Problem uppkommer dock när han ska förklara vad klasskamp är för något och 
varför maktförhållandet i samhällen förändras:

Och det är svårt, för den ägande och härskande klassen ger inte frivilligt upp sina positioner. Men i 
takt med produktionens utveckling måste också samhället förändras. Så småningom uppstår därför 
alltid  en  konflikt  mellan  de  krav  som  produktionens  utveckling  ställer  och  de  låsta  ägar-  och 
maktförhållandena  i  samhället.  De  som  kommer  i  kläm  är  den  arbetande  klassen.  Detta  är  vad 
klasskampen handlar om. När konflikten når sin höjdpunkt går den arbetande klassen till storms mot 
de omoderna förhållandena och förändrar samhället i grunden.121 

Jag blir inte särskilt klok på vad klasskampen enligt denna text handlar om. En förklaring som 
ligger nära till hands är att klasskampen endast uppkommer när konflikt mellan produktionens 
utveckling och ägandeförhållandena uppkommer, men det står då i motsättning till den tidigare 
skrivningen att klasskampen ständigt pågår. Dessutom ligger detta långt ifrån vad Marx menar 
med klasskamp.122 Förmodligen har författaren här blandat ihop klasskampen med Marx syn på 
revolution.

Efter detta övergår Alm till att diskutera Marx syn på det framtida samhället och poängterar helt 
korrekt att Marx själv inte ville se sig som en profet utan som en forskare. Angående övergången 
från kapitalismen lyckas han nog dock mer förvirra än förklara:

Arbetarklassen  skulle  ta  ifrån  kapitalisterna  all  makt,  förstatliga  produktionsmedlen  och  hela 
näringslivet och upprätta proletariatets diktatur till skydd för den nya samhällsordningen. 123

Proletariatets  diktatur  är  ett  mycket  besvärligt  begrepp  att  använda  på  grund  av  språkliga 
förändringar och ett visst historiskt bagage. Därför hade det varit på sin plats att försöka beskriva 
vad denna diktatur enligt Marx innebär vilket också hade klargjort synen på staten. Likt många 
tidigare författare  problematiserar  Alm inte  heller  statens  klasskarraktär vilket  i  kombination 
med frånvaron av förklaring av proletariatets  diktatur  gör stycket  mycket svårförståeligt  och 
förmodligen missvisande. Proletariatets diktatur innebär, som jag tidigare påpekat, i korthet inget 
annat  än  arbetarklassens,  majoritetens,  upphöjande  till  härskande  klass,  med  andra  ord: 
införandet av majoritetsstyre. Staten under proletariatets diktatur är i Marx mening inte vilken 
stat som helst utan det som härskande klass organiserade proletariatet, vilket är mycket viktigt att 
poängtera.124 125

Sedan gör Alm en iakttagelse som jag visserligen håller med om men som knappast passar i en 
lärobok:

Marx skulle säkert inte tyckt om det samhälle som upprättades efter den ryska revolutionen 1917 och 
existerade i ett sjuttiotal år. Hans vision av det klasslösa kommunistiska samhället är fortfarande en 
framtidsvision.126 

Sovjetunionens väsen, plats i historien och förhållande till Marx tänkande är en omdiskuterad 
fråga där det inte finns något egentlig konsensus, varken inom eller utom marxismen. Därför är 
det inte på sin plats att fastslå en åsikt om detta i en lärobok.

I  det  sista  avsnittet  som  avhandlar  Marx  och  marxismens  syn  på  religion  påstås  det  att 

120 Alm, s 102
121 Alm, s 102
122 Se vidare: 3.4.1. Frågan om klasser och klasskamp 
123 Alm, s 102
124 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 68
125 Se vidare: 3.4.3. Frågan om proletariatets diktatur och statens klasskaraktär
126 Alm, s 102
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marxismen är ateistisk, vilket är ett inte helt rättvisande påstående. Många marxister, inklusive 
Marx, är och har varit ateister men det har också existerat en hel del religiösa marxister, inte 
minst bland de latinamerikanska befrielseteologerna.

Alms text är rätt trevlig och skulle med lite korrigeringar kunna bli riktigt bra. Dess största brist 
är att diverse begrepp som förmodligen är okända för eleven inte förklaras, varför skildringen 
inte blir särskilt upplysande. 

3.2.3. Religion A&B 2000
Marxismen och socialismen kallas ett stycke på en sida som den delar broderligt med en ruta om 
Olof Palme. I marginalen återfinns en bild på Marx. Det hela är placerat i ett kapitel som kallas 
Livsåskådningar utan Gud.127 

Marx sägs ha grundlagt en ideologi tillsammans med Engels i  sina verk  Det kommunistiska 
manifestet och  Kapitalet,128 vilket  inte  riktigt  är  fel  men  missvisande.  Marx  och  Engels 
producerade  som  tidigare  sagts  oerhörda  mängder  text  under  sina  liv  och  bara  för  att  de 
ovannämnda böckerna  är  mest  kända  innebär  det  inte  att  de  är  viktigast  för  framväxten  av 
marxismen. Skrifter som Socialismens utveckling från utopi till vetenskap av Engels, Filosofins 
Elände och  Kritik  av  Gothaprogrammet  av  Marx  samt  Den  heliga  familjen av  dem  båda 
tillsammans är minst lika viktiga texter för att förstå sig på marxismens utgångspunkter.129 Sedan 
skulle nog Marx och Engels själva se det som en förolämpning om någon sade åt dem att de 
skapade ideologi, men det är mest en fråga om terminologi

Sedan övergår författaren till att säga att marxismen är en livsåskådning “...som visar hur man 
når en bättre värld med ett jämlikt och rättvist samhälle.”130 Detta är vanskligt då rättvisa, som 
jag skrivit ovan, är ett etiskt begrepp som Marx själv tillsammans med många marxister ogillar 
att använda. Ur ett marxistiskt perspektiv är rätten och rättvisan något föränderligt som anpassar 
sig efter samhällets förutsättningar.131 

Sedan följer två meningar som i sitt sammanhang är rätt svårförståeliga:
Men vägen dit är fylld av revolution och kamp. Individen är underkastad systemet och efter kampen 
hägrar ett framtida lyckorike.132 

Vad  menar  författaren?  Ur  ett  marxistiskt  perspektiv  är  tillvaron  ständigt  en  kamp  i  något 
avseende, inte bara vägen till det kommunistiska samhället. Här framkallas bilden av kampen 
som en uppoffring vilket knappast är representativt. Sedan är det oklart vilket “system” det är 
som omnämns, det förklaras ingenstans och det sägs inte heller om detta underkastande är en 
marxistisk beskrivning av samhället eller ett marxistiskt ”ideal”. Det är trevligt om man kan hålla 
isär sådant.

Sedan övergår författaren till att försöka beskriva marxismens syn på religion:
Religionen  får  folket  att  glömma  de  sociala  orättvisorna  genom  att  tala  om  en  bättre  värld  “i 
himmelen”. Religionen måste därför bekämpas. “Den som inte är med oss är mot oss.”133 

I sitt kanske mest kända arbete om religion, Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin, som kan 

127 Thulin, Birgitta; Elm, Sten, Religion A&B 2000, Interskol, Malmö, 2006, s 141 
128 Thulin, s 141
129 Månson ( 2006), s 45-48
130 Thulin, s 141
131 Se vidare: 3.5.6. Frågan om etiken och rättvisan
132 Thulin, s 141
133 Thulin, s 141
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sägas  ha  blivit  stilbildande  i  frågan  inom  marxismen,  ställer  sig  Marx  kritisk  till  just 
föreställningen  om  att  man  genom  religionskritiken  kan  frälsa  folk  från  sina  villfarelser. 
Religionen är enligt Marx sprungen ur reella problem i det mänskliga samhället och kommer att 
fortgå så länge dessa kvarstår:

Det religiösa eländet är samtidigt uttrycket för det verkliga eländet samtidigt som det är protesten mot 
detta verkliga elände. Religionen är de betryckta kreaturens suck, hjärtat hos en hjärtlös värld, anden i 
andefattigdomens tillstånd. Den är folkets opium.134 

Åsikten att religionen är något som måste bekämpas för att den lurar folket är snarare den åsikt 
som den mekaniske materialisten Feuerbach hade och som Marx vände sig mot. Även om Marx 
och kanske de flesta marxister ser religionen som uttryck för något negativt vill man snarare 
koncentrera  sig  på  att  undanröja  de  problem  i  samhället  som  gör  religionen  möjlig  och 
nödvändig än  gå  till  kamp mot religiösa  föreställningar  i  sig.  Vladimir  Lenin  ägnade  också 
religionsfrågan en hel del tid och har blivit inflytelserik i frågan och skriver följande:

No educational book can eradicate religion from the minds of masses who are crushed by capitalist 
hard labour, and who are at the mercy of the blind destructive forces of capitalism, until those masses 
themselves learn to fight this  root of religion, fight  the rule of capital in all its forms, in a united, 
organized, planned and conscious way. 135

Sedan vore det spännande att få reda på varifrån det ovannämnda citatet, ”Den som inte är med 
oss är mot oss”,136 kommer ifrån. Vem har sagt det? Marx, Engels, Lenin, Luxemburg, Hilferding 
eller kanske den marxistiska andemakten, vem vet? Som seden är inom läromedelsbranschen 
saknas dock varje försök till referens varför det är i det närmaste omöjligt att ta reda på. 

Sedan övergår författaren till att försöka skriva något om marxismens samhällsvision, vilket inte 
går särskilt bra:

Jämlikhet är ett grundläggande ideal men för att nå detta måste revolution och våld användas. Striden 
fortsätter tills ett klasslöst samhälle uppstår och socialism råder. För Marx är detta klasslösa samhälle 
himmelriket på jorden. 137

Dessa tre meningar innehåller väldigt mycket konstigheter, jag ska försöka bena ut de största 
problemen. Först  och främst  innehåller  de en massa begrepp som aldrig förklaras vilket  gör 
texten  i  det  närmaste  oförståelig  för  den  utan  en  god  förförståelse.  Det  talas  om klasslöst 
samhälle men ingenstans har det förklarats vad detta är eller ens vad klass är för något. Socialism 
sägs råda men vad detta är får eleven uppenbarligen lära sig någon annanstans. En strid sägs 
fortsätta men ingenstans sägs vilka som strider eller vad den över huvudet taget handlar om 
utöver att nå “jämlikhet”. Angående ”jämlikhet” så sägs det vara ett grundläggande ideal för 
marxismen, detta är inte helt fel att påstå men problematiskt vilket jag diskuterar vidare i ett 
annat stycke.138

Sedan vore det trevligt att få reda på hur man ”använder” en revolution och varför “marxismen” 
menar att våld är nödvändigt för att uppnå jämlikhet, är det på grund av att marxister i största 
allmänhet tycker att våld är kul och vill festa till det lite innan tusenårsriket? Marx själv såg inte 
våld som någon allmän revolutionär nödvändighet.139 

Det  vore  också  intressant  att  veta  varifrån  författaren  fått  uppfattningen  att  Marx  såg  det 
134 ”Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin”, i Liedman (2003), s 37
135Lenin, Vladimir, The Attitude of the Workers’ Party to Religion, 1900, Marxists internet archive

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1909/may/13.htm
136 Thulin, s 141
137 Thulin, s 141
138 Se vidare: 3.5.6. Frågan om etiken och rättvisan
139 Se vidare: 3.5.7. Frågan om Marx och revolutionen
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klasslösa  samhället  som himmelriket  på  jorden.  Min  teori  är  att  författaren  helt  enkelt  vill 
framställa Marx tänkande som religiöst och anpassar sitt språkbruk därefter. Marx själv skrev 
väldigt  lite  om  det  klasslösa  samhället  utan  koncentrerade  sig  på  att  diskutera  dess 
förutsättningar i det rådande kapitalistiska samhället. Han ville, som han sade, inte skriva recept 
för framtidens soppkök. I vilket fall som helst författade han inga himmelska visioner om den 
yttersta  tiden  utan  inskränkte  sig  till  att  tala  om  arbetsdelningens  och  kapitalförhållandets 
avskaffande, ett samhälle där människor inte parasiterar på andra människors arbete.140 

Sedan fortsätter författaren att skriva lösryckta meningar med begrepp som inte förklarats. Det 
sägs att människan enligt marxismen i förhållande till annat levande är unik, dock inte alls på 
vilket sätt, jag misstänker, med viss ironi, att det är vår möjlighet att baka pepparkakor som 
åsyftas. Det sägs att ”..moral och etik bestäms i förhållande till klasskampen”141, utan att över 
huvudet taget förklara vad klasskamp är för något och vem som i sådana fall ”bestämmer”. Det 
sägs även att ”...många marxister och socialister menar att man enbart i samvaro med andra kan 
förverkliga sig själv”.142 Det är ett riktigt men rätt värdelöst påstående då läsaren inte alls får reda 
på vad detta kan innebära.143

För att avsluta det hela skrivs följande:
Genom att  förstå  tillvaron  blir  man medveten  och  kan  skydda sig  mot  den  verklighetsflykt  som 
religioner och andra livsåskådningar innebär.144 

Detta  påstående  är  inte  oriktigt.  Marxister  vill  i  regel  utforska  världen  utan  de  lager  av 
självbedrägeri som omger den. Att framställa det som om ”skydd” från andra livsåskådningar är 
dess primära intresseområde är dock missvisande. 

Hela denna text är  helt  enkelt  undermålig och det är  illa att  en sådan förvirrad,  dunkel och 
missvisande text sätts framför svenska gymnasieelever. Författaren förklarar inte alls merparten 
av  de  begrepp  som används  och  ingen  tydlig  skillnad  görs  mellan  marxisters  analys  av  de 
existerande  samhällsförhållandena  och  vad  de  ser  som sina  ideal.  Den  ger  på  intet  sätt  en 
rättvisande eller upplysande bild. Det är på det hela taget rätt oklart vad den egentligen skildrar. 
Med en snabb blick på övriga texter i samma kapitel inser man också att den låga kvalitén inte 
enbart drabbat marxismen. På förlagets hemsida skryter man med att boken är billig.145

 

140 Månson (2006), s 99ff
141 Thulin, s 141
142 Thulin, s 141
143 Se vidare: 3.5.4. Frågan om människans medvetande och befrielse
144 Thulin, s 141
145 Läromedelsförlaget Interskols hemsida 

Tillgänglig via: http://www.interskol.se/gy_historia.html
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3.3. Läroböcker i samhällskunskap

3.3.1. Millenium samhällskunskap
Den första uttalade beskrivningen av marxistiskt tankegods dyker upp i ett avsnitt om ekonomisk 
teori  där  det  finns  en  knappt  halvsidesstor  ruta  om Karl  Marx  som tänkare  och  en  bild  på 
densamme. I denna ruta finns en rätt hyfsad men kanske lite väl kortfattad beskrivning av Marx 
ekonomiska tänkande. Bland annat står det en del om de inre motsättningar som Marx ansåg 
prägla kapitalismen.146 Dock har innehållet också ett mindre problem. När författaren skildrar 
klasskamp står det att denna intressekamp rör fördelningen av vinsterna147 vilket inte riktigt är 
korrekt då Marx i själva verket talar om kampen om mervärdet. Det hela gäller inte riktigt en 
fördelning utan snarare om att arbetaren försöker erhålla en större del av sitt eget arbetes värde.148 

Det  intressantaste  är  dock  inte  Marx-rutans  innehåll  utan  dess  placering.  Marx  är  nämligen 
placerad som en representant för planekonomin i ett kapitel kallat  Två ytterligheter.  Som den 
andra av dessa två ytterligheter uppställs marknadsekonomin som också får en gammal teoretiker 
i form av Adam Smith.149 Att boken strukturerar kapitlet om ekonomisk teori efter tanken om en 
motsättning mellan privatkontrollerad marknadsekonomi och statligt kontrollerad planekonomi 
är i sig ett tydligt ställningstagande för en liberal ekonomisk problemformulering. Detta då den 
liberala ekonomin fokuserar på förhållandena mellan privat och offentligt/individ och kollektiv 
medan den marxistiska fokuserar på relationen mellan olika samhällsklasser. 

Om man sedan lämnar ekonomikapitlet och går vidare till ett senare kapitel om Ideologier dyker 
en  kort  sammanfattning  av  vad  man  menar  är  kommunismens/marxismens  grundläggande 
tankar150, och lyckas rätt bra med detta. Det är dock lite oklart om texten vill beskriva marxismen 
i stort eller bara Marx och Engels egna teorier. Författaren blandar inte ihop mervärde och vinst 
vilket är bra: 

Under  Marx  egen  tid,  som  han  betecknade  som  det  kapitalistiska  samhällets  epok,  var  det 
kapitalägarna som sög ut de egendomslösa arbetarna,  proletärerna. Utsugningen var en följd av att 
proletärerna endast fick ut en bråkdel av det producerade värdet i form av löner. Resten, mervärdet, 
stoppade kapitalisterna i egna fickor.151 

Dessvärre  skriver  författaren  sedan  att  proletärerna  skulle  göra  kommunistisk  revolution  på 
grund av att de inte längre stod ut med ”orättvisorna”152 som det kapitalistiska systemet innebär. 
Som  jag  skrivit  ovan  är  det  vanskligt  att  använda  uttryck  som  rättvisa  och  orättvisa  i  ett 
marxistiskt sammanhang.153 Det hade varit bättre att till exempel skriva att de inte stod ut med 
utsugningen. 

I ett stycke som beskriver Bernstein och revideringen av marxismen inom socialdemokratin i 
början av 1900-talet formulerar sig läroboksförfattarna lite olyckligt och tar därmed ställning i 
denna diskussion. Det är svårt att avgöra om det är läroboksförfattarna eller Bernstein själv som 
står för de åsikter som förs fram i avsnittet om densamme. Det är till exempel oklart vem det är 
som gör följande konstaterande:

146 Palmqvist, Christer; Widberg, Hans Kristian, Millennium. Samhällskunskap A. Bonnier Utbildning, Tredje upplagan, 
2004, s 61
147 Palmqvist, s 61
148 Marx (1970), s 372
149 Palmqvist, s 57
150 Palmqvist, s 308
151 Palmqvist, s 308
152 Palmqvist, s 308 
153 Se vidare: 3.5.6. Frågan om etiken och rättvisan
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Marx tes att medelklassen måste försvinna för att klyftorna ska bli tydligare visade sig vid sekelskiftet 
inte  stämma.  Eftersom  medelklassen  växte  och  arbetarklassen  fick  det  allt  bättre  försvann 
förutsättningarna för den kommunistiska revolutionen.154 

Det går inte att utläsa i texten om det är författaren som menar att Marx tes falsifierades eller är 
det en presentation av Bernsteins tänkande, min tes är att det är både och. Sedan är det, som jag 
skrivit tidigare, vanskligt att föra fram ett begrepp som ”medelklass” och lägga det i Marx mun 
utan att  förklara  vad man menar  med det.  Bernstein sägs  vidare  ha velat  föra  en ”förnuftig 
socialistisk politik”155 och ”en verklighetsanpassad reformpolitik”156 vilket torde betyda att det 
fanns  de  som  till  skillnad  från  Bernstein  eftersträvade  att  föra  en  oförnuftig  och 
verklighetsfrämmande  socialistisk  politik.  Alternativt  kan  läroboksförfattarna  mena  att  det 
existerar en objektivt förnuftig socialistisk politik, som Bernstein var anhängare av. I vilket fall 
som helst anser jag att deras tydliga ställningstagande är otillbörligt och framför allt förvirrande. 
Annars är de båda texterna om Marx och marxism rätt bra, välskrivna och förståeliga.

3.3.2. Z-classic 
Karl Marx utses av författarna till den i särklass mest inflytelserika 1800-talssocialisten och som 
sådan får han representera socialismen i ett kapitel om 1800-talets ideologier. Detta följs av ett 
kapitel  om  1900-talets  ideologier,  däribland  sovjetkommunismen  och 
socialdemokratin/revisionismen.  Stycket  om  Marx  tänkande,  som  verkar  likställas  med 
marxismen, upptar fyra sidor och innehåller två bilder, en teckning föreställandes ett spanskt 
arbetarupplopp från omkring 1900 och ett  foto från ett  sovjetiskt  första  maj-firande med en 
banderoll föreställande Lenin, Engels och Marx.157 

När det gäller innehållet är det till att börja med är det inte helt korrekt att Marx och Engels 
huvudsakliga  problem  med  utopisterna  var  att  deras  projekt  inte  gick  att  genomföra,  som 
författaren, Beng-Arne Bengtsson, verkar mena,158 utan snarare att deras, inte sällan kloka, tankar 
inte var rotade i en förståelse av klasskampen och de övriga rådande samhällsförhållandena.159

I  en  som  författaren  skriver  kraftig  förenkling160 citerar  han  Marx  och  beskriver  den 
materialistiska historieuppfattningen med bland annat följande ord:

Sättet att tillverka (produktivkrafterna och produktionsförhållandena, enligt Marx språkbruk) formar 
oss  människor.  Vårt  tänkande,  våra  umgängesformer,  vår  religion,  vår  lagstiftning  –  ja,  vårt 
levnadssätt över huvud taget bestäms av sådana ekonomiska förhållanden. Inte tvärtom! ”Det är inte 
människors medvetande som bestämmer deras tillvaro utan omvänt”.161

Även om Marx här är korrekt citerad blir citatet i sammanhanget lite missvisande då det får det 
att framstå som om människors tankar och medvetanden i Marx ögon är oviktiga, att vi är helt 
styrda av ekonomiska förhållanden. Visserligen är våra medvetanden ett resultat av vår tillvaro 
men med hjälp av dessa kan vi även medvetet förändra vår situation162, eller som Marx själv 
skriver i kritik mot Feuerbach:

Den materialistiska läran – att människorna är produkter av omständigheterna och av uppfostran – 

154 Palmqvist, s 308
155 Palmqvist, s 308
156 Palmqvist, s 309
157 Bengtsson, Bengt-Arne, Z-classic – Samhällskunskap- Kurs A, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 2003, s 66-73
158 Bengtsson, s 66
159 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 87-91
160 Bengtsson, s 67
161 Bengtsson, s 67
162 Se vidare: 3.5.4. Frågan om människans medvetande och befrielse
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glömmer  att  omständigheterna  förändras  av  människorna  och  att  uppfostraren  själv  måste 
uppfostras.163

Sedan på samma sida är den ovan nämnda teckningen på ett arbetarupplopp vilket är en mycket 
trevlig och välplacerad bild, dess bildtext är dock problematisk. Bildtexten menar att det i Europa 
under  1800-talet  ”fanns”  många  ”proletärer”,  framställda  som  synonyma  med  ”fattiga  och 
förtryckta”.164 Denna formulering innebär indirekt att det inte längre finns många proletärer i 
Europa vilket är ett ställningstagande som förvirrar. Först och främst är proletärer enligt Marx 
och  marxistisk  tradition  inte  detsamma  som  ”fattiga  och  förtryckta”.  Marx  definierar 
proletariatet som en klass bestående av människor som endast äger en produktionskraft, sin egen 
arbetskraft, dvs. sin möjlighet att arbeta.165 Sedan är det otillbörligt att som läroboksförfattare i en 
text om marxism utan diskussion motsäga ett grundläggande antagande hos de flesta marxister, 
att proletariatet utgör folkmajoriteten i ett kapitalistiskt samhälle och följaktligen måste sägas 
vara många.166

Vidare skriver Bengtsson att ”[e]nligt Marx har det i  alla tider funnits en uppdelning mellan 
andligt  arbete  och  kroppsarbete,  dvs  mellan  en  mindre  härskande  grupp  människor  (en 
samhällsklass) och en större som tvingas göra ”grovjobbet””167. Detta är inte riktigt då existensen 
av klassamhällen är ett historiskt fenomen som är beroende av ett produktionsöverskott som en 
härskande klass kan kontrollera. Det stycke från Marx’ Den tyska ideologin, som skrivelsen kan 
vara inspirerad av beskriver tydligt att denna uppdelning är något som uppkommer, inte något 
som funnits i alla tider.168 

I övrigt är Bengtsson skildring av klasser och klasskamp rätt bra och har en upplysande historisk 
översikt av Marx syn på klassmotsättningar mellan utsugare och utsugna i såväl det kapitalistiska 
som tidigare historiska samhällen169 

I  följande  stycke,  med  rubriken  Den  marxistiska  revolutionen,  skriver  Bengtsson  om 
proletariatets diktatur och lyckas till skillnad från många andra definiera det som ett arbetarnas 
upprättande  av  ett  klassherravälde,  ”arbetarnas  envälde”.170 Det  hade  dock varit  bra  om det 
förklarats lite mer ingående.171 Sedan avslutas det med en klart godkänd skildring av vad som 
menas med ett kommunistiskt samhälle.172 

I avsnittet om socialismens utveckling i revisionistisk och leninistisk riktning i början av 1900-
talet finns det inte så mycket att anmärka på utöver att det står att revisionisterna propagerande 
för allmän och lika rösträtt stod i motsättning till Marx idéer173, vilket helt enkelt inte är sant. 
Marx såg, till exempel, den chartistiska arbetarrörelsen i Englands kamp för allmän rösträtt som 
en mycket bra och i allra högsta grad socialistisk kamp som gynnade arbetarklassen.174 Texten 
uppmålar en bild av en absolut motsättning mellan reform och revolution,175 vilket inte är en 

163 ”Teser om Feuerbach”, i Liedman (2003), s 118
164 Bengtsson, s 67
165 Marx (1970), s 629
166 Se vidare: 3.4.1. Frågan om klasser och klasskamp
167 Bengtsson, s 68
168 Marx, Karl, The German Ideology, del 1, stycke A, 1845 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01a.htm
169 Bengtsson, s 68
170 Bengtsson, s 68
171 Se vidare: 3.4.3. Frågan om proletariatets diktatur och statens klasskaraktär
172 Bengtsson, s 68
173 Bengtsson, s 71
174 Marx, Karl, Free Trade and the Chartists, 1852

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/08/25.htm 
175 Bengtsson, s 71
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korrekt skildring av Marx syn på saken.176

På  det  hela  taget  är  texten  en  lite  småtråkig  men  till  större  delen  korrekt  beskrivning  av 
marxismen.  Förutom torftigheten finns  det  dock ett  antal  problem som dock inte  är  särskilt 
allvarliga utan som skulle kunna lösas med smärre omformuleringar.. 

3.3.3. Reflex, samhällskunskap för gymnasieskolan 
Ett mycket torftig stycke om marxismen återfinns i kapitlet  Demokrati och diktatur.177 Det är 
dock rätt korrekt även om beskrivningen nog skulle må bra av att ges lite mer utrymme. 

Ett  tydligt  problem  är  författarens  användning  av  begreppet  'kommunistisk  revolution',  ett 
begrepp som Marx själv mycket sällan använde. Det påstås att ”Marx och Engels tänkte sig att 
den kommunistiska revolutionen först skulle ske i Tyskland eller ett annat industrialiserat land” 
men att den i själva verket ägde rum i Ryssland 1917. Detta innebär att författaren påstår två 
saker  som båda  är  rätt  problematiska.  Först  och  främst  menar  han  att  den  'kommunistiska 
revolution'  som  ägde  rum  i  Ryssland  och  utgjorde  Sovjetunionens  grund  var  samma  sorts 
'kommunistiska revolution' som Marx och Engels skrev om, vilket är långtifrån någon fastslagen 
allmänt accepterad sanning. Sedan är det i vart fall inte korrekt att den ryska revolutionen 1917 
var det första exemplet på vad Marx och Engels menade med en ”kommunistisk revolution” då 
den så kallade Pariskommunen hyllades av dem båda som sådan redan 50 år tidigare.178 

Sedan påstås det att ”[e]nligt marxismens idéer befann sig Sovjetunionen under hela sin existens 
i det socialistiska stadiet på väg mot det kommunistiska drömsamhället”179.

Marxismen har för det första inga idéer, däremot har marxister det.  Sedan finns det och har 
framför  allt  funnits  många marxister  som menat  att  Sovjetunionen var  ett  reellt  existerande 
socialistiskt samhälle, på väg mot kommunismen. På samma gång har det funnits de marxister 
som  menat  att  det  inte  var  sant.  Sovjetunionen  som  institution  menade  sig  vara  ett  reellt 
socialistiskt samhälle på väg mot kommunismen. Däremot har ”marxismen” inte uttalat sig om 
saken.

Som  många  andra  tillskriver  författaren  även  Marx  uppdelningen  i  en  socialistisk  och 
kommunistisk period vilket är,  som tidigare påpekats,  inkorrekt.  Det  är  Vladimir Lenin som 
introducerar denna benämning.180

Slutligen  så  vill  jag  invända  mot  en  bildtext  till  en  bild  som illustrerar  splittringen  mellan 
reformism och kommunism som sägs äga rum ca 1900:

Kring förra sekelskiftet splittrades marxisterna i två grenar, som hade samma mål, det socialistiska 
samhället. Men vägen dit var olika: socialdemokraterna (eller reformisterna som de också kallades) 
ville ge arbetarna rösträtt och på så vis införa det socialistiska samhället. Kommunisterna drog sig inte 
för en väpnad revolution för att nå målet.181 

Denna framställning får  det  att  framstå om kommunisterna inte  ville  att  arbetarna  skulle  ha 
rösträtt,  vilket helt enkelt  inte är sant. Sedan är frågan om splittringen inom den marxistiska 
rörelsen mycket  mindre enkel  än den framställs  här.  Till  exempel  kan man fråga  sig  varför 
författaren  inte  skrivit  att  de  reformistiska  marxisterna  inte  drog  sig  för  att  låta  miljontals 

176 Se vidare: 3.5.7. Frågan om Marx och revolutionen
177 Almgren, Hans (mfl), Reflex ABC, andra upplagan, Gleerups Utbildning AB, Stockholm, 2003 s 94
178Se vidare: 3.5.7. Frågan om Marx och revolutionen
179 Almgren (2003), s 95
180 Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, not nr 19, 1875 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm#h11
181 Almgren (2003), s 95
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arbetare slaktas i första världskrigets skyttegravar, den händelse som ledde till  den slutgiltiga 
formella  splittringen  av  den  marxistiska  arbetarrörelsen.  Sedan  användes  benämningen 
socialdemokrat fram till mellankrigstiden allmänt om alla inom den marxistiska arbetarrörelsen 
vare sig de sågs som revolutionärer eller reformister.

Textens huvudsakliga problem handlar om att författaren verkar vilja fastslå sanningen om vad 
Sovjetunionen egentligen var i förhållande till Marx, Engels och marxismens idéer något som jag 
redan avrått i en av de tidigare bokanalyserna.

3.4. Återkommande problematiska områden

3.4.1. Frågan om klasser och klasskamp
Klass och Klasskamp verkar vara mycket besvärliga begrepp för flera läroboksförfattare, vilket i 
sin tur förmodligen inte gör det lättare för läroboksläsaren att tillägna sig kunskap om dem. I 
några  av  lärobokstexterna  används  begreppen  helt  utan  vidare  förklaring  och  i  andra  är  de 
förklaringar som ges mycket diffusa och missvisande. Föreställningen och samhällsklasserna och 
kamperna mellan dessa är något oerhört centralt för Marx och marxismen. En elev som försöker 
lära sig något  om Marx tankar om samhället  och inte förstår  vad han menar med klass och 
klasskamp hamnar nästan ohjälpligt vilse. 

Det som först och främst måste poängteras är att Marx och de flesta marxisters klassdefinition 
skiljer sig på ett avgörande sätt från den vardagliga användningen av begreppet i dagens svenska 
samhälle.  Det  rådande,  icke-marxistiska  klassbegreppet,  är  idealistiskt  i  det  avseende att  det 
börjar som en abstrakt idé om att samhället är schematiskt uppdelat i ett i stort sett godtyckligt 
antal  delar  (klasser)  baserat  på kvantitativa faktorer som inkomst  och utbildning.  Ett  vanligt 
upplägg på denna indelning är i underklass, medelklass och överklass. Denna abstrakta indelning 
appliceras,  eller  kanske  snarare  nedtrycks,  sedan  på  konkreta  samhällen  och  individer.  En 
persons klasstillhörighet baseras som en följd av detta på hur stora den som gör modellen vill att 
klasserna ska vara.  Till  exempel medelklassen kan med detta synsätt  utgöras av allt  från en 
individ till hela befolkningen baserat på hur hög utbildning och/eller inkomst man bestämmer att 
medlemmar av denna klass har.  I och med att ovanstående är en dominerande syn på klass i 
dagens samhälle är det på sin plats att en skildring av Marx tänkande eller marxismen innehåller 
en förklaring av klassbegreppets betydelse i detta sammanhang. Annars riskerar elever, baserat 
på sin förförståelse, få intrycket att till  exempel klasskampen enligt Marx består av en kamp 
mellan de som har hög och låg lön, vilket vi ska se inte är sant.

Marx klassbegrepp utgår ifrån en konkret undersökning av människors förhållande till varandra 
och produktionen av det som behövs för deras och deras samhälles existens. Vad utgörs denna 
produktion av, vem utför den, vem kontrollerar/äger det som krävs för produktionen och kanske 
framför  allt:  vem  kontrollerar  samhällets  produktionsöverskott.  Utifrån  en  identifiering  av 
grundläggande  konkreta  relationer  inom  samhällsproduktionen  definierar  Marx  sedan 
samhällsklasser  som  grupper  som  har  gemensamma  förhållanden  till  produktionen.  Dessa 
gemensamma förhållanden är enligt Marx inte bara en fråga om definitioner utan något som 
konkret existerar i och påverkar samhället oavsett om någon har upptäckt dem eller inte.182 Som 
exempel kan vi ta en beskrivning av lönearbetarens betingelser:

Lönearbetaren lever endast av att sälja sin arbetskraft. Dess vidmakthållande – hans eget uppehälle – 
kräver daglig konsumtion. Han måste därför få betalt för sin arbetskraft med korta tidsintervaller för 
att ständigt kunna upprepa de inköp [...] som är nödvändigt för hans uppehälle.183

182 Månson (2006), s 70 samt 86ff
183 Marx, Karl, Kapitalet - Andra boken – Kapitalets cirkulationsprocess, Bo Cavefors Bokförlag/Dietz Verlag GmbH, 
1971, s 35
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Genom att analysera lönearbetarens konkreta förhållande till produktionen kan man utifrån detta 
definiera alla som har samma förhållande till produktionen, alla som måste lönearbeta för sitt 
uppehälle, som en del utav en klass av lönearbetare. Lönearbetarna, eller proletärerna, är enligt 
Marx  en av två huvudklasser  i  det  kapitalistiska samhället.  Den andra  huvudklassen  är  den 
kapitalägande borgarklassen184 

Genom  sin  kontroll  över  samhällets  produktionsmedel,  fabriker,  maskiner,  mark  mm,  får 
kapitalägaren, kapitalisten, lönearbetaren att sälja sin arbetskraft till honom eller henne för en 
lön. Priset, lönen, som kapitalisten betalar för arbetarens arbetskraft är dock lägre än det värde 
som arbetaren  med sitt  arbete  tillfört  arbetsprodukten.  Mellanskillnaden,  mervärdet,  tillfaller 
kapitalisten  och  utgör  grunden  för  dennes  existens.185 Med  hjälp  av  mervärdet,  omsatt  i 
penningvinst, kan kapitalisten investera i mer produktionsmedel och därigenom ansamla, eller 
ackumulera, mer pengar. Det är detta som är kapital: att köpa en vara i syfte att sälja den för mer 
pengar. Om kapitalisten inte skulle erhålla mervärde när hon köper arbetarens arbetskraft skulle 
hon upphöra att vara kapitalist. Därför måste kapitalisten utsuga mervärde från lönearbetarna:

Den kapitalistiska produktionen är inte endast produktion av varor, den är först och främst produktion av 
mervärde. Arbetaren producerar inte åt sig själv utan åt kapitalisten. Därför är det inte längre nog, att han 
framställer produkter. Han måste producera mervärde.186

Marx' klassbegrepp och det marxistiska klassbegreppet utgår följaktligen från samhällsrelationer. 
En gemensam klasstillhörighet har, i Marx perspektiv, inte sin grund i en abstrakt klasschema 
utan  i  ett  gemensamt  förhållande  till  samhällsproduktionen.  Kapitalisten  är  inte  kapitalist 
eftersom han  eller  hon  är  rik  utan  kan  vara  rik  på  grund  av  att  hon  eller  han  kontrollerar 
produktionsmedlen och därmed kan tillskansa sig mervärde. Arbetaren är inte arbetare eftersom 
han  eller  hon  är  fattig  utan  på  grund  av  att  han  måste  sälja  sin  arbetskraft  till  den  som 
kontrollerar produktionsmedlen för att överleva. En lönearbetare kan ha hur hög eller låg lön 
eller utbildning som helst, så länge han eller hon måste fortsätta lönearbeta för att fortsätta sin 
existens är hon eller han lönearbetare.

Kapitalförhållandet  har  som förutsättning,  att  arbetarna  inte  äger  de  ting,  som är  nödvändiga  för 
arbetets utförande. Så snart den kapitalistiska produktionen kan stå på egna ben, upprätthåller den inte 
bara klyftan mellan arbetarna och arbetsmedlen utan utvidgar den ständigt mer och mer. Det är alltså 
samma process, som å ena sidan frambringar kapitalförhållandet och å andra sidan skiljer arbetarna 
från arbetsmedlen;  samma process,  som å  ena sidan förvandlar  de  samhälleliga produktions-  och 
existensmedlen till kapital och å andra sidan producenterna till lönarbetare.187 

Förhållandet  mellan kapitalist  och lönearbetare,  kapitalförhållandet,  är  parasitärt.  Kapitalisten 
parasiterar på arbetarens arbete genom mervärdet vilket egentligen bara är en form för något mer 
grundläggande: merarbetet, det arbete som den arbetande utför utöver det som krävs för dennes 
uppehälle.188 Kapitalisten  använder  sitt  ägande av  produktionsmedlen  som ett  verktyg  för  att 
utsuga merarbete i form av mervärde ur lönearbetaren, ett förhållande som leder till konflikt: 
klasskamp189

De ekonomiska  förhållandena  har  till  en  början  förvandlat  massan  av  befolkningen  till  arbetare. 
Kapitalets välde har för denna massa skapat en gemensam situation, gemensamma intressen. Så är 
denna massa gentemot kapitalet redan en klass, ehuru ännu inte för sig själv. I kampen, som vi blott 
karakteriserat i några av dess faser, samlas denna massa, konstituerar sig som klass för sig själv. De 
intressen den försvarar blir klassintressen. Men kampen mellan klasserna är en politisk kamp.190 

184 Månson (2006), s 86
185 Månson (2006), s 76f
186 Marx (1970), s 444
187 Marx (1970), s 628
188 Marx (1970), s 186
189 Marx (1970), s 372
190 Marx, Karl, Filosofins elände, kapitel 1, 1847
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Klasskampen i kapitalismen har formen av en kamp om mervärdet. Förenklat kan man säga att 
det handlar om att kapitalisten vill ha högre mervärde, vilket innebär lägre lön för lönearbetaren 
medan lönearbetaren vill ha högre lön, dvs. en större del av värdet som hans eller hennes arbete 
ger upphov till. Klasskampen är en ständigt existerande relation i det kapitalistiska samhället, ett 
direkt  resultat  av  kapitalförhållandet.  Klasskamp  är  därför  inget  som uppkommer  tillfälligt, 
varför det till exempel är missvisande att till exempel beskriva den som en enskild händelse eller 
handling. Under olika perioder är dock klasskampen mer eller mindre hård. Det ökade antalet 
strejker  och  varsel  om strejker  som i  skrivande  stund märks  i  det  svenska  samhället  är  till 
exempel ett tecken på en hårdnande klasskamp.

Klasskamp är dock inget som är unikt för det kapitalistiska samhället utan alla klassamhällen har 
innehållit klasskamp i olika form.  Historien om alla hittillsvarande samhällen, den nedskrivna 
historien191, är historien om klasskamp.192 Klasskampens förutsättningar och uttryck har dock sett 
olika  ut  i  olika  samhällen.  De  involverade  samhällsklasserna  har  sett  olika  ut  haft  olika 
förutsättningar att kämpa. Det är skillnad på en romersk slav och en svensk lönearbetare. Med 
Marx' glasögon är dock inte skillnaden så stor som man i regel tror: 

Kapitalet  har  inte  uppfunnit  merarbetet.  Överallt,  där  en  del  av  samhället  äger  monopol  på 
produktionsmedlen, måste arbetaren, fri  eller ofri,  utöver den för hans eget  uppehälle nödvändiga 
arbetstiden sätta till ett överskott av arbetstid för att producera existensmedel åt produktionsmedlens 
ägare, antingen ägare är en atensk aristokrat, en etruskisk teokrat, en civis romanus, en normandisk 
baron, en amerikansk slavägare, en valakisk bojar, en modern storgodsägare eller en kapitalist.193

Det enda som skiljer de ekonomiska samhällssystemen från varandra, t.ex. slaveriets samhälle från 
lönearbetets,  är  de  former  under  vilka  detta  merarbete  avpressas  den  omedelbara  producenten, 
arbetaren.194 

Kapitalisten utsuger merarbete genom att erhålla en del av lönearbetarens arbete gratis i form av 
mervärde. En slavägare erhåller hela sin slavs arbete gratis men inte allt av detta gratisarbete är 
merarbete då en del måste användas för att upprätthålla slavens existens. En feodalherre upptar 
en del av sina underlydande bönders arbete i form av dagsverken och/eller skatter.195 På ett sätt är 
dock klassen av lönearbetare verkligen unik i historien, enligt Marx: 

Betingelsen för arbetarklassens befrielse är avskaffandet av alla klasser, liksom betingelsen för tredje 
ståndets befrielse, den borgerliga ordningen, var avskaffandet av alla stånd.196 

Klassamhället är inte något som alltid existerat. Dess uppkomst är något lika historiskt bundet 
som dess emotsedda upphörande. Den arbetsdelning som är klassamhället grund är enligt Marx 
ett  historiskt  fenomen.197 De  samhällen  som  föregick  klassamhällena  kallas  i  marxistisk 
terminologi för primitiv kommunism eller urkommunism.198

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1847/04-d038.htm
191 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 101, not 1
192 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 29
193 Marx (1971), s 202
194 Marx (1970), s 186
195 Marx (1970), s 471f
196Marx, Karl, Filosofins elände, kapitel 1, 1847

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1847/04-d038.htm
197 Marx, Karl, The German Ideology, del 1, stycke A, 1845 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01a.htm
198 ”Class”, i Encyclopedia of Marxism, 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/glossary/terms/c/l.htm#class
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3.4.2. Frågan om vinst och mervärde
Flera av texterna skriver om vinst och mervärde som om de vore synonymer inom marxistisk 
terminologi, vilket inte är fallet. Vinst är inte heller ett begrepp som brukar användas särskilt 
mycket inom svensk marxism, de flesta översättningarna av Marx ekonomiska verk och texter 
inom övrig marxistisk ekonomi använder i regel ordet profit istället. 

Frågan  om  att  göra  en  distinktion  mellan  mervärde  och  profit(vinst)  tillhör  en  av  de  mer 
abstrakta och svårförståeliga aspekterna av Marx ekonomiska tänkande. Jag tänker inte här göra 
någon djupare redogörelse för Marx' ekonomiska teori utan endast reda ut ett missförhållande 
rörande  den.  Flera  av  lärobokstexterna  gör,  när  de  skildrar  Marx  ekonomiska  teori,  ingen 
distinktion mellan mervärde och vinst, ett misstag som Marx själv i ett förarbete till Kapitalet 
beskrev som källan till den dåtida nationalekonomins allvarligaste problem.199 

Först och främst måste man inse att de marxistiska begreppen mervärde och profit är abstrakta 
begrepp. De är abstraktioner som är gjorda utifrån konkreta företeelser i kapitalismen, som till 
exempel  lönearbete,  för  att  på  ett  abstrakt  plan  undersöka  det  kapitalistiska  samhällets 
rörelselagar.

Profiten är det obetalda arbete som utsuges av en kapitalist och som på olika sätt distribueras 
inom kapitalistklassen, mätt i proportion till det totala investerade kapitalet. Viktigt att poängtera 
här är att marxismens profit skiljer sig från det man i vardagstal kallar vinst, bland annat i och 
med att den enskilde kapitalisten inte är i ensam besittning av det fulla värdet av den profit hon 
utsuger utan blir av med delar av det i form av hyror, skatter mm.200 

Mervärdet är den del av lönearbetarnas samlade produktion, det värde, som de utan ersättning 
överlämnar  till  produktionsmedlens  ägare.  Det  är  den  samhälleliga  merproduktionen,  den 
överskottsproduktion som existerar utöver det socialt nödvändiga arbete som är nödvändigt för 
arbetarnas vidare existens, dess reproduktion.201

Dessa två begrepp har en tendens att sammanfalla men de är inte benämningar på samma sak. 
Profiten är i själva verket en framträdelseform för mervärdet:

Fastän profitkvoten därför numeriskt skiljer sig från mervärdekvoten, medan mervärde och profit i 
själva verket är detsamma och även numeriskt är lika, så är ändå profiten en förvandlad form av 
mervärde, en form som beslöjar och utraderar dess ursprung och hemligheten med dess existens. I 
verkligheten är profiten mervärdets företeelseform och först genom en analys kan man skala fram 
mervärdet ur denna.

I  mervärdet  är  förhållandet  mellan  kapital  och  arbete  naket.  I  förhållandet  mellan  kapital  och 
mervärde, som å ena sidan är ett i cirkulationsprocessen realiserat överskott över varans kostnadspris, 
å andra sidan ett genom dess förhållande till totalkapitalet bestämt överskott, framträder kapitalet som 
ett förhållande till sig själv, där det som ursprunglig värdesumma skiljer sig från ett nyvärde, som det 
själv avsätter. Att det frambringar detta nyvärde under sin rörelse genom produktionsprocessen och 
cirkulationsprocessen är medvetet uppfattat. Men hur detta sker är mystifierat. Dess källa synes vara 
kapitalets egna förborgade egenskaper. Ju längre vi följer kapitalets värdeförmeringsprocess, desto 
mer mystifierat kommer kapitalförhållandet att vara, desto mindre dess inre organism att vilja avslöja 
sina hemligheter.

I  denna avdelning är profitkvoten numeriskt olik mervärdekvoten; däremot är profit och mervärde 
behandlade som samma numeriska storheter endast i olika former. I följande avdelning ska vi se hur 

199 Marx, Karl, The Production Process of Capital, anteckningsbok nr 17: Surplus Value and Profit, 1861-1862 
Tillgänglig på internet: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1861/economic/ch51.htm

200 ”Profit”, i Encyclopedia of Marxism
Tillgängligt via: http://www.marxists.org/glossary/terms/p/r.htm#profit

201”Surplus-value”, i Encyclopedia of Marxism
Tillgängligt via; http://www.marxists.org/glossary/terms/s/u.htm#surplus-value
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de  ytterligare  avlägsnar  sig  och  profiten  även  numeriskt  framstår  som  en  från  mervärdet  skild 
storhet.202

Misstaget att inte göra en distinktion mellan profit och mervärde i en skildring av Marx är dock 
rätt förståeligt då Marx på allvar först analyserar den frågan i det mindre lästa andra bandet av 
Kapitalet. En ytlig läsning av första bandet kan, om man som läsare inte är uppmärksam, få en att 
tro att mervärde och vinst är samma sak på grund av en del förenklade exempel Marx använder 
sig av. Inte desto mindre är det felaktigt och att i en skildring av marxistisk ekonomi behandla 
vinst och mervärde som synonymer är ingen rättvisande och upplysande förenkling. Frågan är 
dock som sagt rätt krånglig och jag skulle nog avråda alla författare av gymnasieläroböcker från 
att  försöka utreda frågan i  sina lärobokstexter.  Den enklaste lösningen är helt  enkelt  att  inte 
skriva begreppen som synonymer. Dessutom bör man använda ordet profit istället för vinst. 

3.4.3. Frågan om proletariatets diktatur och statens klasskaraktär
I flera av läroböckerna används begreppet proletariatets diktatur på ett mycket vårdslöst sätt, som 
snarare förvirrar än upplyser eleverna. Särskilt då det är regel snarare än undantag att begreppet 
inte förklaras. Då diktatur i dagens samhälle i regel innebär något annat än det gjorde under 
Marx tid, närmare bestämt demokratins motsats, är det helt oförsvarligt att använda begreppet 
utan att förklara vad som i Marx och marxisters mening menas med det.

För att förstå sig på vad proletariatets diktatur innebär i Marx och den efterföljande marxismens 
mening måste man gå tillbaka till första halvan av 1800-talet då diktatur i korthet innebar makten 
att  oinskränkt diktera, att bestämma, någots ordning. Ordet diktatur,  ursprungligen  dictatura,  
härrör från den romerska republiken och betecknade där att en medborgare under en begränsad 
period  på  sex  månader,  under  främmande  invasioner  eller  social  oro,  kunde  ges  stora 
befogenheter att efter eget huvud besluta över definierade områden av statens styre.203 

Att en person eller en grupp hade diktatur över ett lands styre innebar under Marx tid helt enkelt 
att det var de som utövade oinskränkt makt över landet. Termen var politiskt neutral och hade 
under  till  exempel  franska  revolutionen  använts  av  både  anhängare  och  belackare  för  att 
kategorisera den revolutionära regimen. Det var först under slutet av 1800-talet som begreppet 
fick  sin  nuvarande  betydelse.  Marx  användning  av  diktaturbegreppet  är  rotat  i  1848  års 
revolutionära rörelser som ville införa folkvälde, dvs. massans, majoritetens, diktatur.204

Han  använde  begreppet  proletariatets  diktatur som  en  term  för  arbetarstyre  eller  närmare 
bestämt  arbetarklassens  upprättande  som  härskande  klass  i  en  övergångsperiod  innan  alla 
klasskillnader  kan avskaffas.205 Den kanske mest  berömda beskrivningen av detta  återfinns i 
Kommunistiska partiets manifest:

Vi såg redan ovan, att det första steget i arbetarrevolutionen är att höja proletariatet till härskande 
klass, erövra demokratin.

Proletariatet kommer att begagna sin politiska makt till att så småningom fråntaga bourgeoisin allt 
kapital  och  centralisera  alla  produktionsinstrument  i  statens  d.v.s.  i  det  som  härskande  klass 
organiserade proletariatets händer samt fortast möjligt öka mängden av produktionskrafter.206

202 Kapitalet band III kapitel 2 http://hem.bredband.net/marxforum/bokarkiv/003202.htm
203 Draper, Hall, The ‘Dictatorship of the Proletariat’ in Marx and Engels, 1987

Tillgänglig via: http://marxmyths.org/hal-draper/article2.htm
204 ”Dictatorship”, i Encyclopedia of Marxism

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/glossary/terms/d/i.htm#dictatorship 
205 Marx, Karl, Brev till redaktören för Neue Deutsche Zeitung, 1850 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/07/04.htm
206 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 68
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Han använde inte begreppet särskilt ofta men det har blivit centralt inom mycket marxistiskt 
tänkande om det framtida samhället. Detta har bland annat att göra med att Marx använder det i 
Kritik av Gothaprogrammet, ett av de få dokument från slutet av hans liv där han diskuterar 
konkreta politiska programfrågor:

Mellan  det  kapitalistiska  och  det  kommunistiska  samhället  ligger  den  period  då  det  ena 
revolutionärt omvandlas i det andra. Därtill svarar också en politisk övergångsperiod, vars stat inte 
kan vara någonting annat än proletariatets revolutionära diktatur. 207

Orsaken till att det inte är godtagbart att läroböcker använder begreppet proletariatets diktatur 
utan vidare förklaring är att det av rätt förklarliga skäl föreligger en begreppsförvirring. Denna 
begreppsförvirring kan få det att se ut som om Marx menade något annat än han verkligen gjorde 
med  begreppet.  Det  jag  syftar  på  är  att  de  styrande  partierna  i  Sovjetunionen  och  i  andra 
realsocialistiska  stater  under  1900-talet  gjort  anspråk på  att  vara  ett  utryck  för  proletariatets 
diktatur samtidigt som de utövade en diktatur i mer modern begreppslig mening: ett tämligen 
odemokratiskt styre.

Detta  anspråk  har  i  sin  tur  har  sitt  ursprung  i  en  användning  den  ryske  marxisten  och 
revolutionären Vladimir Lenin gjorde av begreppet:

Men proletariatets diktatur, d.v.s. organiseringen av de förtrycktas avantgarde till härskande klass för 
att kuva förtryckarna, kan inte helt enkelt bara leda till en utvidgning av demokratin. Jämsides med en 
väldig utvidgning av demokratismen, som  för första gången blir en demokratism för de fattiga, en 
demokratism för folket och inte för de rika, medför proletariatets diktatur en rad frihetsinskränkningar 
för förtryckarna, exploatörerna, kapitalisterna.208 

Föreställningen om det revolutionära partiet som arbetarklassens avantgarde, förtrupp, användes 
av bland annat det sovjetiska kommunistpartiet(bolsjevikerna) som ett argument för att det egna 
partiets diktatur i själva verket utgjorde den proletära majoritetens diktatur. 

För att få en vink om vad Marx mer konkret menade med proletariatets diktatur kan man läsa 
hans text Pariskommunen, om en kortlivad period under 1871 då Paris arbetare grep makten och 
införde en slags lokal rådsdemokrati. Även om den relativt snabbt krossades med militära medel 
såg Marx Pariskommunen som den första arbetarrevolutionen.209

Utöver  att  man  ofta  inte  förklarar  begreppet  finns  det  ett  annat  återkommande  problem  i 
lärobokstexterna  som  är  knutet  till  frågan  om  upprättandet  av  proletariatets  diktatur, 
arbetarstyret. När läroboksförfattarna ska beskriva Marx syn på revolutionen är deras skildringar 
av den statsmakt som sagda diktatur utgör i regel problematisk.

I en beskrivning står det att proletariatets diktatur ”... innebär att staten tar över skogar, åkrar, 
gruvor, industrier osv. och gör dem till folkets gemensamma egendom”210. Proletariatets diktatur 
handlar  tvärtom  om  att  proletariatet  tar  kontroll  över  produktionsmedlen  och  därmed  kan 
upprätta  en  egen  statsmakt.  Det  är  inte  “staten”  som  tar  kontroll  över  produktionen  utan 
arbetarklassen.  Den gamla borgerliga staten upphör att existera när arbetarklassen upprättar sig 
som ny härskande klass som upprättar en egen statsmakt.211 En stats väsen är hos Marx helt 
avhängig dess klasskaraktär. En stat som tjänar arbetarklassens intressen är något kvalitativ annat 
än en stat som tjänar borgerskapets intressen. Att, som flera läroboksförfattare också gör, skriva 

207 Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, stycke 1, 1875
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm

208 Lenin, Vladimir, Staten och revolutionen, kapitel 5:De ekonomiska grunderna för statens bortdöende, 1917
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch05.htm

209 Marx, Karl, Pariskommunen, stycke 3, 1871 
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1871/17-d016.htm#h6
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211 Marx. Karl; Engels, Friedrich (2004), s 68
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om  ”staten”  som  om  det  vore  något  neutralt  man  kan  överlämna  ägandet  till  är  därför 
missvisande.212 Den  i  kapitalismen  existerande,  borgerliga,  staten  är  strukturerad  för  att 
upprätthålla den rådande ordningen och är därför inte något som arbetarklassen helt enkelt kan ta 
över som verktyg. Man måste i en skildring av marxismen göra skillnad på stat och stat.213

3.5.4. Frågan om människans medvetande och befrielse
Frågor  om människans  medvetande sysselsatte  Marx ofta  under hans liv och de kom att  bli 
centrala i hans brytning med en viktig inspirationskälla, materialisten Ludwig Feuerbach. Han 
vände sig mot vad han såg som Feuerbach' och andra liknande materialisters mekaniska syn på 
människan och hennes medvetande, eller som han själv skriver i Teser om Feuerbach:

Den  materialistiska  läran  –  att  människorna  är  produkter  av  omständigheterna  och  uppfostran  – 
glömmer att omständigheterna förändras av människorna och att uppfostraren själv måste uppfostras. 
Den måste därför dela samhället i två hälfter – varav den ena är upphöjd över samhället.214

Människan är i Marx perspektiv inte en passiv produkt av sin omgivning utan en aktiv varelse 
som på ett medvetet sätt förändrar sagda omgivning. Detta sätt att se människans förhållande 
som ett ömsesidigt växelspel, ett dialektiskt förhållande, har också blivit mycket central inom 
den marxistiska idétraditionen. Därför är det nedslående att en del läroboksskildringar får det att 
framstå  som  om  människan  i  ett  marxistiskt  perspektiv  är  en  passiv  produkt  av  sina 
omständigheter, precis den syn Marx kritiserade Feuerbach för. Cornforth diskuterar frågan på 
följande sätt: 

Därför  får  vi  inte  inskränka  oss,  då  vi  betraktar  samhällets  utveckling,  att  blott  undersöka  den 
grundläggande utvecklingen av produktionssättet  och de ekonomiska  motsättningarna,  som i  sista 
hand bestämmer  utvecklingen.  Vi  måste  också  betrakta  det  sätt  varpå  människor  i  sin  medvetna 
samhällsaktivitet,  ”blir  medvetna  om konflikten  och  utkämpar  den”.  Vi  måste  kort  sagt  betrakta 
utvecklingen av idéer och institutioner i samhället. Ty idéer och institutioner spelar en aktiv roll i 
samhällsutvecklingen  och  det  är  genom dem människor  hävdar  sitt  sociala  jag  och  utkämpar  de 
konflikter som uppstår därur.215

Människans möjlighet att medvetet använda och förändra sin omgivning är Marx perspektiv den, 
eller  åtminstone  en,  egenskap  som  skiljer  oss  från  andra  djur  och  därmed  definierar  oss. 
Människans möjlighet till medvetenhet är hennes natur. Denna natur är dock något som negeras 
av den rådande samhällsordningen: kapitalismen. Frågan om människans negerade natur är något 
som Marx avhandlar i sin berömda ungdomstext  Det alienerade arbetet.  Vilken roll tankarna i 
den hade i Marx vidare tänkande är något som diskuterats ganska flitigt bland marxister men den 
diskusionen är inte riktigt av intresse här. I Det alienerade arbetet beskriver Marx den mänskliga 
naturen enligt följande:

För det första framstår nämligen för människan arbetet, livsaktiviteten, själva det produktiva livet bara 
som ett  medel för tillfredsställandet av ett behov, behovet att tillfredsställa den fysiska existensen. 
Men det produktiva livet är artens liv. Det är det liv som frambringar liv. I slaget av livsaktivitet ligger 
nämligen  artens  hela  karaktär,  artskaraktären,  och  den  fria  medvetna  aktiviteten  är  människans 
artkaraktär. Livet själv framstår blott som livsmedel.

Djuret är omedelbart ett med sin livsaktivitet. Denna skiljer sig inte från djuret. Det är den. Människan 
gör själv sin livsaktivitet till objekt för sin vilja och sitt medvetande. Hennes livsaktivitet är medveten. 
Den är inte en bestämning med vilken hon omedelbart sammanfaller. Den medvetna livsaktiviteten 

212 Månson (2006), s 91ff
213 Marx, Karl, Pariskommunen, kapitel 3, 1871 
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skiljer omedelbart människan från den djuriska livsaktiviteten. Endast och just därigenom framstår 
hon som självständigt artväsen. Endast av den anledningen är hennes verksamhet en fri verksamhet. 
Det alienerade arbetet vänder upp och ned på detta förhållande, så att människan - just emedan hon är 
ett medvetet väsen - gör sitt väsen till blott och bart ett medel för sin existens.216

Arbetets  alienering  är  den  faktor  som  inskränker  människans  natur,  hennes  möjlighet  till 
medveten verksamhet, genom att människor tvingas att arbeta för någon annan. I och med att 
lönearbetarens  medvetna  verksamhet  är  underordnad  någon  annans  intressen  är  hennes 
mänskliga  väsen  något  främmande  för  henne,  hon  blir  alienerad  från  sin  mänskliga  natur. 
Förverkligandet  av  den  mänskliga  naturen  är  i  Marx  perspektiv  inte  möjlig  som  ett 
individualistiskt projekt, endast genom privategendomens och därmed lönearbetets avskaffande 
kan lönearbetarens mänskliga väsen befrias:

Ur det alienerade arbetets förhållande till privategendomen följer vidare att samhällets frigörelse från 
privategendomen och från slaveriet politiskt sett framträder i arbetarens frigörelse inte därför att det 
endast skulle röra sig om hans frigörelse utan därför att hela den mänskliga träldomen involveras i 
arbetarens  förhållande  till  produktionen  och  att  alla  slag  av  träldom  bara  är  modifikationer  och 
konsekvenser av detta förhållande.217 

Kommunismen  är  positiv  som negation  av  negationen  [privategendomen],  och  därför  är  den  det 
verkliga, för den närmaste historiska utvecklingen nödvändiga momentet i den mänskliga frigörelsen 
och  återupprättelsen.  Kommunismen är  den  närmaste  framtidens  nödvändiga  gestalt  och  dess 
energiska princip, men kommunismen som sådan är icke målet för den mänskliga utvecklingen, inte 
det mänskliga samhällets slutgiltiga gestaltning.218 

I  en  skildring  av  Marx  och  marxismens tänkande  är  det  vanskligt  att  skriva  om saker  som 
människans natur och självförverkligande (befrielse av människans väsen) utan att förklara vad 
som  egentligen  menas.  Detta  eftersom  den  förförståelse  som  en  elev  förmodligen  läser 
begreppen  med  rimligtvis  kommer  att  leda  henne  fel.  I  ett  populärpsykologisk  perspektiv 
relateras förståelsen av självförverkligande och sökandet efter en oförverkligad mänsklig natur 
främst  till  idéer  från  den så  kallade humanistisk psykologi.  Dessa  idéer  handlar  snarare  om 
individens  personlighetsutveckling inom det  rådande kapitalistiska  samhället,  ur  ett  tämligen 
idealistisk perspektiv219, än det som Marx menade när han talade om människans befrielse. 

3.5.5. Frågan om historien, dess drivkrafter och slut
De flesta av läroböckerna i min undersökning skriver åtminstone någonting om Marx och/eller 
marxismen syn på historien,  det som inte sällan kommit att  kallas historiematerialism. Inom 
akademin är det också kanske denna gren av Marx tänkande som fått mest inflytande. Inte desto 
mindre finns det flera återkommande problem hos de läroboksskildringar av detsamma som jag 
granskat. Min kritik att detta inleder jag med en översikt av Marx historiesyn. 

Marx historieuppfattning har ärvt en hel del drag från den hegelianska historiefilosofi som den 
uppkom i polemik med. På ett grundläggande plan är de dock väsensskilda: medan Hegel och 
hegelianerna i sin idealism sökte förstå det existerande samhället och dess förflutna genom att 
hänvisa  till  andens  utveckling  insåg  Marx  att  man  för  att  förstå  den  allmänna 
samhällsutvecklingen måste analysera dess materialistiska förutsättningar. Den mest omfattade 
sammanfattningen av hans historieuppfattning härrör från ett förord tillhörande hans bok  Till  
kritiken av den politiska ekonomin från 1859 vilken jag valt att citera ett utdrag av: 

Det första arbete jag tog itu med för att lösa de tvivel som uppstått hos mig var att kritiskt revidera 
216 ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten”, i Liedman, s 64f
217 ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten”, i Liedman, s 71
218 ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten”, i Liedman, s 93
219 ”Humanistisk psykologi – den mörka sidan”, i Folkvett -organ för vetenskap och folkbildning , nr 1/2003 
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Hegels rättsfilosofi,[...]. Min undersökning ledde mig fram till slutsatsen att rättsförhållandena liksom 
statsformerna varken kan förstås av sig själva eller ur den s.k. allmänna utvecklingen av det mänskliga 
tänkandet, utan tvärtom har sin rot i de materiella levnadsförhållandena, som Hegel [...] i sin helhet 
sammanfattar under namnet ”borgerligt samhälle”, men att det borgerliga samhällets anatomi måste 
sökas i den politiska ekonomin. Det ingående studium av denna, som jag påbörjat i Paris, fortsatte jag 
i Bryssel, dit jag flyttat efter en utvisningsorder från herr Guizot. Det allmänna resultat jag kom fram 
till  och  som  sedan  tjänade  mig  som  en  ledtråd  i  mina  fortsatta  studier:  I  sitt  livs  samhälleliga 
produktion  träder  människorna  i  bestämda,  nödvändiga,  av  deras  vilja  oberoende  förhållanden, 
produktionsförhållanden,  som  motsvarar  en  bestämd  utvecklingsgrad  av  deras  materiella 
produktivkrafter. Summan av dessa produktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska struktur, 
den reella  bas,  på vilken en juridisk och politisk överbyggnad reser  sig och vilken motsvaras  av 
bestämda  former  av  det  samhälleliga  medvetandet.  Det  materiella  livets  produktionssätt  är 
bestämmande  för  den  sociala,  politiska  och  andliga  livsprocessen  överhuvudtaget.  Det  är  inte 
människornas  medvetande  som bestämmer  deras  vara  utan  tvärtom deras  samhälleliga  vara  som 
bestämmer deras medvetande.220

En skillnad mellan Hegels och Marx syn på historien är således att den förra är idealistisk medan 
den senare är materialisk. På detta följer också att Marx historieuppfattning inte är metafysisk.221 

Det finns ingen ande, inget öde, ingen gudomlig kraft som på något sätt vägleder historien. Även 
de  ”lagar” som styr  de historiska  samhällenas  utveckling är  historiska i  det  avseende att  de 
förändras under historiens gång.222 Historien har inget mål, inget slut, inget högre teleologiskt 
syfte, vilket också är en allmän insikt inom marxismen, eller som Cornforth beskriver det hela:

Framåtskridande kan inte som sådant vara en följd av – vilken Hegel antog för människans utveckling 
– en allomfattande ande, som på ett mystiskt sätt ger sig till känna i människors livsöden och leder 
dem mot ett på förhand fastställt mål. Lika lite kan särskilda motgångar och katastrofer, som drabbar 
människor vara orsakade av ett illasinnat öde, vilket leder mänskliga marionetter mot sin undergång. 
Hela uppfattningen om att en yttre kraft är verksam i människornas mellanhavanden – om det kallas 
Den Absoluta Idén, Gud, Ödet eller bara stjärnornas inflytande gör lite skillnad – det är en idealistisk 
uppfattning, helt främmande för vetenskapen och därför också för marxismen. Den enda verkande 
kraft  som bestämmer människors  mellanhavanden är  människorna  själva,  vilka tillkämpar sig  sitt 
livsuppehälle från naturen och inträder i samhällsförhållanden för att göra det 223

Med detta i åtanke är det inte acceptabelt att några läroböcker i denna undersökning framställer 
det som om Marx såg det kapitalistiska samhällets fall som något slags historiens slut eller mål i 
och med att det helt enkelt inte är sant. Det kommunistiska samhälle som han ansåg skulle följa 
det borgerliga, eller kapitalistiska, innebär blott ett slut på klassamhällenas historia, eller som han 
skriver själv:

De  borgerliga  produktionsförhållandena  är  den  samhälleliga  produktionsprocessens  sista 
antagonistiska form, antagonistisk inte i betydelsen av individuell antagonism utan en antagonism, 
som  uppkommer  ur  individernas  samhälleliga  levnadsbetingelser,  men  de  produktivkrafter,  som 
utvecklas i det borgerliga samhällets sköte, skapar samtidigt de materiella betingelserna för lösandet 
av  denna  antagonism.  Med  denna  samhällsformation  slutar  därför  det  mänskliga  samhällets 
förhistoria.224

Det handlar följaktligen inte om något historiens slut eller mål utan blott ett slut på det mänskliga 
samhällets förhistoria, dvs. klassernas och klasskampens historia. 

Det  är  inte  heller  korrekt  att,  som en  del  av  läroböckerna,  framställa  det  att  Marx  såg  sin 
historieuppfattning som ett schema eller recept för hur historien och dess epoker skulle utveckla 
sig och/eller se ut. Visserligen återkommer Marx hela tiden till ett antal historiska epoker han 

220 ”Till kritiken av den politiska ekonomin”, i Liedman, s 239f
221 Månson(2006), s 50
222 Cornforth, del 2, s 22f
223 Cornforth, del 2, s 29
224 ”Till kritiken av den politiska ekonomin”, i Liedman, s 241f
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delar  in  historien  i  men  dessa  epoker  är  baserade  på  empiri  utifrån  Marx  och  även Engels 
historieforskning och inte något schema utefter vilket all mänsklig historia måste inordna sig. 
Det finns inga överhistoriska lagar för det mänskliga samhällets utveckling, utan samhälleliga 
lagar uppkommer och försvinner på samma sätt som de samhällen där de råder uppgår och faller. 
Man  skulle  kunna  sammanfatta  det  hela  med  att  ingenting  varar  för  evigt.225 Några 
läroboksförfattare har också skrivit att Marx såg samhällsutvecklingen som just lagbunden utan 
att förklara vad Marx menade med en samhällelig lag. Bristen på förklaringar leder lätt till att det 
för  läsaren  frammanas  en  bild  av  en  ”lagbundenhet”  som  något  som  är  i  det  närmaste 
oföränderligt liksom vi är bundna av gravitationens lagar, vilket är mycket missvisande. Den 
kanske bästa beskrivningen av Marx syn på samhälleliga lagar återfinns i ett förord till bok ett av 
Kapitalet citerar en rysk recensent som Marx menar har beskrivit hans metod på ett förträffligt 
sätt:

Men, skall man säga, de allmänna lagarna för det ekonomiska livet är desamma, alldeles oavsett om 
man tillämpar dem på nutiden eller förgången tid. Just detta bestrider Marx. Enligt honom existerar 
inga sådana abstrakta lagar ... Enligt hans mening har tvärtom varje historisk period sina egna lagar ... 
Då en viss utvecklingsperiod är avslutad och livet inträder i ett nytt stadium, börjar det också styras av 
andra lagar. Med ett ord: det ekonomiska livet uppvisar fenomen, analoga med utvecklingshistorien på 
andra biologiska områden ... De äldre ekonomerna ringaktade de ekonomiska lagarnas natur, då de 
jämförde dem med fysiska och kemiska lagar ...  En djupare analys av företeelserna har  visat,  att 
sociala organismer skiljer sig från varandra lika grundligt som växt- och djurorganismer ... Ja, en och 
samma  företeelse  kan  komma  att  lyda  alldeles  olika  lagar,  emedan  den  sociala  organismens 
totalbyggnad är olika, de enskilda organen varierar och fungerar under olika betingelser etc. Marx 
bestrider t.ex., att befolkningslagen är densamma under alla tider och på alla platser. Tvärtom påstår 
han,  att  varje  utvecklingsstadium  har  sin  egen  befolkningslag  ...  Med  produktivkraftens  olika 
utveckling ändras förhållandena och de lagar, som reglerar dem.226 

Ett  annat  problem  jag  uppfattat  i  några  av  lärobokstexterna  är  en  framställning  av  den 
teknologiska  utvecklingen  som  framställer  teknologin  som  en  drivkraft  i  historien  som  är 
självständig  från  människorna.  Inom marxistisk  historietänkande  finns  det  som Per  Månson 
påpekar två huvudsakliga perspektiv på vad som är mest drivande i den historiska utvecklingen 
inom det kapitalistiska och andra klassamhällen. Båda dessa perspektiv söker också finna stöd 
för sina tankar hos Marx. Den ena är den så kallade teknologiska synen som ser den teknologiska 
utvecklingen som främsta drivkraften och den andra kan kallas  klasskampssynen då den ser 
klassmotsättningarna som det främst drivkraften.227 Jag ska här inte gå djupare in på dessa två 
perspektiv men vad de båda, liksom Marx själv utgår ifrån är att det är människor som skapar 
historien. Det är människor som skapar historien, utifrån sin livssituation: 

History does nothing, it “possesses no immense wealth”, it “wages no battles”. It is man, real, living 
man who does all that, who possesses and fights; “history” is not, as it were, a person apart, using man 
as a means to achieve its own aims; history is nothing but the activity of man pursuing his aims.228 

och
Människorna utformar själva sin historia,  men de gör den inte efter  eget  gottfinnande, inte under 
omständigheter som de själva valt utan under omständigheter som är omedelbart förhandenvarande 
och nedärvda.229

I en läroboksskildring av Marx eller marxismens historiesyn bör man därför aldrig enbart skriva 
att historien drivs av produktionskrafternas teknologiska utveckling, utan att även poängtera att 

225 Månson (2006) s 68ff
226 Marx (1970), s 12f
227 Månson (2006), s 67f
228 Marx, Karl; Engels, Friedrich, The Holy Family, kapitel 5, 1845 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_2.htm
229 ”Louis Bonapartes 18:e brumaire”, i Liedman, s 150

41



denna utveckling består av människors handlande. 

3.5.6. Frågan om etiken och rättvisan
Flera av lärobokstexterna relaterar Marx och marxisters tänkande till begreppet rättvisa. Detta är 
missvisande  då  marxister  i  allmänhet  och  Karl  Marx  i  synnerhet  ofta  starkt  motsatt  sig 
användandet av abstrakta ideal som rättvisa i formulerandet av sin politiska verksamhet. Om man 
vill ge en rättvisande bild av en idétradition bör man inte beskriva den med begrepp som är 
främmande för många inom den. Abstrakta etiska begrepp som rättvisa är i  Marx' perspektiv 
historiskt  föränderliga.  De  förändras  tillsammans  med  de  produktionsförhållanden  som 
bestämmer hur resursfördelningen i ett samhälle ser ut. Maten går, så att säga, före moralen. 
Marx  kritiserade  på  sin  ålders  höst  tyska  socialdemokrater,  som  eftersträvade  en  ”rättvis 
fördelning”, i sin berömda text Kritik av Gothaprogrammet: 

Vad är "rättvis fördelning"? 

Försäkrar inte bourgeoisin att den nuvarande fördelningen är "rättvis"? Och är den faktiskt inte den 
enda "rättvisa" fördelningen på det nuvarande produktionssättets grundval? Regleras de ekonomiska 
förhållandena av rättsbegrepp eller är det inte tvärtom så att rättsförhållandena framspringer ur de 
ekonomiska? Har inte också de socialistiska sekteristerna de mest olika föreställningar om "rättvis" 
fördelning?230

Under feodalsamhället var det rättvist att bönderna gav produkterna av sitt arbete till adeln och 
kyrkan och under det kapitalistiska samhället är det rättvist att företagsägaren erhåller mervärde 
från  sina  anställda.  Detta  eftersom  samhällsmoralen  växer  ur  samhällets  materiella 
förutsättningar.  Den  berömda  princip  som  av  många  döpts  till  den  marxistiska  eller 
kommunistiska rättviseprincipen, ”från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”231, är 
även det något historiskt bundet. Den är inte någon högre rättviseprincip som trancenderar alla 
mänskliga samhällens historia. Principen i fråga kan, vilket Marx också poängterar, inte råda 
under vilka förhållanden som helst utan endast i ett samhälle med tillräckligt hög produktivitet.232 

Många  marxister  har,  som  sagt,  stämt  in  i  Marx  skepsis  till  rätten  och  rättvisan.  Maurice 
Cornforth beskriver idén om feodalismens orättfärdighet på följande sätt:

Man antar ofta att våra förfäder avskaffande de feodala hierarkiförhållandena eftersom en idé föddes 
hos dem att människor är jämlika. Men varför blev denna idé plötsligt så betydande? Varför skulle de 
feodala  hierarkiförhållandena  som  i  århundraden  ansetts  vara  naturliga  och  rättfärdiga  plötsligt 
förefalla onaturliga och orättfärdiga?[...]Det var utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten och de 
ekonomiska förhållandena som skapade de krafter vilka omstörtade feodalismen och lade grunden till 
kapitalismen. Så spred sig idén om jämlikhet, som motsatte sig feodalismens idé om olikhet och följde 
på och reflekterade förändringar i de materiella levnadsvillkoren. 233 

I  en berömd stridsskrift häcklade marxisten och revolutionären Rosa Luxemburg i  början av 
1900-talet den reformistiske Eduard Bernstein just för att för att vilja ersätta klasskampen med 
abstrakta ideal som rättvisa: 

”Varför måste socialismen grundas på ekonomisk nödvändighet?” hör vi honom säga. ”Varför måste 
människornas insikt, deras rättsmedvetande, deras goda vilja degraderas?” (”Vorwärts”, den 26 mars 

230 Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, stycke 1, 1875
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm

231 Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, stycke 1, 1875
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm

232 Marx, Karl, Kritik av Gothaprogrammet, stycke 1, 1875
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm

233 Cornforth, Maurice, Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen, Del 2: Historisk Materialism, Andra 
upplagan, Bo Cavefors Bokförlag, 1971
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1899).  Bernsteins  rättvisare fördelning skall  alltså  förverkligas  i  kraft  av människans fria,  av den 
ekonomiska  nödvändigheten  obundna  vilja,  eller  rättare  sagt,  eftersom  viljan  själv  endast  är  ett 
instrument, i kraft av insikt om rättvisan, i kraft av rättvisans idé. 

Då  har  vi  alltså  lyckligen  kommit  fram  till  rättviseprincipen,  detta  gamla  ök,  på  vilket  under 
årtusendena alla världsförbättrare ridit omkring i brist på säkra, historiska befordringsmetoder, denna 
skrangliga Rosinante, på vilken alla historiens Don Quichotar ridit ut för att reformera världen, för att 
till sist komma hem med ett blått öga som enda resultat.234 

Även om det finns marxister som använder rättvisebegreppet i sin politiska verksamhet bör en 
lärobokstext  av  ovanstående  skäl  undvika  att  använda  det  på  ett  sätt  som  innefattar  hela 
idétraditionen. När det gäller Marx själv så är det direkt missvisande att benämna hans tänkande 
som innehållande rättviseprinciper eller liknande, just eftersom hans själv vände sig mot dylikt. 
Inte ens den hägrande kommunismen var enligt Marx inte att betrakta som varken ett ideal eller 
ett tillstånd att inordna verkligheten i:

Communism is for us not a state of affairs which is to be established, an ideal to which reality [will] 
have to adjust itself. We call communism the  real  movement which abolishes the present state of 
things. The conditions of this movement result from the premises now in existence.235 

En del av läroboksförfattarna har tillskrivit marxismen idealet jämlikhet vilket i ju för sig inte är 
helt felaktigt. Väldigt många marxister kan sägas se jämlikhet som ett ideal. Hos Marx existerar 
dock en stark skepsis mot användandet av begreppet och hans skrift Filosofins elände är också 
till  stor del  en kritik  av socialisten Proudhons syn på jämlikhet  som ett  ideal.236 I Kritik  av 
Gothaprogrammet kritiserar  även  Engels  de  tyska  socialdemokraternas  användning  av 
jämlikhetstanken på följande sätt:

"Undanröjande av all  social  och politisk olikhet"  är  också en mycket  betänklig  fras  i  stället  för: 
"upphävande av alla klasskillnader". Från land till land, från distrikt till distrikt, ja från ort till ort 
kommer det alltid att finnas en viss olikhet i levnadsbetingelserna, vilken man kan reducera till ett 
minimum  men  aldrig  helt  kommer  att  kunna  undanröja.  Alpbor  kommer  alltid  att  ha  andra 
levnadsbetingelser än slättbefolkning. Föreställningen om det socialistiska samhället som ett likhetens 
rike  är  en  ensidig  fransk  föreställning,  stödd  på  det  gamla  "Frihet,  Jämlikhet,  Broderskap",  en 
föreställning vilken var berättigad som  utvecklingsstadium för sin tid och sin plats men vilken - i 
likhet med alla de tidigare socialistiska skolornas ensidigheter - numera borde ha övervunnits, då de 
endast skapar förvirring i hjärnorna och man funnit noggrannare sätt att framställa det hela.237

Sammanfattningsvis vill jag ge följande råd. Om man som läroboksförfattare ska beskriva vad 
Marx  och/eller  marxister  eftersträvar  är  det  mycket  bättre  att  föra  fram  konkreta 
samhällsförhållanden som kapitalismens avskaffande eller arbetarnas makt över produktionen, 
istället för abstrakta principer och ideal. 

3.5.7. Frågan om Marx och revolutionen
Ett mycket allvarligt problem som flera av texterna innehåller är en förkärlek att projicera mer 
sentida föreställningar tillbaka i historien, i munnen på Karl Marx. Detta kanske är mest tydligt i 
frågan om revolutionen då Marx tillskrivs tankar om en absolut motsättning mellan för arbetarna 

234 Luxemburg, Rosa, Sociala reformer eller revolution?, 1900 och 1908, s 30
Tillgänglig via: http://www.marxistarkiv.se/klassiker/luxemburg/sociala_reformer_eller_revolution.pdf 

235 Marx, Karl; Engels, Friedrich, The German Ideology, kapitel 1, 1845
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01a.htm

236 Marx, Karl, Filosofins elände, 1847
Tillgänglig via: http://www.marxists.org/svenska/marx/1847/04-d038.htm

237 ”Engels till Bebel”, i Kritik av Gothaprogrammet, 1875 
Tillgänglig via http://www.marxists.org/svenska/marx/1875/19-d014.htm#h6
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nyttiga reformer inom kapitalismen och arbetarnas socialistiska revolution, vilket helt  enkelt, 
som jag visar nedan, inte överensstämmer med det vi faktiskt kan utläsa ur hans kvarlämnade 
skrifter.  Bara för att  en del marxister  och inte minst en hel del av deras motståndare ser en 
absolut motsättning mellan reform och revolution innebär det inte att Marx gjorde det.  Detta 
misstag är i sin tur förmodligen kopplat till en stor okunskap kring vilken betydelse Marx lade i 
begreppet revolution. 

Den  klassiska  betydelsen  av  begreppet  revolution,  utanför  naturvetenskapliga  sammanhang, 
syftar på en genomgripande omvälvning eller omgestaltning av de rådande förhållandena. En 
mer sentida betydelse, som delvis är orsak till ovan beskrivna misstag, syftar mer specifikt på 
regelrätta uppror och statskupper för att erövra regeringsmakten i ett land.238

Den idag gängse användningen av begreppet revolution är framför allt den mer sentida vilket är 
ett problem i beskrivningar av Marx tänkande då han använder begreppet i dess äldre, bredare 
betydelse.  Då  Marx  talar  om  revolutioner  talar  han  i  regel  om  vad  han  benämner  sociala 
revolutioner,  genomgripande  omvälvningar  av  de  sociala  maktförhållandena  i  det  mänskliga 
samhället.  Föreställningen om perioder  av social  revolution som omgestaltar  kontrollen över 
samhällsproduktionen, och därmed maktförhållandena i allmänhet, är viktiga för både Marx och 
marxisters historiesyn och har sin kanske mest använda formulering i förordet till Marx skrift 
Till kritiken av den politiska ekonomin:

På ett visst stadium av sin utveckling råkar samhällets materiella produktivkrafter i motsättning till de 
rådande  produktionsförhållandena,  eller,  vad  som bara  är  ett  juridiskt  uttryck  för  detta,  med  de 
egendomsförhållanden,  inom  vilka  dessa  produktivkrafter  hittills  rört  sig.  Från  att  ha  varit 
utvecklingsformer för produktivkrafterna förvandlas dessa förhållanden till fjättrar för desamma. Då 
inträder en period av social revolution. Med förändrandet av den ekonomiska grundvalen genomgår 
hela den oerhörda överbyggnaden en mer eller mindre snabb omvälvning. Då man betraktar sådana 
omvälvningar  måste  man  ständigt  skilja  mellan  den  materiella  omvälvningen  i  de  ekonomiska 
produktionsbetingelserna, vilken kan naturvetenskapligt exakt konstateras, och de juridiska, politiska, 
religiösa,  konstnärliga  eller  filosofiska,  kort  sagt  ideologiska  former,  i  vilka  människorna  blir 
medvetna om denna konflikt och utkämpar den. Lika litet som man bedömer en individ efter det, som 
han  tänker  om  sig  själv,  lika  litet  kan  man  bedöma  en  sådan  omvälvningsepok  efter  dess 
medvetande.239 

Den sociala revolutionen är i Marx mening ett störtande av de rådande produktionsförhållandena 
och  därmed grunden för  den  härskande samhällsklassen.  I  avseende på  omstörtandet  av  det 
kapitalistiska samhället handlar det om att på kapitalisternas bekostnad upprätta arbetarklassen 
som härskande klass genom att kontrollen över produktionsmedlen kommer i deras händer.240 

Revolutionen är  således  i  Marx  språkbruk  inte  inskränkt  till  att  handla  om statskupper  och 
våldsamma uppror, även om han på intet sätt var främmande för att dylika medel kunde behövas. 
Revolutionen är hos Marx den process genom vilken samhället omformas, med hjälp av olika 
verktyg och det finns ingenting som säger att ett av dessa verktyg inte kan vara reformer av det 
rådande kapitalistiska samhället. Marx var tvärtom entusiastisk inför reformer och såg dem som 
ett positivt uttryck för arbetarklassens revolutionära kamp, däribland de engelska chartisternas 
kamp för allmän rösträtt. 241

När det sedan gäller förhållandena på arbetsmarknaden var Marx ingalunda en motståndare till 
att arbetarna genom fackföreningar drev fram förbättranden av arbetsförhållandena genom bland 

238 ”Revolution”, i Svenska akademiens ordbok
Tillgäng via: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/213/54335.html 

239 ”Till kritiken av den politiska ekonomin”, i Liedman, s 241
240 Marx (1970), s 671 samt not 252 på samma sida
241 Marx, Karl, Free Trade and the Chartists, 1852

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/08/25.htm 
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annat lagstiftning om arbetstidsförkortning. Detta märks bland annat i bok ett av  Kapitalet där 
han hyllar kampen för en lagstadgad normalarbetsdag.242 I en roande artikel från 1873 går han, 
med mycken bitsk ironi, till kraftfullt angrepp mot de doktrinära så kallade revolutionärer som 
enligt honom, bland annat, ser varje förbättring av arbetarnas liv inom det kapitalistiska systemet 
som meningslös.243

Vi kan följaktligen se att Marx ingalunda motsatte sig reformer och inte heller såg några absoluta 
motsättningar mellan revolution och reform. Varje reform som gagnar arbetarklassens väg till att 
ta kontroll över produktionsmedlen är i allra högsta grad revolutionär. 

Det är inte heller sant att Marx såg våld som en absolut nödvändigt verktyg i den kommande 
arbetarrevolutionen utan han såg även möjligheten att  arbetarna,  åtminstone i  en del  länder, 
kanske skulle kunna erövra makten med fredliga medel.244 Per Månson har på ett förtjänstfullt 
sätt sammanfattat Marx syn på revolution och våld:

Frågan  om  våldet  i  övergången  till  socialismen  kan  således  enligt  Marx  inte  frikopplas  från 
klasskampens styrka utan den är ett uttryck för klassernas olika relativa styrka. Arbetarklassen skulle 
givetvis  använda sig  av  de  institutioner  som existerade,  och parlamenten var  exempel  på sådana 
viktiga kamparenor.245 

242 Marx (1970), s 257ff
243 Marx, Karl, Political Indifferentism, 1873 

Tillgänglig via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1873/01/indifferentism.htm
244 Marx, Karl, Tal hållet i Amsterdam i samband med Internationella arbetarassociationens kongress i Haag, 1872 

Tillgängligt via: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/09/08.htm
245 Månson (1987), s 441
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4. Resultat och diskussion
När  jag  formulerade  mina  frågeställningar  så  trodde  jag  att  det  största  problemet  med  de 
läroböcker  jag  nu  analyserat  skulle  vara  att  de  inte  gav  en  rättvisande beskrivning  av  den 
marxistiska idétraditionen. Jag beredde mig på att nästan uteslutande kritisera texternas budskap, 
dvs.  deras  framställningar  av vad den  marxistiska  idétraditionen innehåller  för  huvudsakliga 
tankar. Trots det förmodade missvisande innehållet trodde jag vidare att texterna till sin form 
genomgående  skulle  vara  rätt  upplysande.  Jag  trodde  att  de  över  lag  skulle,  någorlunda 
pedagogiskt, förklara de fakta de för fram på ett sätt som en gymnasieelev kan förväntas förstå. 
Nu, efter genomförd undersökning, ska jag nedan redovisa mina resultat.

4.1. Angående begrepp och deras uppenbara besvärlighet
I marxismens kärna finns ett antal återkommande begrepp, varav de flesta härrör från Marx själv. 
Visserligen  har  olika  marxister  haft  lite  olika  uppfattningar  om  användningen  av  dessa 
gemensamma begrepp, men det finns en rätt bred konsensus om åtminstone deras ungefärliga 
innebörd. Om man i en lärobok vill beskriva den marxistiska idétraditionen, eller Marx egna 
tankar, är det bra om man presenterar åtminstone några av dessa centrala begrepp. Begrepp som 
klass,  klasskamp,  kapital,  profit,  mervärde och  utsugning är  och  har  alltid  varit  centrala  för 
marxisters förståelse av sin omvärld och kan därför sägas vara centrala för en förståelse för den 
marxistiska idétraditionen. 

Därför är det inte underligt att samtliga analyserade lärobokstexter i olika utsträckning innehåller 
begrepp ur denna marxistiska terminologi. Det är dock uppenbart att begreppens närvaro i texten 
på  intet  sätt  är  en  garant  för  en  rättvisande  och  upplysande  skildring  av  den  marxistiska 
idétraditionen. De kan tvärtom utgöra ett hinder för elevens goda förståelse om de inte används 
eller  förklaras på ett  korrekt  sätt,  vilket  dessvärre  är  fallet  i  alltför många av de undersökta 
texterna.

De huvudsakliga problemen i de undersökta texterna både i avseende på deras upplysande och 
rättvisande  kvalitéer  är  en  fråga  om begrepp,  deras  betydelse  och  användning.  I  en del  fall 
handlar dessa problem om att olika begrepp förklaras eller används på ett felaktigt sätt, i andra är 
frånvaron av förklaringar problemet; begrepp vars betydelse för eleven, den tilltänkta läsaren, 
rimligtvis är obekant förklaras inte. 

Den första sortens begreppsproblem är inte det vanligast förekommande men när de dyker upp 
blir de förstås allvarliga. Det är helt enkelt inte korrekt att Marx alienationsbegrepp är en fråga 
om att de flesta arbeten är tråkiga eller att klasskamp är något som endast uppkommer när den 
teknologiska  utveckling  hindras  av  ägandeförhållandena,  vilket  några  av  läroboksförfattarna 
verkar mena. Sedan är det tydligt, utifrån hur begreppen används, att flera av författarna inte 
riktigt har koll på Marx och marxisters användning av begrepp som 'revolution', 'stat' och 'varor'. 

Det  mest  förekommande  och  delvis  därför  mest  allvarliga  problemet  med  läroböckernas 
begreppsanvändning  är  när  begrepp inte  förklaras  alls.  Den genomsnittlige  eleven  förväntas 
uppenbarligen känna till innebörden av begrepp som proletariat, folkets opium, klass, klasskamp, 
kapital, revolution och proletariatets diktatur. Det är inte missvisande att skriva att Marx såg 
proletariatets  diktatur  som en  förutsättning  för  upprättandet  av  ett  kommunistiskt  samhälle. 
Däremot är denna beskrivning inte särskilt upplysande, om ingen vidare förklaring av begreppen 
proletariatets diktatur och kommunism görs, då den tilltänkta läsaren, gymnasieeleven, rimligtvis 
inte kan förväntas känna till begreppets innebörd. Denna problematik är den mest allvarliga och 
förekommande. Den av texterna som håller lägst kvalité i detta avseende, den i  Religion A&B 
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2000, är så pass fylld med begrepp som inte förklaras att den borde vara i det närmaste outtydbar 
för den oinvigde. 

Om problematiken med att  begreppen inte förklaras inskränkte sig till  att  eleven inte lär  sig 
något,  utöver  några  outtydbara  begrepp,  så  vore  inte  skadan  särskilt  stor.  Eleven  har  alltid 
möjlighet att i framtiden läsa en mer upplysande text. Det som verkligen gör denna brist till ett 
problem är  att  eleverna,  i  brist  på  goda  förklaringar,  i  regel  kommer att  skapa  sig  en egen 
förståelse  av begreppen,  utifrån sin egen förförståelse.  Då denna förförståelse rimligtvis  inte 
utgår från tidigare kunskaper om marxistiska begrepp, riskerar eleven att få en inte rättvisande 
bild  av  begreppens  betydelse  och  därmed  den  text  där  begreppet  ingår.  Frånvaron  av  en 
begreppsförklaring kan vara förödande för den kunskap som elevens inhämtar, särskilt då det 
gäller  begrepp som ’proletariatets  diktatur’ och ’klass’. Detta  då begreppens betydelse,  i  en 
marxistisk mening, skiljer sig en hel del från den gängse ordanvändning som eleven kan tänkas 
basera sin förförståelse på. 

I  Religionskunskap för gymnasiet skriver Lars-Göran Alm till exempel att arbetarklassen enligt 
Marx skulle ”upprätta proletariatets diktatur till skydd för den nya samhällsordningen”,246 helt 
utan att förklara vad detta begrepp innebär. Den vanlige eleven kan lätt, baserat på en modern 
användning av diktaturbegreppet, få intrycket att proletariatets diktatur, i Marx mening, innebär 
frånvaron av demokrati. En text, som inte är tillräckligt upplysande och förklarar sina begrepp, 
kan på detta sätt leda till  att en icke rättvisande bild av marxismen i praktiken förmedlas till 
eleven vars förståelse av den egentliga marxistiska terminologin och idétraditionen därigenom 
förhindras.

Oförklarad, för eleven mer eller mindre obekant, terminologi är på intet sätt en hjälp för elevens 
förståelse av det som beskrivs utan riskerar snarare att bli ett hinder. Förutom risken att eleven 
får en missvisande bild av den marxistiska idétraditionen kan ett bristen på förståelse av den 
oförklarade begreppsexercisen leda till att hela idétraditionen framstår som något främmande och 
oförståeligt. Kjell Härenstam diskuterar ett besläktat fenomen angående ”naturfolk” i sin bok, 
Kan du höra vindhästen?, på följande sätt :

Detta kunskapsskelett känner vi igen från rätt många äldre läroböcker när det gäller just de folk som 
man då något oegentligt benämnde naturfolk. Deras religion utmärks enligt dessa texter av ”andetro”, 
”magi”, ”tabu” och ”förfädersdyrkan”.

Vad termerna exakt syftar på torde inte varit så lätt för dåtidens förskolebarn att få någon uppfattning 
om. En sak ändå säkert. Termerna betecknade mycket konstiga och avvikande beteenden. Det måste 
alltså handla om mycket konstiga och avvikande människor. Termernas kognitiva innebörd var säkert 
mycket diffus för eleverna. Det de ändå klart markerade var att  det fanns mycket stora skillnader 
mellan ”oss” och ”naturfolken”. 247 

För  att  reda  ut  problemen  med  begreppen  skulle  det  först  och  främst  krävas  att  alla 
läroboksförfattare på allvar tog reda på begrepps användning och betydelse innan de använder 
dem i lärobokstexter. Sedan har användandet av marxistisk terminologi i en lärobokstext inget 
egenvärde om den inte förklaras. En förklaring av vad Marx klasskampsbegrepp innebär är, i 
avseende  på  elevens  förståelse,  alltid  att  föredra  framför  ett  oförklarat  omnämnande  av 
klasskampsbegreppet.

4.2. Angående vad som egentligen sagts och vem som sagt vad?
Då de undersökta lärobokstexterna beskriver en idétradition är det inte särskilt konstigt att det 
däri presenteras idéer, däremot är det inte sällan lite konstigt vilka idéer de presenterar och hur 

246 Alm, s 102
247 Härenstam (2000), s 124
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detta  görs.  Det  råder  även  i  flera  texter  en  stor  oklarhet  angående  vem eller  vilka  som av 
författarna anses vara eller varit anhängare av de idéer som beskrivs, vilket jag tror kan vara en 
viktig delförklaring till andra felaktigheter i texten.  

De flesta av texterna handlar nästan uteslutande om Marx' tänkande vilket gjort det relativt enkelt 
att avgöra om framställningen av en idé är rättvisande eller inte. Som jag skrev i början av denna 
uppsats är det rätt svårt att identifiera exakt vilka idéer som är representativa för marxismen som 
idétradition. Ibland kan det nästan framstå som om det enda en del marxister har gemensamt är 
Karl Marx som referenspunkt. Detta problem är förmodligen en av de viktigaste anledningarna 
till varför marxismen i läroböckernas skildringar nästan helt får representeras av Marx. Det är 
helt enkelt enklare att hänvisa till Marx själv, som så många marxister gör, än att försöka skapa 
en generell bild av marxismen. Trots detta innehåller de flesta av lärobokstexterna stora problem.

I flera av böckerna tillskrivs Marx åsikter och koncept som han med största sannolikhet skulle 
ställt sig främmande till och som han ibland i sin samtid starkt argumenterat emot. Bland annat 
vill några av läroboksförfattarna tillskriva Marx en föreställning om historiens slut vilket han 
under större delen av sitt liv kraftfullt tog avstånd ifrån. Till exempel framstår det i åtminstone 
två¨av  lärobokstexterna  som  om  Marx  såg  kapitalismens  avskaffande  som  den  mänskliga 
historiens slutpunkt, trots att det var en åsikt som han själv kraftigt motsatt sig.

Det finns också en tendens att tillskriva Marx själv olika synsätt som i själva verket är produkter 
av marxismens utveckling efter hans egen död. Många människor har genom historien sökt stöd 
hos Marx för sina egna tankar, vilket dock inte innebär att allt dessa personer har sagt och skrivit 
även  har  sagts  eller  skrivits  av  Marx.  Flera  av  författarna  verkar  projicera  mer  sentida 
föreställningar tillbaka i  tiden och tillskriva dem till  Marx,  vilket jag tror allvarligt  påverkat 
många av lärobokstexterna. Ett exempel på detta är att två av läroböckerna framställer det som 
om Marx själv såg en absolut motsättning mellan för arbetarklassen nyttiga reformer och den 
sociala revolutionen, vilket är långt ifrån sanningen även om det är en synsätt som haft visst 
inflytande hos en del marxister. Vidare använder en del författare begreppet rättvisa eller dess 
motsats  orättvisa  för  att  beskriva  marxismen  trots  att  Marx  och  många  marxister  ogillar 
användningen av dylika abstrakta ideal för att beskriva sin politiska verksamhet. 

Sedan är flera beskrivningar av olika idéer, även om de inte är direkt felaktiga, mycket diffusa 
och lätta att missförstå vilket även det leder till problem. Till exempel framstår det i flera av 
lärobokstexterna som om Marx,  och  marxister  i  allmänhet,  är  anhängare av en  mycket  mer 
ensidig, mekanisk materialism än som egentligen är fallet. Detta eftersom textförfattarna ibland 
fokuserar för mycket på föreställningen att människan är en produkt av sina omständigheter, utan 
att poängtera att hon även är kapabel att förändra dessa omständigheter. 

Ytterligare ett  problem, som förstärker de ovan, är  frågan om bristfälliga referenser.  Åsikter 
presenteras allt för ofta utan att läsaren får reda på vem eller vilka det är som anses ha dem. 
Framför allt är det långtifrån alltid uppenbart om en åsikt som presenteras är en generell åsikt 
som tillmäts marxismen i sin helhet eller om det är en individuell åsikt framförd av enskilda 
individer som Marx och Engels. Några av läroböckenas texter innehåller också vad som framstår 
som direkta citat av en person, utan att ge uppgifter om vem det är som sagt eller skrivit det 
citerade. En text kan inte sägas vara upplysande om dess läsare måste gissa sig till vems åsikter 
som för avhandlas i den.

4.3. Slutsatser
När jag nu ska sammanfatta mina resultat i denna uppsats kan jag fastslå att det stora flertalet 
lärobokstexter uppställer allvarliga hinder gentemot elevernas möjligheter att få en god förståelse 
av den marxistiska idétraditionen. 
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Mina frågeställningar gällde i vilken utsträckning svenska läroböcker för gymnasiet skildrar den 
marxistiska idétraditionen på ett upplysande och rättvisande sätt. Efter genomförd studie måste 
jag säga  att  merparten av texterna  innehåller  missvisande,  ej  rättvisande,  skildringar  av den 
marxistiska  idétraditionen.  Det  finns  ett  flertal  exempel  på  direkta  felaktigheter  i  texterna, 
särskilt i  avseende på hur olika begrepp används och definieras. De största problemen gäller 
dock hur upplysande texterna är. I alldeles för stor utsträckning brister de allra flesta texterna i 
hur  de  förmedlar  en  förståelse  för  den  marxistiska  idétraditionen  till  de  tilltänkta  läsarna, 
gymnasieeleverna. Texternas förklaringar av idéer och begrepp som presenteras är allt för ofta 
mycket oklara eller helt frånvarande. För den genomsnittlige eleven torde åtminstone delar av de 
flesta analyserade texterna framstå som rätt oförståeliga då de i alldeles för stor utsträckning 
verkar utgå ifrån att eleven redan är bekant med tankesätt och begrepp som de i många fall aldrig 
tidigare stött på.  

Jag kan på grundval  av min undersökning fastslå att  det  finns påtagliga brister  i  de utvalda 
läroböckernas skildringar av marxismen, och därmed har jag uppfyllt det uttalade syfte denna 
uppsats  har.  I  ett  längre  perspektiv  tjänar  dock  detta  utredande  ett  vidare  syfte  än  att  bara 
konstatera  att  min negativa föraningar  i  hög grad stämde. Det  konkreta  problem som denna 
uppsats utgått ifrån är att jag, som marxist, inte känner igen mig i skildringarna av marxism i 
svenska läroböcker. Detta problem har på intet sätt förminskats av min undersökning utan är 
fortfarande något aktuellt. Det kan som jag ser det endast avhjälpas med en medvetenhet hos 
lärare och läroboksförfattare om problemet, som säkerligen inte bara gäller marxismen utan även 
skildringar  av  andra  idétraditioner.  Utvärderingen av  lärobokstexterna  är  inte  inriktad  på  att 
enbart  kritisera  läroboksförfattarnas  verk  utan  syftar  till  att  vara  del  av  en  dialog  med 
läroboksförfattare och lärarkår om hur läromedel och undervisning kan förbättras. Detta så att jag 
en dag ska kunna känna igen mig i de läroböcker jag använder som lärare.

4.4. Uppslag till framtida forskning
Efter  genomförd  studie  finns  det,  med  utgångspunkt  i  mina  resultat,  ett  antal  olika 
forskningsområden som jag tror skulle kunna vara intressanta för framtida studier. 

Det som  ligger närmast till hands är förstås att göra en större studie med samma utgångspunkter 
men  med  fler  läroböcker.  En  sådan  studie  skulle  ge  en  bredare  bild  av  det  svenska 
läroboksutbudet  och  därigenom bland  annat  ge  en  grund  till  en  jämförelse  mellan  de  olika 
ämnesområdenas  marxismskildringar.  Man  skulle  också  kunna  koncentrera  sig  på  analysera 
läroböcker från ett enskilt ämne. Sedan skulle man kunna undersöka andra läroböcker än de på 
gymnasiet. Det vore intressant att se om läroböcker från grundskolan och högskolan uppvisar 
några liknande mönster som jag funnit i denna undersökning.

Flera av läroböckerna har relaterat marxismen till Sovjetunionen och dess fall. Det vore därför i 
en  historisk  undersökning  se  om  Sovjets  fall  verkar  påverkade  hur  marxismen  beskrivs  i 
läroböckerna. Detta skulle kunna göras i ett större studium av marxismskildringarnas historiska 
utveckling. 

Det jag dock själv helst skulle vilja göra är en stor undersökning om gymnasieelevers förståelse 
av olika samhällsvetenskapliga begrepp som dyker upp, titt som tätt, i samhällsdebatten. Vilken 
förståelse  har  eleven av begrepp som exempelvis  klass,  kapital,  ränta och struktur? Detta  är 
intressant då alla texter, samtal och TV-program som oförklarat använder dessa begrepp, utan att 
förklara dem, är helt beroende av läsarens eller tittarens förförståelse. 

Sedan  vore  det  intressant  att  ta  reda  på  hur  läroboksförfattare  egentligen  resonerar  kring 
beskrivandet av idétraditioner, hur deras arbete går till och vilka källor de begagnar sig av.
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