
	 	 	

 

ARBETARFÖRFATTARNA 
Litteraturhistoria	 	

”Ett hem utan 
böcker är som ett 
hus utan fönster” 

      
 Moa Martinson

PLANERING V.12-17 

Vecka 11: introduktion arbetarförfattare 

Arbetsgång kring författarna: läs ur Ess, 
besvara instuderingsfrågor, läs novell och skriv 
minnesanteckningar på s.5 i planeringen. 
Glöm inte att jobba med ordförståelse på s.4! 

Vecka 12, författare 1 och 2: 

   1)Vilhelm Moberg 
   ”Mor ska baka brö” (ur Invandrarna)  
 
    2)Moa Martinsson 
    ”Brevet” (novell) 

Vecka 13, författare 3 och 4: 

    3)Harry Martinsson  
    ”Kalven” (ur  Nässlorna blomma) 
            
    4)Ivar Lo-Johansson 
    ”Klockan” (ur Statarna II) 
                 
Vecka 14-17: novelläsning + repetition 

Fredag v.17:  
Skriftligt läxförhör på epoken och de 
fyra författarna. Läs på: 
                 - s.70-81 i Ess 

         - anteckningar 
         - instuderingsfrågor 
         - texter 
         - filmer 

Svenska år 9	  Vårterminen 2020

Vilhelm Moberg

Moa Martinsson                                                              

De självlärda författarna 
Under 1920- och 30-talen gjorde en ny grupp författare entré i den svenska 
skönlitteraturen: autodidakterna (de självlärda) eller arbetarförfattarna, som de också 
kallas. Under några veckor framöver kommer ni att få lära er vad som är 
kännetecknande för denna grupp författare, läsa om deras liv och läsa några 
smakprov på det de skrev.  

Följande program finns att se på sli.se. 
(sök på arbetarförfattare och arbetarlitteratur) 

- Levande litteratur: Folkhemmets författare (25 min) 
-
- Hej litteraturen! Den svenska arbetarlitteraturen(27 min) 
       (Det här är filmen vi såg tillsammans i skolan.) 
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SVENSKA ARBETARFÖRFATTARE (S. 70-71) 

1. Nämn tre kännetecken för arbetarförfattarna. 
2. Vilka decennier brukar kopplas till arbetarförfattarna? Varför? 
3. Många av arbetarförfattarna hade stor läshunger. Ge två konkreta exempel på hur detta 

yttrade sig. 
4. En genre var mycket vanlig bland arbetarförfattarna. Vilken? Ge några exempel på 

denna typ av böcker och resonera kring varför du tror att denna genre passade dessa 
författare. 

 
VILHELM MOBERG (S. 72-73) 

5. Vilken var Vilhelm Mobergs debutroman och på vilket/vilka sätt kan man koppla den 
till hans eget liv? 

6. Vad betyder uttrycket: ”Det är gräsrötterna han berättar om”? Använd ordbok om du 
behöver. 

7. Vilka fyra böcker ingår i Mobergs utvandrarserie? Gör en kort sammanfattning av 
handlingen. 

 
MOA MARTINSSON (S. 74-76) 

8. Inom vilka ”områden” var Moa Martinsson politiskt engagerad? 
9. Berätta om hennes uppväxt och liv. Vad hette hon innan hon bytte namn till Moa 

Martinsson och hur kommer det sig att hon bytte namn? 
10. Vad heter hennes debutroman och hur mottogs den bland kritikerna? 
11. Hur beskrivs hennes språkliga stil? 
12. Vilka tre böcker ingår i hennes mest lästa romanserie? Är denna roman uteslutande 

självbiografisk? Hur anser du att man ska förhålla sig till begreppet ”sanning” i 
självbiografiska romaner? 

13. Varför blev många provocerade av hennes verk och varför togs hon först inte på allvar 
av (framför allt) manliga kritiker? 

14. Varför tror du att hon kallades för ”eländets glada berättare?  

 
HARRY MARTINSSON (S. 77-79) 

15. Vem var Harry Martinsson gift med? 
16. Beskriv hans barndom och uppväxt. 
17. I vilken roman skrev han om sin barndom? Vad kallar han sig i denna roman? 
18. På vilket/vilka sätt är Harry Martinsson en arbetarförfattare? På vilket/vilka sätt skiljer 

han sig från denna skara? 
19. Vilket budskap ville Harry Martinsson förmedla genom sitt verk Aniara? Vad handlar 

den romanen om? 
20. Beskriv Harry Martinssons språkliga stil. 

   

Instuderingsfrågor (Ess i Svenska s. 70-81)

”Min far bävade. 
Inför alla papper 

och inför 
skrivfolket var 
han bara en 
skugga av sig 

själv. Lugnet han 
hade när han 

arbetade i åkern 
var borta. Hans 
soldisiga stillhet 
var försvunnen.” 

ur Analfabeten 
av Ivar Lo-Johansson
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”Det ohyggligaste 
med människorna 

är att de inte 
vågar tänka. Om 

de verkligen 
tänkte ut 

konsekvenserna 
av den verklighet 
de lever i skulle de 
dö av skräck eller 

förändra 
världen.” 

Harry Martinsson 

Harry Martinsson

IVAR LO-JOHANSSON (S. 80-81) 

21. Vad är en statare?  
22. Hur såg en statares liv ut? 
23. Ge exempel på statarromaner som Ivar Lo Johansson skrivit. 
24. På vilket sätt engagerade sig Ivar Lo Johansson politiskt? 
25. Ivar Lo Johansson sa att det gällde att skriva skönlitteratur som riksdagen trodde på. 

Vad tror du att han menade med detta? 
26. Varför räknas Ivar Lo Johansson till gruppen arbetarförfattare?  

FUNDERA VIDARE: 

27. Finns det arbetarlitteratur idag? Vem skriver i så fall den? Vilka är arbetare idag? Hur 
har dagens arbetare det? Vilka likheter och skillnader finns det jämfört med arbetarna 
på 1920- och 1930-talen? 

28. Första hälften av 1900-talet innebar ett genombrott för de svenska arbetarförfattarna. I 
kulturdebatten hävdades ibland att dessa författares verk egentligen inte var ”riktig” 
litteratur. Många ville hålla fast vid den äldre generationens författare som Strindberg 
och Lagerlöf. Vad tror du att kritikerna menade med att arbetar-författarna inte skrev 
”riktig” litteratur? Vad tror du att de ansåg om formen, innehållet och författarna?  

Instuderingsfrågor (forts.)

KUNSKAPER OM OCH REFLEKTIONER KRING DE SVENSKA ARBETARFÖRFATTARNA  

Genomgångar, sidorna i läroboken, filmer och ditt eget arbete kommer att ge dig kunskap 
om vilka arbetarförfattarna var, vad som kännetecknade dem och hur dåtidens samhälle 
såg ut och påverkade dem. Vi kommer att fokusera på de fyra författare som läroboken 
presenterar. Titta och lyssna uppmärksamt, anteckna och gör instuderingsfrågorna. Du 
kommer bl.a. att få visa dina kunskaper på ett läxförhör v. 14, men du har även möjlighet 
att visa på kunskaper muntligt på lektionerna. 

Läxförhöret kommer att bedömas utifrån hur väl du: 
- kan redogöra för dina kunskaper om arbetarförfattarna och deras samtid. 
- kan resonera kring budskapen i deras verk. 
- kan koppla deras verk till de historiska och kulturella sammanhang de tillkommit i. 

Uppgifter som ligger till grund för bedömningen av arbetsområdet  
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S.70- 71 

proletariat                samhällsgrupp av egendomslösa och (undertryckta) arbetstagare 
följetong                    fortsättningsberättelse, serie 
självbiografi 

S.72-73 
kåsör/kåseri              humorist/lätt och roande skildring 
dräng                            manlig jordbruksarbetare som arbetar för en bonde 
grubbla 
vemodig 

S.74-75 
kringflackande          rotlös, kringflyttande 
beläsenhet 
förrädiskt 
radikala                       grundlig, genomgripande 
fullbordats 
bykstuga                      tvättstuga 
skildring                      berättelse, redogörelse, beskrivning 
kallskänka 

S.76 
stridbar                        kampglad 
medryckande 
myter 
sägner                          saga, folklig berättelse 

S.77 
tillbakadragen 
tuberkulos                   lungsot (lungsjukdom) 
sockenbarn                 socken = församling/område, sockenbarn är föräldralösa barn som togs om 
hand av  
                                       socknen där de bodde 
inackorderad 
särpräglade                annorlunda, originell 
skisser 
antologi                        samlingsvolym 

S.78-79 
evakuera 
fjärran                          avlägsen                    
kompositör 
cyklon                           orkan 

Ordlista (Ess i svenska s.70-81)
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Läslogg/minnesanteckningar novell 
Här (eller på lösblad) skall du skriva ner dina tankar om novellen du har läst av den 
författare du har valt: 

-Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen för ditt eget minnes skull! 
-Hur märks det att novellen är skriven av en arbetarförfattare? 
-Vad väckte läsningen för tankar/känslor hos dig? 
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