
Synen på de forna amerikanska 
högkulturerna i grundskolans 
läroböcker 
The view of the ancient American civilizations in 
primary school textbooks

Författare: Hazzel Hesslind 
Handledare: Hans Hägerdal
Examinator: Erik Wångmar 
Termin: HT14
Ämne: Historia
Nivå: C-uppsats 
Kurskod: GI1703 



Abstrakt

This work is a postcolonial examination with the purpose to analyse the view on the 
Latin-American cultures in our educational books for the later years of the elementary 
school.
I will review how the Aztec, Mayan and Inca cultures have been presented from the 
1960s on to 2014.
I want to know if the European view of these cultures has changed through the years, 
and if so, in what ways.
I will compare and analyse several different books from the different periods of years 
and come to a conclusion based on these books.
To reach the goal of this examination, I will use the postcolonial theory, the 
comparative theory and finally the theory of orientalism.
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1. Inledning 

I slutet av min praktik på läraprogrammet började jag och min VFU-lärare planera

undervisning om antiken och Rom för våra elever på högstadiet. Under tiden som 

vi planerade insåg jag att boken som eleverna hade, koncentrerade sig mest på 

Europas historia och berättade mindre om andra antika civilisationer, till exempel 

Amerikas antika civilisationer såsom maya, aztekerna och inka.  Under rubriken 

antika civilisationer, berättade boken bara om grekernas, Mesopotamiens och 

romarnas civilisationer, och berättade om hur dessa civilisationer var uppbyggda, 

vilka traditioner de hade, gudar och mycket mer.

Jag tyckte att detta var intressant och började planera en undervisning av 

Amerikas civilisationer. Jag började med att fråga eleverna om vad de kunde om 

dessa kulturer innan jag började min lektion och insåg att många av eleverna inte 

ens visste att det funnits antika civilisationer i Amerika. Lektionen handlade om 

de tre största civilisationerna, som är aztekerna, maya och inka. Jag började 

berätta hur dessa civilisationer var uppbyggda och vilka traditioner de hade, och 

slutade med hur spanjorerna erövrade dessa kulturer och konsekvenserna av detta 

efter kolonisationen.  Under våra lektioner kom det upp olika åsikter och 

diskussioner om detta.

Vi vet att Europa under 1400– och 1500-talet började kolonisera världen och 

byggde stora imperier. Detta kan vi kalla ett startskott för den moderna rasismen.  

Rasismen har sina rötter i medeltiden och sträcker sig fram tills dagens samhälle. 

Det har inte alltid varit fråga om diskriminering mellan svarta och vita, en 

överlägsen kultur gentemot en underlägsen kultur, eller vi mot dem. Det vill säga, 

detta är en konsekvens av kolonialtiden. Därför kan detta kallas för den moderna 

rasismen1. 

Kolonialtiden har haft ett stort inflytande på både vårt samhälle och historien. 

Fram till dagens samhälle tänker vi både medvetet eller omedvetet i termer av ’’ vi

och dem’’, har egna fördomar om andra kulturer och jämför dem med vår egen 

kultur.  

1 M. Fredrickson George, Rasism, En historisk översikt, 2003:53-90
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Under de här lektionerna väcktes mitt intresse att undersöka vilka synsätt 

böckerna uppvisar för ämnet historia. Här inriktar jag mig enbart på Amerikas 

historia. Jag vill veta om böckerna är skrivna från en europeisk synvinkel, det vill 

säga, jag vill veta hur dessa kulturer framträder i böckerna, och hur mycket de 

böckerna berättar om dessa kulturer. Jag vill även veta om detta har ändrats över 

tiden genom att jämföra böcker från olika tidsperioder som har använts i 

grundskolan 

Varför har jag valt Latinamerikas kulturer? Jag har alltid haft intresse för dessa 

kulturer och har läst om dem i mitt hemland, men jag har aldrig läst om dem i 

Sverige. Det enda jag har läst i Sverige var om Columbus upptäckter i 

grundskolan och den lilla information som böckerna innehöll om dessa kulturer 

var till större delen negativ.  Därför var detta ytterligare en orsak till varför jag 

valde Latinamerikas kulturer som mitt studiefält.

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att se hur synen på de antika amerikanska 

kulturerna har ändrats genom tiden i svenska läroböcker för ämnet historia. 

Mina frågor i denna undersökning är: 

1. Hur framställs de amerikanska kulturerna i svenska böcker för ämnet 

historia? D.v.s hur den europeiska synen på andra kulturer framställs i 

böckerna och om detta påverkas av våra fördomar om andra kulturer? 

2. Har vi verkligen förändrat våra åsikter om andra kulturer de senaste åren, 

och om, reflekteras detta i våra böcker i grundskolan?

3. Vilken akribi har texterna? Har textförfattarna sökt hålla sig med 

uppdaterade med forskning om kulturerna och kulturmöterna, eller 

uppvisar de markanta felaktigheter då man jämför med originalkällorna? 

Huvudsyftet med min undersökning är att se hur den europeiska synen på andra 

kulturer framställs i böckerna i grundskolan för ämnet historia, jag vill veta hur 
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de amerikanska högkulturerna framställs och om detta påverkas av våra 

fördomar om andra kulturer. 

Vi vet att efter Latinamerikas erövring skedde en stor förändring som gynnade 

hela Europa med guld, slavar och varor2. Detta ledde emellertid till att européerna 

såg andra kulturer och raser som mindre värda, vilda människor som behövde 

civiliseras och lära sig den sanna tron och gud.  Detta var några av de många 

fördomar som européerna hade under denna tid, vilket nästan ledde till en 

utplåning av de ursprungliga folken och deras civilisation och kultur. Efter 

erövringen av dessa civilisationer i Amerika och i andra delar av världen har 

européerna försökt hitta genetiska förklaringar till den vita rasens förmodade 

överlägsenhet i jämförelse med andra3. 

Människor i vår tid har försökt att tänka annorlunda och vissa länder har till och 

med bett om förlåtelse till ursprungbefolkningar i länder där européerna har 

bedrivit plundringar. Detta leder till min nästa fråga: Har vi verkligen förändrat 

våra åsikter om andra kulturer de senaste åren, och om, reflekteras detta i våra 

böcker i grundskolan? 

Trots globaliseringens inverkan på vårt tids samhälle och nya kursplaner som 

söker undvika eurocentrism så är ändå min hypotes att vi fortfarande  är 

påverkade av en i grund och botten västerlänsk diskurs som kanske omedvetet sätt

leder in oss i vissa grundantaganden. Detta kan ha minskat under den senaste tiden

då vi försöker lära oss ett öppnare förhållningssätt. 

3. Bakgrund 

Varför tar jag upp denna fråga om att undersöka huruvida våra böcker i 

grundskolan har ett europeiskt synsätt? Jag tror att frågan är viktig, eftersom vi 

bär med oss det vi lär oss i skolan resten av livet. Så om böckerna har en 

europeisk syn på andra kulturer och ser andra kulturer som mindre viktiga, och 

underskattar deras kapacitet och position i historien, det vill säga vad de har gett 

till världen både vetenskapligt och kulturellt, kommer resultatet att bli att vi 

fortsätter att se ner på andra kulturer och människor. Det skrivna ordet har alltid 

haft en stor makt för människan, dessutom ser både lärare och elever ofta okritiskt

2  Mckay Hill, Buckler Ebrey, Beck Crowston Wiesner-Hanks, A History of world societies 2009: 
443-445

3   Mckay Hill, Buckler Ebrey, Beck Crowston Wiesner-Hanks, A History of world societies 
2009:506
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på läroboken som en summa av det viktigaste som hänt.  Det är därför så mycket 

viktigare att granska denna typ av litreratur referenser till detta 

3.1 Vad säger skolverket idag?

I läroplanen Lgr 11 för grundskolan finner man många formuleringar om 

förståelse och medmänsklighet. ”Skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse”4. Genom att förstå andra kulturer och få en 

förståelse av hur dessa kulturer är, minskar diskrimineringer mellan individer, men

för att förstå måste vi lära oss vår historia för att på så sätt förstå dagens samhälle. 

’’Människans förståelse av det förflutna är inflätade i hennes föreställningar om 

samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förslutna både våra

liv i dag och våra val inför framtiden (…) Ett historiskt perspektiv ger oss redskap

att förstå och förändrar vår egen tid’’5

Ja, historia lär oss förstå dagens samhälle, men om vi bara lär oss historien utifrån 

en synvinkel kommer vi ha svårare att lära oss att förstå andra kulturer och 

civilisationer, utan endast se dem från en negativ synvinkel. Vårt förflutna präglar 

vår syn på nutiden och framtiden,6 och därför kan det vara svårt att se historien 

utifrån något annat än en europeisk synvinkel för människor här i Europa.

3.2 Vad är en lärobok ?

En lärobok är en bok som ger sammanhängande, grundläggande kunskaper i ett 

skolämne och som används vid undervisningen i obligatorisk och/eller frivillig 

skolform7 

Läroböckerna har länge varit ett viktigt redskap i skolan. I Sverige går 1,2 

miljoner elever i grundskolan och på gymnasium8 och både eleverna och lärare 

använder ett tiotal böcker per år. Detta betyder att det som skrivs i läroböckerna 

har ett stor inflyttande på kommande generationer. Det är utifrån böckerna som vi 

lär oss att förstå och döma samhället och vår historia. Men vad är en lärobok? 

Stefan Selander beskriver den så här: 

4
Skolverket, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritishemmet 2011: 7 
5 Skolverket, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritishemmet 2011: 172 

6 Skolverket, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritishemmet 2011: 172

7Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition 1997:53 
8 Långström, Sture, författarröst och läroboktraditioner 1997: 10 
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Den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. 

Eftersom det alltid finns en uppsjö av fakta måste det alltså ske ett urval och en 

angränsning av det som ska återges. Dessutom måste texten struktureras i 

enlighet med vissa pedagogiska krav (…) den ska förklara nånting. En 

pedagogisk text är producerad för en bestämd, institutionaliserad användning 

(Selander: 1988:7). 

Som Selander skriver i sin bok, så ska en lärobok återberätta det som har hänt. 

Boken ska dock inte innehålla ny kunskap utan förklara redan befäst kunskap.  

Men han skriver också att läroböcker inte är enkla avspeglingar av verkligheten, 

de är sociala konstruktioner och bärare av alldeles särskilda traditioner och sätt 

att kombinera perspektiv och kunskapsfragment. Texter perspektiverar världen 

(Selander: 1992:42) 

En lärobok kan innehålla mycket information och är det vanligaste läromedlet i 

skolan, men som Selander säger perspektiverar den världen. En lärobok ska dock 

varken vara pedagogik, informativ, moralisk eller politisk. Den är en 

folkupplysning som befinner sig mellan samhället och hemmet, vetenskap och 

propaganda9  

3.3 Vem bestämmer vad som står i läroböckerna ?

Kunskapen som vi får av böckerna har inflyttande i våra vardagliga liv. Men 

läroböckerna lär inte oss bara fakta utan också idéer. Trots detta uppmärksammar 

vi inte vilka människor det är som skriver våra böcker; vem det är som bestämmer

vad som ska stå och vad det är vi ska lära oss. Många böcker saknar stöd av 

akademiska meriter. Lärare och elever kritiserar endast i undantagsfall 

läroböckerna; i de flesta fall godtas och accepteras det som står som fakta, utan 

några större anmärkningar. Enligt Sture Långström så finns inte några 

bestämmelser eller anvisningar om hur en lärobok ska vara konstruerad10  men det 

har funnits en kontroll av de färdiga läroböckerna. 

Staten har alltid haft kontroll över undervisningen och dess innehåll och går 

längre bak än till 1800-talet. Men andra ord, så länge som det har funnits en stat 

och en skola har staten alltid velat ha kontroll över undervisningens innehåll. I 

9 Johnsen, E,B, en ny lärobokkultur? I utbildning och demokrati 1992: 10  

10 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition 1997:11 
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Sverige och i många andra länder runt om i världen har kyrkan och staten har ett 

stort inflytande över utbildningen. Staten har kontrollerat skolan med hjälp av 

olika medel, t.ex. genom ekonomiska, sociala eller utbildningspolitiska medel. 

Gunilla Svingby beskriver detta så här: 

 I form av lagar och regler i form av behörighet, ansvar, organisation, 

resurser, läroplanens ämnesindelning. 

 För mål av skolan (anvisningar och mål i läroplanen med supplement)

 För kontroll av skolan i form av statistikuppgifter, inspektörer, nationella 

prov och andra prov. 

Svingby menar att detta är några punkter eller exempel på hur staten har 

kontrollerat och påverkat skolan i önskvärd riktning11. 

Staten har övervakat vad som ska undervisas och vilken sorts fakta böckerna skall 

innehålla. T.ex.12 

 1940-80 SÖ (Skolöverstyrelsen) skrev ut listor på godkända böcker som 

skolan skulle använda och bestämde vad som skulle läras ut. I slutet av 70-

talet bildades SLI (Statens institut för Läromedel) som sedan kom att ta 

över ansvaret. 

 1991 bildades Skolverket  

Staten har alltid kontrollerat skolan och informationen som vi lär oss i den, och 

det är denna information som våra värderingar grundar sig på. Även förståelse av 

världen, idéer och andra värdefulla insikter kommer genom den, m.a.o. har texten 

en stor makt för vårt medvetande och vi lär oss kunskap genom den.  

När det gäller läroboksförfattare och deras böcker ska de kunna skriva så att 

böckernas innehåll och utformning skapar intresse för äldre tider, samt förståelse 

för både nutiden och framtiden13. Böckerna ska innehålla det som staten har 

bestämt ska finnas med i undervisningen, men böckerna har faktatäta 

beskrivningar eller berättelser som någon eller ett fåtal har valt ut. Detta är skrivet 

av författaren eller författarna, men varje författare har sin egen historia som är 

11 Svingby, Gunilla,  läroplaner och läromedel 1982: 9-13 
12 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition 1997: 193-202

13 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition 1997:51
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sammanvävd med samhällets historia, med andra ord när författaren skriver ner en

historisk händelse, gör han eller hon sina egna tolkningar och bedömningar av 

utifrån sin egen kunskap och erfarenhet14. Vi får inte häller glömma att den som 

har makten skriver och berättar historien. 

3.4 Den samhälleliga kontexten   

Under historiens gång har samhället påverkat vår kunskap av historien och vad 

som skrivs i läroböckerna.  Den tidsperiod som jag har behandlat i denna uppsatts 

sträcker sig från 1960-talet till 2000-talet.  Under denna tid inträffade många olika

händelser som har påverkat vår världssyn. Efter andra världskriget och fram till 

1960-talet skedde en avkoloniseringsprocess som påverkade Västvärldens 

uppfattning av andra kulturer.

Under 1960-talet skedde många viktiga händelser som påverkade samhället, vår 

världssyn och därmed informationen i våra böcker. Det gäller för det första kalla 

kriget. Vidare forsatte människor att tänka i termer av jämställhet mellan raser och

mellan kvinnor och män. Under 60-talet till exempel, invigdes den första 

kvinnliga prästen i Sverige. Idrotten blir politik, då Sverige skulle spela Davis 

Cup-tennis mot Rhodesia (nuvarande Zimbabwe), försökte demonstranter stoppa 

matchen, eftersom det inträffade under en tidsperiod då den vita regimen 

tyranniserade den svarta befolkningen15. Dessutom ändrades skolans värld, då det 

infördes en nioårig grundskola med nya ämnen. Stora tekniska framsteg gjordes, 

som den första mannen på månen, och Vietmankriget, som fångade hela världens 

uppmärksamhet. Afrikas kolonier krävde sin självständighet vilket ledde till att 

världskarta förändrades 

Under 70-talet fortsatte turbulenser i världen och även i Sverige. Det var en 

tidsperiod då demokratin i många länder störtades, samtidigt som den 

återupprättades i andra. I Chile tog Pinochet makten och införde diktatur. I 

Spanien dog Franco 1975 och det infördes sedermera demokrati i landet, Iran 

bytte en diktatur mot en annan, och leds fortfarande av en grupp muslimska 

präster som baserar sina lagar på Koranen. Kommunistiska regimer stöddes av 

Sovjetunionen, och det rådde fortfarande rasskillnader på en del håll.  

14 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition 1997: 49

15  Almgren, Bengt, Tallerud, Berndt, Thorbjörnsson, Hans, Tillman, Hans, Historia, SO direkt. 
1999: 429 
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Under 80-talet forsätter det kalla krigets spänningar, i Sverige gick en sovjetisk 

ubåt på grund i Blekinge skärgård16.  Under denna tidsperiod var det stora 

spänningar med risk för ett kärnvapenkrig mellan USA och sovjetunionen. 

Såsmåningom föll dock Berlinmuren som var en symbol för det kalla krigets 

uppdelning av Europa i öst och väst. I och med Sovjetunionen fall, blev de 

sovjetiska delrepublikerna och satelitstaterna självständiga. I Kina skedde en 

massaker på studenter i Beijing. I Sverige hölls en folkomröstning om kärnkraft.

Det fanns ett stort svensk intresse för Latinamerikanska problem under 1970–och 

1980-talet, på grund av de stora förändringar som skedde. Många länder 

utkämpade krig eller inbördeskrig, några länder bytte från demokrati till diktatur, 

detta ursakade hög utvandring och många av dessa människor hamnade i Sverige. 

Man brukar också säga att 1960-1980-talsgenerationen var den som mest 

uppmärksammade tredje världens problem17.  Men även om det var ett stort 

intresse så fanns ett kvardröjande eurocentrisk tänkande. 

Under 90-talet fortsatte världen att drabbas av olika konflikter, till exempel i 

Persiska viken, i Jugoslavien fördes en serie inbördeskrig, där Kosovo vann sin 

självständighet 1998. Sverige blev medlem i Eu 1995, flera länder blev 

demokratiska och andra vann sin självständighet, till exempel Estland, Lettland 

och Litauen. 

Om 2000-talet fram till idag kan vi säga att det som vi nu ser är resultaten efter 

allt som har hänt förut i historien, och därför måste skolan förklara och lära ut 

detta till framtida generationer. Till exempel: under 70 talet öppnade Sverige och 

andra länder sina portar för invandring. Under 70-talet kom en flyktingvåg till 

USA och Europa från Latinamerika. Mellan 1950–2000-talet ökade Sveriges 

befolkning med över 1,5 miljoner. Mellan 1950–1970-talet hade Sverige 

arbetskraftinvandring, som kom från Finland, Italien, Jugoslavien och flera andra 

platser. Industrierna behövde arbetskraft, de flesta människorna hade arbete och 

lönerna var höga. Både svenskar och invandrare hjälpte Sverige att under en kort 

tid bli ett av världens rikaste länder18. 

16 Almgren, Bengt, Tallerud, Berndt, Thorbjörnsson, Hans, Tillman, Hans, Historia, SO direkt. 
1999: 460

17  http://www.sida.se/contentassets/1f901b30290a4be0a3d8b4dfa2d71b9e/r228tten-p229-
din-sida---m228nskliga-r228ttigheter-i-sydamerika_1592.pdf 

18 Körner, Göran, Lagheim, Lars, Historia för grundskolan senare del 2007:349
8
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 Den kraftiga invandringen till Europa har gjort att Sverige idag är ett 

multikulturellt samhälle. I skolan kan vi se resultatet på detta, Ruth Bauth 

beskriver skolan då här: 

’’Ju mindre avgränsat vi lever och ju mer komplex tillvaro blir, desto 

viktigare är det att skolan är en plats, där barn med olika bakgrund får 

lära sig att umgås med varandra19’’ 

Att vi lever i ett mångkulturellt samhälle påverkar skolan och vad som ska 

undervisas och detta påverkar i sin tur våra läromedel i skolan. Den möbelkultur 

vi har i Sverige har influenser från andra kulturer, till exempel från 

invandrarbarnens olika kulturer20. Därför är det viktigt att lära sig om andra 

kulturer och deras historia så att vi kan förstå varandra mer. 

4. Metod. 

För kunna genomföra denna undersökning har jag valt två metoder för att kunna 

nå mina mål, nämligen den komparativa metoden och textanalysmetoden, vilka 

kommer att presenteras nedan.

4.1 Komparativ textanalys. 

Den komparativa textanalys är en metod för att komparera två eller fler ämnen 

och kunna urskilja likheter och skillnader för att komma till en konklusion.  

Den komparativa metoden används främst inom politiska studier, det vill säga att 

man jämför och studerar ett land eller flera länders politiska skillnader och 

likheter. Utifrån detta kan man sedan göra olika påståenden om hur politiska 

fenomen förhåller sig till varandra och till olika kriterier21. Men den komparativa 

metoden behöver inte endast användas för politiska syften utan den kan användas 

för att kunna besvara en forskningsfråga där det krävs att analytiska kategorier 

utvecklas, som preciserar vilka objekt och egenskaper som ska studeras.22  Som i 

19  Ljunghill, Lena Fejan, En skolan för alla, vad blev det av visionerna?, Norbok A/S, Norge 
1995:191

20 Ljunghill, Lena Fejan, En skolan för alla, vad blev det av visionerna? 1995: 191

21 Denk, Thomas, Komparativ metod, förståelse genom jämförelse, 2002:7

22 Denk, Thomas, Komparativ metod, förståelse genom jämförelse, 2002:31
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denna undersökning så använder vi komparativ metoder för att veta om 

informationen av dessa kulturer har ändrats igenom tiden, detta kan vi göra genom

ett komparation av olika böcker från olika tidsperioder.  

Eftersom ett av huvudsyftena med min undersökning är att veta om informationen

om de latinamerikanska kulturerna i våra böcker för ämnet historia har ändrats 

genom tiden, kommer jag att analysera böcker från grundskolans senare år. 

Böckerna som jag kommer att analysera är från olika tidsperioder och som har 

sina olika läroplaner, det kommer att röra sig om böcker från 1960-talet fram till 

2014. Genom att undersöka vad som skrevs förr i tiden i våra böcker och vad som
23skrivs nu kan jag dra slutsatser om sättet som vi ser på dessa kulturer har ändrats 

och varför det har ändrat sig (om det har ändrats). 

4.2 Textanalys – Innehållanalys – kvalitativ analys 

Den andra metoden som jag kommer använda för min undersökning är textanalys,

men denna innehåller många inriktningar såsom argumentationsanalys, 

narrativanalys, innehållsanalys och mycket mer. Jag kommer att inrikta mig på 

innehållsanalysen, med hjälp av innehållsanalys kan man göra kvalikativ 

jämförelse av förekomster av vissa element i texten 24. 

Ett annat huvudsyfte som jag har med denna uppsats är att undersöka om synen på

de Latinamerikanska kulturerna har ändrat sig över tiden i våra böcker. Jag vill 

veta om de fortfarande ses genom ett europeiskt perspektiv. Att göra en kvalitativ 

undersökning passar väldigt bra i detta syfte. När man gör en kvalikativ 

undersökning har man nämligen som syfte att tolka olika former av texter 

Den kan också inriktas på texters innebördsaspekt där man undersöker 

meteformer eller uttryck som härrör från bestämda idéer eller hur olika 

myndigheter talar till medborgarna.  När vi pratar om innehållanalys brukar man 

ställa följande frågor: vad säger texten, hur talar olika texter till sina mottagare, 

frågande, vädjande befallande?25

Textens innehåll är väldigt viktigt för vår kunskap och syn på andra kulturer, 

eftersom det vi lär oss i böckerna påverkar oss resten av livet. 

23
24 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens mening och makt, 2005:18

25 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens mening och makt, 2005:
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Termen innehållsanalys används framför allt om metoden är kvantitativ eller 

kvalitativ för att kunna få fram slutsatser av olika slag till exempel från intervjuer, 

tidningsartiklar, olika böcker och mycket mer.. 

Denna metod är också lämpligt för att finna mönster i större studier, där man vill 

analysera textens innehåll t.ex: flera partiers valmanifest, många debattinlägg i 

dagstidningar, romaner, eller som i denna undersökning jämföra olika böcker för 

ämnet historia från olika tidsperioder, med syftet att veta hur synen på de 

Latinamerikanska kulturerna har ändrats. 

5. Teorier 

5.1 Orientalism 

En teori som kommer att användas i arbetet är Edvards Saids teori om hur 

västvärlden ser på orienten. Saids har skrivit en bok om detta, Orientalism.  Redan

i introduktionen står det så här: Att sätta upp Orienten och Occidenten, österland 

och västerland mot varandra, att som västlänning studerar orientalen som Den 

Andre, att systematisera hans språk och kultur, att bidra till västerlandets stora 

kunskapsarkiv om den inbillade Orienten, det är att hålla fast imperialismens och 

kolonialismens andliga järngrepp om människovärlden, det är ett överläge att 

behärska en kultur som sedan ett par hundra år befunnit sig i underläge26 . 

Said menar att synen på Orienten skapades under kolonialtiden, men man ser inte 

bara Orienten som ’’Den andre eller Den främmande’’ utan det gäller även andra 

kulturer. Detta är ett sätt för Västerlandet att dominera, omstrukturera och utöva 

makt över Orienten och världen samtidigt som tankestrukturen ofta är omedveten 

och oroflekterad. Han menar också att den europeiska kulturen har vunnit makt 

och identitet genom att jämföra det egna jaget med Orienten27. Därför menar han 

att det är omöjligt för västerlänska forskare att ge en korrekt bedömning av öst, 

helt enkelt på grund av de orientalistiska tankar som vi har i väst. Med detta följer 

att samma sak gäller för hur västlandet ser på andra kulturer.

 På detta sätt ser vi också de antika Latinamerikanska kulturerna, som den andre 

eller främmande eftersom de inte liknar européernas samhälle och inte heller 

26  Said, Edward W, Orientalism, 1993:II 

27 Said, Edward W, Orientalism, 1993:5
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följer dess värderingar. Synen på Amerikanska kulturer som märkliga eller 

konstiga är ett tänkesätt som började efter erövringen. Precis som med Orienten 

jämförde och identifierade sig Europa genom att se ner på kulturerna i Amerika.

Edward Said förklarar också att våra fördomar om andra kulturer formas av 

grundläggande tankestrukturer eller samtalsordningar som formar vår mentala 

inställning till den andre.  Det sker genom att jämföra oss med andra kulturer, eller

tvärtom. Att vi västerlänningar betraktar andra kulturer som exotiska är vanligt 

förekommande när forskare studerar andra miljöer, till exempel Amerikas 

ursprungskulturer. Detta kan både ges en positiv och negativ ton, men detta beror 

på vår mentala inställning. 

5.2 Postkolonial teori  

I denna uppsats kommer jag även använda postkolonial teori, som är starkt 

påverkad av Saids teoribygge.  Detta är ytterligare en teori som kan hjälpa oss att 

studera hur vår syn på de latinamerikanska kulturerna framställs i 

historieböckerna. Postkolonialism har som syfte att lyfta fram kolonialismens 

betydelse för utvecklingen av idéer som modernitet, humanism och civilisation. 

Men dessa idéer gynnar endast Europas framväxt och utveckling på bekostnad av 

andra länder och civilisationer28. Det vill säga att européerna erövrade andra 

länder eller delar av världen genom att sade sig sprida modernitet och ”civilisera”.

Detta placerade den västerlänska kulturen och samhällsmodellen högst upp på en 

utvecklingskala och utgör grunden för det vi idag kallar ”vi och dem” eller ”väst 

och resten”.

En av de viktigaste sakerna som postkolonialismen gör är att synliggöra de 

historiska kopplingarna mellan kolonialismen och etnisk diskriminering och 

rasism som vi ser i dagens samhälle29. Kolonialismen auktoriserades av 

rasideologi, där man trodde att historien rörde sig framåt mot ett mer utvecklat 

samhälle30.  Rasideologin är nära sammanknuten med socialdarwinismen vilket 

gjorde att rasidéerna accepterades i samhället. Högst upp i denna samhällskedja 

befann sig enligt Herbert Spencer ’’den vite mannen’’ som hade rätten att 

28 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. 2006: 40 

29 www.ne.se 
30 Eriksson, Eriksson, Thörn, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasism och 
det mångkulturella samhället, 2005, 28.
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dominera och utrota ”underlägsna” raser. Spencer menade att detta var nödvändigt

för att åstadkomma en civiliserad utvekling31. 

Dessa tankar är centrala för det koloniala tänkandet och kan sammanfattas med 

uttrycket ”den vite mannens börda”. Det vill säga, den vite mannen är skyldig att 

kolonisera och ”utveckla” de underlägsna civilisationerna och raserna32.  

Termen postkolonialism betecknar att samhället idag präglas av det koloniala 

arvet och av en syn som undervärderar andra kulturer som skapades under 

koloniseringen, och som idag kan ses både lokalt och globalt. Med andra ord 

påverkar koloniaslimens idéer och fördomar vårt samhälle än idag, både 

ekonomiskt och kulturellt. Postkoloniala strukturer har påverkat Sverige, trots att 

landet inte varit en av de stormakter som har kolonialiserat andra delar av världen.

Sverige har nämligen varit ett av många länder som har skapat en kulturell 

identitet i västvärldens kulturella samhällen.33 

Den postkoloniala teorin utgår ifrån flera begrepp såsom binära oppositioner, 

generalisering, imperialism och etnicitet.  Imperialismen definieras som ett 

ideologiskt begrepp vilket innebär att en nation genom militära eller ekonomiska 

medel tar kontroll över ett annat land eller skapar bosättningar i ett annat land. 

Kolonialismen är ett historiskt uttryck för imperialism, den är speciell för en viss 

tid och plats34.  Elleke Boehmer definierar kolonialismen som en erövring/ 

bosättning av ett land, exploatering av dess resurser, samt förtryck av landets 

infödda befolkning35.  

En annan viktigt utgångspunkt för den postkoloniala teorin är att språket formas 

kring oppositioner, till exempel: man och kvinna, vit och svart, normalt och 

onormalt m.m.  Detta betyder att olika begrepp endast ges mening via dess 

konstrast och det är bara skillnaden som betyder något36. Som tidigare beskrivits 

31Eriksson, Eriksson, Thörn, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasism och 
det mångkulturella samhället, 2005, 30

32 Eriksson, Eriksson, Thörn, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasism och 
det mångkulturella samhället, 2 005,24 

33 Eriksson, Catharina. Eriksson Baaz, Maria. Thörn, Håkan, Globaliseringens kulturer – Den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 2005:14 

34 McLeod, John, Beginning Postcolonialism. Manchester: 2000: 7

35McLeod, John, Beginning Postcolonialism. 2000: 8
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handlar den postkoloniska teorin om att bevisa att de postkoloniala idéerna och 

värderingarna fortfarande präglar vårt samhälle. 

6. Material. 

Till denna undersökning kommer det att användas böcker för ämnet historia från 

årskurserna 7-9 i grundskolan, eftersom syftet för denna undersökning är att ta 

reda på vilken syn som presenteras i böckerna rörande de forna amerikanska 

högkulturerna, det vill säga hur böckerna beskriver dessa kulturer från en 

europeisk syn, och om detta har ändrat sig över tid.

Böckerna som analyseras är ifrån 1960-talet fram till 2014. Vår syn på andra 

kulturer har förändrats under denna tid, men det är även intressant att veta om 

synen även har förändrats i våra böcker. För att ta reda på hur synen på de forna 

latinamerikanska kulturerna har ändrats över tid har böcker som följer de olika 

läroplanerna valts. Därför har inte böcker som är utgiva under 00-talet valts 

eftersom de följer Lpo 94. Istället har böcker från 90-talet använts och sedan 

fortsätter undersökningen med Lgr 11 och böckerna som följer läroplanen. Mot 

bakgrund av detta har böckerna nedan valts ut till undersökningen: 

 60-talet – Hänt och Hört, del 3 Väldsvälden och kulturkretsar från 1966 

och följer Lgr 62

 60 talet – historia för grundskolan årskurs 9 från 1964 och följer Lgr 62

 70-talet. Historia 1H, sex arbetsområden för högstadiet från 1971 och 

följer Lgr 69

 70-talet – Historia – nio arbetsområden för högstadiet från 1976 och följer

Lgr 69

 80-talet- Historia för högstadiet från 1991 och följer Lgr 80

 80-talet  - Följ med genom tiderna från 1985 och följer Lgr 80 

 90-talet – Historia, liv i förändring A 6-9. Denna bok är upptryck 1995 och

följer Lpo 94

36 Eriksson, Eriksson, Thörn, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasism och 
det mångkulturella samhället, 2 005: 18 
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 90-talet – Historia, SO direkt. Denna bok användes under 90-talet och 

följde läroplanen Lpo 94 och är skriven 1999

 År 2012- Levande historia 8 fokus. Denna bok följer Lgr 11  

 År 2014 – Historia Maxi åk 7-9. Denna bok är årets bok som används i 

grundskolan och är baserad på Lgr 11

7. Forskningsläge

Som tidigare nämnts, har denna undersökning som syfte att söka efter synen på de

antika amerikanska kulturerna i läroböckerna för ämnet historia.  I detta kapitel 

presenterar jag några olika studier som handlar om läroboksforskning gällande 

den europeiska synen på resten av världen.  Men när det gäller att hitta en 

läroboksundersökning med syfte på hur de latinamerikanska kulturerna framställs 

i svenska läroböcker för ämnet historia, har inget nämnvärt hittats.

7.1 Det europeiska miraklet 

Denna undersökning av David Kidner handlar om varför det finns fattiga och 

rika länder och undersöker orsakerna till världens ojämlikhet, och vilka 

historiska förklaringar detta har haft. I sin undersökning förklarar han att 

européernas uppfattningar om varför de har kommit att dominera världen kan 

delas upp i fyra olika förklaringssätt: 

 Den genetiska förklaringen: Européer är intelligentare än andra folk. 

 Den geografika förklaringen: Europas geografi skapade avgörande 

fördelar.

 De kulturella förklaringarna: Den europeiska kulturen/ samhället 

skapade avgörande fördelar. 

 Världssystemteori: Att Europa fick ett övertag handlar om globala 

konjunkturer och tillfälligheter. 

 Kinder förklarar att dessa områden är förklaringar av vad forskarsamhället har 

producerat genom tiderna om varför Europa och dess ättlingar dominerar världen 

och om detta förklaras eller återspeglas i läroböckerna och vilken syn läsaren får 

med sig efter ha läst boken i historia för gymnasieskolans A-kurs. 
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Under hans undersökning gick han igenom olika böcker som används för 

historieundervisning i gymnasieskolans A-kurs. Som resultat kom han fram till att 

böckerna som används i skolan idag berättar om hur Europa tar makten i världen, 

men punkterna som beskrivs ovan återspeglar sig i böckerna som används idag för

A-kursen för gymnasiet. 

7.2 Vems är historien? 

En annan användbar avhandling är av Kenneth Nordgrens Vems är historien som 

har gjort studier av historieläromedel och fokuseras på hur böckerna uttrycker 

mångkulturalism. Han kommer fram till att det finns en påfallande eurocentrisk 

syn i historieläroböckerna och förklarar detta så här: ’’Framställningen i dagens 

läroböcker formas fortfarande av en metaberättelse om hur den europeiska 

kulturen har utvecklats’’37.  Nordgren skriver även att frågan om det 

mångkulturella perspektivet i våra böcker uppmärksammades så tidigt som 1983. 

Men fram tills idag så lyckas ändå inte författarna göra en mångkulturell 

beskrivning av historien, och kommer fram till att författarna skriver historien 

utifrån två perspektiv; att göra tillägg och hur historien skrivs. 

  Tillägg: Med detta menas att den redan existerande historien, det vill säga, 

historien som är skriven i våra böcker enligt den västerländska manliga, vita 

normen försöker lägga till stoff om andra kulturer utanför Europa. Som exempel 

på detta skriver Nordgren om slaget vid El Alamein och uppmärksammar att 

afrikanska och asiatiska soldater deltog vid slaget. Men även om man tar upp att 

afrikaner och asiater deltog i slaget så handlar fortfarande metaberättelsen om det 

västerländska andra världskriget och britternas imperium. 

Hur skrivs historien: historien skrivs genom att beskriva hur västerlandet har 

förtryckt andra kulturer genom åren, och det skapar ett ’’vi och dem’’ tänkande. 

Detta är en del av problemet som finns i våra böcker. Nordgren menar att detta 

tenderar att bli en eländeshistoria som bekräftar uppdelning mellan västvärlden 

och resten av världen. 

7.3 Afrikabild för partnerskap? 

37 Nordgren, Kenneth, Vem är historien? 2006:207 
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Mai Palmberg undersöker i sin bok Afrikabild för partnerskap? Afrika i de 

svenska skolböckerna hur Afrika framställs i svenska skolböcker. Hon undersöker 

vilken syn de svenska böckerna har på Afrika och analyserar vidare från sin 

undersökning från 1987, Afrika i skolböckerna, Gamla fördomar och nya. Som 

resultat på denna undersökning har hon kommit fram till att böckerna som 

användes under 1980-talet har rasistiska fördomar och uttryck38. Afrika ses 

fortfarande utifrån ett västerländskt perspektiv. Hon menar att dessa ’’ nya 

fördomar ’’ som hon kallar dem, och som framställs i böckerna, skrivs som ett nytt

sätt att se ner på Afrika: Europa ser sig själv som Afrikas frälsning, vilket visar sig

i synen på u-hjälp. Hon menar att detta endast medför en medlidandeskapande 

framställning som inte ger ett positivt igenkännande och förstärker skuldkänslorna

mer än solidariteten. På detta sätt får man inte en korrekt bild av Afrika39. 

Palmberg har undersökt 62 böcker för högstadiet i sin nya undersökning för SO-

ämnena, geografi, historia, samhällskumskap och religion mellan 1987 och 1998. 

Hennes slutsats på detta är att det sker en viss uppdelning i ’’ vi och dem’’ i våra 

läroböcker och att fortfattarna identifierar sig med den koloniala tiden och 

skuldbelägger ”dem” för att de anses vara fattiga. 

Palmberg skriver i sin undersökning att detta kan ledda till paternalism, det vill 

säga en attityd av förmynderskap. Hon förklarar vidare att även om informationen 

som finns i våra böcker bara beskriver elände så kan detta leda till negativa 

reaktioner och efterlyser därför en mer konstruktiv behandling av Afrika i 

böckerna40. 

8. Materialgenomgång och Analys 

 8.1 Frågor till böckerna 

För att få veta hur synen på Latinamerikas kulturer har ändrats genom tiderna 

kommer följande frågor att ställas till böckerna: 

 Kan man hitta formuleringar, uttryck, resonemang och sammanhang i 
de svenska läroböckerna i historia som framhäver västerländska 

38 Palmberg, Mai, Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna, 2000:11–14

39 Palmberg, Mai, Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna, 2000:13

40  Palmberg, Mai, Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna, 2000: 241-243
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värderingar, idéer och tankar som överlägsna? Hur yttrar de sig i så 
fall?

 Förekommer det ord, uttryck och formuleringar med en 
undervärderande funktion gentemot de latinamerikanska kulturerna 
och regionerna i texterna? 

 Återspeglar den senare lärobokslitteraturen postkoloniala och 
kulturkritiska debatter?

 Vilken typ av förståelse förmedlar böckerna (outsider-, insider-         
perspektiv, o s v
 Hur ser det ur med texternas reliabilitet? 
 Hur noggranna har författarna varit att bringa texten i        
överensstämmelse med aktuell forskning och kunskap om området?  

8.2 Lärobok från 1960-talet 

  8.2.1 Läroplan Lgr 62

Läroplanen Lgr 62 var den första läroplanen som regeringen gjorde för 

grundskolan, inledning till målen för historia skrevs så här: 

Historieundervisingen har till uppgift att genom en grundläggande orientering om 

mera betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och personligheter i nordisk och 

allmän historia ger eleverna en föreställning om det liv, som gångna generationer 

levat och om innebörden41. 

Instruktionerna från Lgr 62 var allmänna för undervisningen, men den viktigaste 

punkten var att eleverna skulle känna till den västerländska kulturen och en viss 

del av utomeuropeisk historia och sin hembygds historia. Men det var inte förrän 

åk 9 som eleverna började läsa om antiken och andra antika kulturer. 

Undervisningen i historia hade mest fokus på Europas historia, som har haft stor 

betydelse för samhället.  

8.2.2 Bok- Historia för grundskolan årskurs 9 

Historia för grundskolan årskurs 9 är utformad i enlighet med läroplanen för 

grundskolan. Författaren skriver att denna bok har som syfte att berätta från 

antikens historia till medeltiden, om de äldsta högkulturerna och några historiska 

längdsnitt. Författaren skriver först om hur alla de antika kulturerna var och hur 

deras samhälle fungerade; t.ex. Grekland, Rom, Afrika, Indien och Latinamerika.

41  Lgr 62:252
18



Latinamerika beskrivs under rubriken Utvecklingen utanför de stora 

kulturområdena. Detta kan vi tolka som så, att författaren tar med andra kulturer 

som finns utanför Europa eller de äldsta traditionella kulturerna som man brukar 

läsa om. Med andra ord nämner eller lägger han märke till att det finns andra 

kulturer som var högutvecklade.  

När vi kommer till delen där Latinamerika beskrivs, hittar vi som rubrik, De 

äldsta amerikanska indiankulturerna.  Författaren ger först en förklaring om att 

det fanns stora områden i världen som var oberoende av de tre kulturhärdarna vid 

östra Medelhavet, vid Indus och vid Gula floden, fram till 1500-talet då 

spanjorerna upptäckte Amerika.  Författaren belyser att oavsett om dessa kulturer 

inte hade kontakt med de gamla högkulturerna hade de i vissa avseenden kommit 

längre än Européerna och skriver så här:

Inom vissa områden hade en förnäm, högkultur utvecklats. Detta gällde främst det 

nuvarande México och delar av Andernas bergsområden. Här blomstrade en 

bronsålderskultur, som i vissa avseenden nått längre än den 1400-talskultur de spanska

erövringarna, konkvistadorerna, förde med sig. Tre av dessa gamla amerikanska 

högkulturer kom framför andra sätt att göra de europeiska erövrarna häpna42. 

Det som författaren syftar på är att dessa kulturer hade kommit längre i sin 

utveckling vad gäller vetenskap, arkitektur och administration. För läsaren ger

inte författaren någon negativ bild av dessa kulturer.  Med tanke på det lilla 

intresse som på den tiden visades dessa kulturer så ger oss författaren lite 

information om hur deras kulturer var och skriver så här: aztekernas religiösa 

bruk gav förvisso anledning till fasa: Människooffer kunde ingå som ett led i 

de religiösa ceremonierna, då det gällde att blidka de skräckinjagande 

gudarna43.  Här ger författaren en bild (som enligt nyare forsking inte är 

korrekt) av varför aztekerna gjorde människooffer. Bilden han ger var att 

aztekerna var rädda för gudarna bl.a. därför att gudarna krävde blod och 

måste lugnas ner. Nyare forskning om dessa kulturer ger en annan bild av det 

aztekiska samhället och offerritualerna. aztekerna gjorde dessa offer för att 

hålla solen på sin bana, eller om det inträffade några väderförändringar, och 

offrade till gudarna för att de skulle skydda dem44.  Det som vi också kan 

42  Meurling, Karl, Wirsén, Ragnar, Historia för grundskolan årskurs 9, 1964:106

43 Meurling, Karl, Wirsén, Ragnar, Historia för grundskolan årskurs 9, 1964:107 

44 Piñeyro, Juan Carlos, Hispanoamérica, desde la alteridad, 2010: 38
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lägga märke till är att författaren använder värdeladdade utryck såsom fasa 

och skräckinjagande vilket kan leda till en negativ bild.  

Författaren jämför aztekerna och mayafolket med romarna och grekerna. Han 

skriver att aztekernas samhälle och sätt att behandla de underkuvade folken 

nästan liknade romarnas samhälle och deras provinser. Han skriver att man 

kan jämföra mayafolket med Grekland där vetenskapen och poesi frodades.45  

Här kan den europeiske läsaren få en bättre bild om hur dessa kulturer var 

genom att jämföra dem med andra antika kulturer som Europa känner till 

bättre.  

Författaren har även tagit med några bilder på dessa kulturers byggnader och 

skriver att de var märkliga och att de målade och författade märkliga 

handskrifter.46 Här kan vi se att författaren har svårigheter att beskriva dessa 

kulturer eller förstå dem eftersom det inte fanns så mycket information om 

detta på den tiden.  Dessutom skriver han så här: Tyvärr är mayafolkens 

hieroglyfskrift ännu inte säkert tolkad, varför vår kunskap om denna rika 

forntidskultur på andra sidan Atlanten ännu är mer begränsad än vad den 

kommer att bli, när språk och skriftgåtan helt löst47

8.2.3 Bok: Hänt och Hört del 3 Världsvälden och kulturkretsar 

Denna bok följer också Lgr 62, Författarna har som syfte att förverkliga några

av de intentioner som redovisas i kursplanen för ämnet historia åk 9. Boken 

handlar om civilisationer och världsvälden.

Denna bok har som syfte att berätta om olika kulturer runt om i världen och 

berättar även om latinamerikas gamla kulturer. Bokens information om dessa 

kulturer handlar om deras myter och sånger, vilka ingick i kulturernas lärdom.

Författaren själv refererar till Columbus brev till den spanske kungen, 

angående de första mötena spanjorerna hade med den ursprungliga 

befolkningen och skriver en sammanfattning av brevet. Till exempel skriver 

författarren 

45 Meurling, Karl, Wirsén, Ragnar, Historia för grundskolan årskurs 9, 1964:108

46 Meurling, Karl, Wirsén, Ragnar, Historia för grundskolan årskurs 9, 1964:107-108

47Meurling, Karl, Wirsén, Ragnar, Historia för grundskolan årskurs 9, 1964:108
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När de likväl känner sig säkra, övervinner de dock sin fruktan och visar sig då 
gudomliga, förtroendefulla och frikostiga med sina håvor. Mot alla visar de den 
största älskvärdhet; värdefulla saker byter de ut mot småsaker och är nöjda med litet 
eller ingeting. Jag förbjöd emellertid mitt folk att ge dem värdelösa föremål, såsom 
skärvor av fat eller glas, spikar och lärderremmar, trots att dylika saker kunde bereda
dem största glädje48.

Detta exempel är direkt taget ur Columbus brev och har översätts till 
svenska från engelska, och här är samma avsnitt fast direkt taget från 
brevet. 

Verdad es que,después que aseguran y pierden este miedo, ellos son tanto sin 
engaño y tan liberales de lo que tienen, que no lo creería si no el que lo voese. 
Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no, antes convidan la 
persona con ello, y muestran tanto amor que darían los corazones, y quier sea 
cosa de valor, quieren sea de poco precio, luego por cualquier manera aue sea 
que se les dé por ello sean contentos. Yo defendi que no se les diesen cosas tan 
viles como pedazos de escudillas rotas y desazos de vidrio roto y cabos de 
aguejas, aunque cuando ellos esto podían llegar, los parecían haber major joya 
del mundo49.

Det vi kan se här, är att även om brevet har översätts i två olika språk från 

originalet, så har inte informationen på detta stycke inte ändrats. Vilken vi kan

bekräfta att den texten där författaren har tagit detta avsnitt är korrekt även 

om han har inte tagit den från en primär källan.  

När vi kommer till latinamerikanska civilisationer så skriver han kortfattat om

deras kulturer, till exempel hur långt deras välden sträckte sig och hur långt 

de hade kommit inom vetenskapen. Den mesta informationen som 

försfattaren förmedlar är emellertid mytologi, tagit från dessa kulturers 

skrifter. Till exempel skriver försfattaren hur människan skapades enligt 

mayafolkets tro, och översätter ett stycke till svenska. 

I begynnelsen låg allt under vatten, och däröver svävade Huracan och Gucumats, 
livets givare. De sade ’’jord’’ och strax skapades jorden. Bergen steg upp ut 
vattner; Gucumatz lyckönskade Huracan. Jorden täcktes av växtlighet, och 
skaparna befolkade den med djur och befallde dessa att hylla dem. Men eftersom 
djuren inte kunde tala, röt de tjöt eller visslade men kunde inte göra sig förstådda. 
För att straffa dem beslöt gudarna att de skulle dödas och bli uppätna (...)50 

48  Niklasson, Ingemar, Nordqvist, Alf, Hänt och Hört, del 3 Världesvälden och kulturkretsat, 
1966:274

49  Columbus, 1493/ 02/ 15

50  Niklasson, Ingemar, Nordqvist, Alf, Hänt och Hört, del 3 Världesvälden och kulturkretsat, 
1966:278-279
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Detta är ett exempel om vad författaren skriver om Mayafolkets mytologi och

är översatt från Engelska till Svenska från boken Larousse Encyclopedia of 

Mythology som författaren skriver själv i boken51. 

Berättelsen är ursprungligen från boken Popol Vuh 52som är mayafolkets 

heliga bok och betraktas som den äldsta boken i hela Amerika53.  Den berättas

i verser som är typiska för mayafolket, till exempel har vi samma vers fast i 

spanska ur själva Popol Vuh 

Solamente había imovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Sólo el 
creador, el formador, Tepeu, Gucumatz […] Que se llene el vacío! Que esta agua 
se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y se afirme […] Luego la tierra 
fue cread por ellos. Asi fue en verdad como hizo la creación, cuando de la tierra 
Tierra! Dijieron, y al instante fue hecha. Como la nieblina, como la nube y como 
una polverda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas; y al instante
crecieron las montañas […] Luego hicierin a los animals pequeños del monte, los 
guardians de todos los bosques, los genios de la montaña […] Cuando el creador y 
el formador vieron que no era possible que hablaran […] Entonces se les dijo: 
Seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de 
parecer: vuestro alimenti, vuestra pasture, vuenstra habitación y vuestros nidos los 
tendréis, serán los barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos 
adoréis ni nos invoquéis […] Vuestras carnes serán trituradas54. 

På liknande sätt som författaren skriver om mayafolket, så skriver han 

också om aztekerna och inkafolket. Han tar endast upp deras mytologier 

och återberättar dem för läsaren. Det vi kan se, är att allt som står i den 

ursprungliga texten inte står med i den svenska versionen, texten är 

kortfattad, bara det viktigaste översattes. Som en kritik mot detta kan vi 

lägga märke till att författaren hämtar sin information från ett franskt 

encyklopediskt arbete, med andra ord ett utländskt uppslagsverk med 

grundläggande information. Författaren hämtar sin information från 

allmänt hållna källor som kanske inte ligger vid forskningsfroten. 

8.2.4 Konklusion 

51Niklasson, Ingemar, Nordqvist, Alf, Hänt och Hört, del 3 Världesvälden och kulturkretsat, 1966: 
279 

52 Den urspringliga skriften blev bränd och förstörd när spanjorerna erövrade den heliga staden 

Utattlán 1524. Den heliga skriften räddades tack genom den muntliga traditionen oh skrevs ner 
vid 1600-talet i maya språket quiché som sedan översattes till spanska av munken Francisco 
Ximénez.  

53  Piñeyro, Juan carlos, Hispanoamérica desde la alteridad, 2010, 32

54  Popol Vuh: 1997:13-19
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Om vi ska göra en konklusion om detta så har författarna försökt ge en positiv

bild av dessa kulturer, men ger oss väldigt lite information om hur dessa 

samhällen fungerade och skriver om dem på ett generellt plan. I den första 

boken Historia för grundskolan årskurs 9,  ger författaren dessutom en 

förklaring hur dessa kulturer var genom att jämföra med Grekland och 

romarna. På detta sätt kan det vara lättare att förstå dessa samhällen.   

Författaren en förklaring på sin kortfattade information om dessa kulturer55. Man 

började dessutom översätta och forska mer om dessa kulturer i slutet av 1960-talet

och början av 1970-talet56, sedan dess har man hittat mer information och man har 

kunnat översätta mayafolkets olika kodex och aztekernas skrift.

 Vi kan se att författaren inte försöker undervärdera kulturerna utan istället 

försöker belysa de olika framgångerna som de hade uppnått. Samtidigt som detta 

görs, så använder författaren värdeladdade utryck som kan ha en negativ påverkan

på läsaren syn t.ex. utrycket fasa eller skräckinjagande som han använder när han 

skriver om aztekernas människoroffer.  Men även om författen försöker undvika 

att skriva utifrån kolonialt präglade perspektiv så använde han dem antika 

europeiska kulturer som referensram  och på detta sätt kan han ge läsaren en 

förklaring hur dessa kulturer var, genom att jämför kulturerna. Dessutom måste vi 

komma ihåg att det enda informationen som fanns om dessa kulturer kom från 

spanjorernas brev, samt de böcker som finns kvar från dessa kulturer och som 

hade översatts till spanska under kolonialtiden. Detta kan vi se i båda böckerna 

men vi kan se det tydligare i den andra boken, eftersom författaren mest skriver 

om myterna och har översatt från engelska till svenska för att kunna berätta om 

dessa kulturer.  Vi kan se är att författaren hämtar sin information från enkla och 

grundläggande källor och inte från en primärkälla d.v.s. akademiska arbeten eller 

nya forskningsresultat.  

8.3 Lärobok från 1970-talet 

8.3.1 Läroplan Lgr 69

55Meurling, Karl, Wirsén, Ragnar, Historia för grundskolan årskurs 9, 1964: 108

56 http://pueblosoriginarios.com/meso/maya/maya/escritura_desci.html# 
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Det huvudsakliga undervisningsmålet under 1970-talet handlade om att ge 

eleverna en grundläggande orientering om olika betydelsefulla händelser, 

tidsföreteelser och personligheter i nordisk och i allmän historia. Det skulle ge 

eleverna en föreställning om det liv som äldre generationer levat och om det arv 

som de efterlämnat. Det vill säga att ett av målet för historia är att eleverna ska få 

kunskap om arvet som deras förfäder har lämnat men de ska också få kunskap om 

andra delar av världens historia och deras arv till eftervärlden. Dock ska 

undervisningen belysa den kulturella, ekonomiska, sociala, tekniska, 

vetenskapliga, rättsliga och politiska utvecklingen57.  Detta är samma inledning 

som Lgr 62 för historia. 

Dessutom ska eleverna få en förståelse för varje tidsperiod och dess människor 

och ska bemötas utifrån dess egna förutsättningar, under undervisningen.

Under rubriken lärostoff ska undervisningens material ta hänsyn att de viktiga 

händelser som har haft mest betydelse för den historiska utvecklingen, det vill 

säga de viktigaste händelserna man behöver känna till för att kunna förstå dagens 

samhälle. 

8.3.2 Bok- Historia 3, nio arbetsområden för högstadiet 

Denna bok är publicerad 1976 och är skriven enligt läroplanens Lgr 69 mål för 

undervisningen inom historia. När vi kommer till kapitel som handlar om 

Latinamerikas historia är det första vi ser är en stor karta där de olika viktigaste 

händelserna är indelade i sju rutor. Där förklaras kortfattat om vad som kommer 

att berättas i detta kapitel. Denna bokanalys kommer att koncentreras på de 5 

första rutorna på kartan som handlar om de gamla högcivilisationer som fanns i 

Latinamerika. 

Tre högkulturer. Detta är den underrubrik som författaren har för att därefter 

kunna berätta om aztekerna, mayafolket och inkafolket. Denna rubrik ger inte 

läsaren en negativ bild av dessa kulturer och det ger samma värdering som 

Greklands eller Roms gamla kulturer. 

Det har funnit många fler märkliga kulturer i Latinamerika än vad vi kan ta upp i 

denna bok58. Så här skriver författaren över den första bilden på detta kapitel. Att 

57 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan lgr 69, 1996:184 

58 Hildingson, Lars, Husén, Lennart, Reinholm, Hællquist, Karl, Historia 3, 1976:97
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skriva att dessa kulturer är märkliga eller med andra ord konstiga ger inte en 

positiv bild på dessa kulturer. Detta är en europeisk syn: man försöker inte förstå 

kulturerna utan kritiserar dem eller jämföra dem med sin egen kultur. Men ordet  

”märklig” användes under 60- talet  ofta  i betydelsen anmärkningsvärd, som ger i 

alla fall en mer en positiv bild av detta. Idag har ordet mer och mer fått betydelsen

konstigt.  

Författaren börjar sedan berätta om Inkaväldet, men när han berättar om hur själva

kulturen tedde sig och hur samhället fungerade då, ser vi inte några nedvärderande

eller europeiskt präglade tankar. Kortfattat berättar han istället hur inkasamhället 

fungerade och hur långt det sträckte sig. 

När författaren kommer till aztekerna är det första han skriver att Méxicos historia

är svåröverskådlig. Det ena härskarfolket har avlöst det andra i området. Ett nytt 

herrefolk utformade ofta en ny byggnadsstil och dyrkade nya gudar59.  Detta är 

inget nytt när det gäller ett områdes historia och en civilisations utvekling, detta 

har också inträffat i Europa. Men författaren förmedlar en uppfattning om att 

Méxicos historia är svår att förstå och det ger en negativ bild till läsaren. En kultur

är inte svår att förstå så länge man försöker lära sig deras syn på deras tro och 

historia. 

Författaren skriver även om mayafolket och deras civilisation och nämner att 

denna kultur påminner om Grekland när det gäller deras stadsstater. Han förklarar 

hur deras samhälle fungerade och hur det var uppdelat. Dessutom belyser 

författaren hur avancerad civilisationen var inom vetenskapen, till exempel att 

Kalendrarna var världens mest exakta på sin tid60. 

När vi kommer till erövringen av kulturerna beskriver författaren kortfattat hur det

gick och nämner både Cortés och Pizarro, men han hoppar över viktiga händelser 

om hur konkvistadorerna kunde erövra dessa stora kulturer. Det enda författaren 

skriver är att hövdingarna blev fångade och sedan dödades, om vi ska sammafatta 

det hela. Dessutom försvarar författaren Cortés för sina brott och skriver så här 

 Cortés vad djärv och skoningslös. Och brukar nämnas som den typiske 

conquistadoren. Det bör dock till Cortés försvar sägas att han var mindre grym än 

59 Hildingson, Lars, Husén, Lennart, Reinholm, Hællquist, Karl, Historia 3, 1976:99

60 Hildingson, Lars, Husén, Lennart, Reinholm, Hællquist, Karl, Historia 3, 1976:101
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det flesta av sina landsmän. Han försökte förbättra jordbruket och hantverket i det 

erövrade México61 

Här avslöjar författaren en typisk synsätt grundat på föråldrade 

västerländska konventioner. Nyare forskning har hävdat att Cortés inte var 

mindre grym än sina soldater62  Cortés begick själv inte lika många brott 

som sina män men hindrade inte heller dem. 

8.3.3 Bok: Historia 1H, Sex arbetsområden för högstadiet 

Denna bok är utgiven 1971 och följer Lgr 69 läroplan, den är några år äldre 

än den första boken men till skillnad från den första boken så berättar denna 

bok nästan ingenting om Amerikas kulturer utan börjar med kolonialtiden. 

År 1492 sände det spanska kungaparet i väg en expedition om tre fartyg under ledning av 

italienaren Christofer Columbus. På hösten samma år nådde han fram till den västindiska 

övärlden. Därifrån fortsatta han till fastlandet i väster. Amerika var upptäck Spanjorerna 

lade snabbt beslag på de flesta områdena 63

Detta är den enda vi kan hitta i boken som berättar om vad som hände innan 

kolonialtiden. Men som vi kan se så berättar författarna väldigt lite om 

erövringen, nästan ingenting. Det enda läsaren får veta är att spanjorerna erövrade 

och tog makten väldigt snabbt i Amerika. Läsaren får inte heller veta något om de 

ursprungliga kulturerna. Detta ger en negativ bild av Amerikas ursprungliga 

civilisationer, som underlägsna. Vi kan också säga att Amerika objektifieras, det 

vill säga, det tycks ligga där och bara väntar på att bli upptäckt. Genom detta kan 

vi se att lärobokstexten är strukturerad efter en eurocentrisk världssyn. 

Författaren hoppar över hur Amerikas antika civilisationer var, vilka framgångar 

de hade och hur ursprungligabefolkningen levde. Författaren berättar inte om 

Cortez eller Pizarro och koncentrerar sig på hur samhällsklassen var uppbyggd 

under kolonialtiden. 

8.3.4 Konklusion  

61 Hildingson, Lars, Husén, Lennart, Reinholm, Hællquist, Karl, Historia 3, 1976:102

62 Piñeyro, Juan carlos, Hispanoamérica desde la alteridad, 2010:69

63 Dannert, Leif, Waldemar, Lendin, Petrén Arne, Historia 1H, sex arbetsområden för högstadiet. 
1971: 46 
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När författaren berättar om de tre högkulturerna aztekerna, mayafolket och 

inkafolket i den första boken: Historia 3, nio arbetsområden för högstadiet, så 

beskriver han inte dem med ett diskriminerade språk eller undervärderar dem. 

Utan han förklarar kortfattat hur dessa samhällen fungerade, vilken mat de odlade,

vetenskapliga framgångar och mycket mer. Dessutom belyser författaren deras 

framgångar. 

Men författaren skriver även att de var märkliga och svåra att förstå. Om man 

tänker från en europeisk syn. Implikationen blir det utifrån ett västerländskt 

perspektiv är svårt att förstå sig på dessa kulturer till skillnad från grekerna och 

romarnas. Europa har haft längre kontakt och tid att förstå dessa kulturer. 

Dessutom har man respekterat kulturernas skrifter och bibliotek till skillnad från 

de amerikanska kulturernas, där européerna förstörde mängder av material. Det är 

bara tre böcker som har blivit räddade, en av dem är Popol vuh64. 

Om vi ska dra en slutsats om det hela så skriver inte författaren med en lika 

europeisk syn, när han skriver om hur samhällena fungerade innan spanjorernas 

ankomst.  När författaren skriver om erövringen så kommer de kolonial präglade 

strukturerna upp och en väldigt tydlig syn på de europeiska synpunkterna.

I den andra boken Historia 1H, Sex arbetsområden för högstadiet, är det svårt att 

göra en konklusion eftersom det finns knappt något om dessa kulturer, men det vi 

kan se tydligt är att i denna bok är de postkoloniala tankestrukturerna kvar. 

Eftersom författaren skriver om att dessa kulturer kunde erövras snabbt och 

hoppar över nästan allt av Amerikas historia innan kolonitiden. 

8.4 Lärobok från 1980-talet 

8.4.1 Läroplan Lgr 80 

Under 1980-talet hade alla So-ämnena tillsammas samma mål och var inte lika 

tydliga som de olika mål och syfte som vi har nu har för varje ämne. 

Genom undervisningen i samhällsorienterade ämnen ska eleverna vidga sina 

kunskaper om sig själva och andra, om människors liv och verksamhet förr och 

64 Piñeyro, Juan Carlos, hispanoamérica desde la alteridad, 2010:32
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nu65.  Med andra ord ska eleverna få kunskaper om andra kulturer än sin egen för 

att förstå samhället. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna får ökad förståelse för andra människor 

och deras villkor som en grund för att eftersträva jämlikhet och solidaritet.  

Genom undervisningen ökar elevens förståelse för andra människor, de ska känna 

till vad som formar andra människor.

En annan viktigt punkt för historia är: undervisningen ska syfta till att stärka 

respekt för människans grundläggande fri och rättigheter. De ska ge en beredskap 

för fredssträvanden och öka förståelsen för behovet av internationell solidaritet. 

Den ska leda till förståelse och respekt för alla folk, för deras kulturer, 

civilisationer, värderingar och levnadsätt66. Denna punkt passar bra till historia 

som ämne eftersom genom historien kan vi lära oss av andra kulturer och 

värderingar och försöka förstå dem. 

8.4.2 Bok – Följ med genom tiderna 

Denna bok användes i mitten av 1980-talet och är gjort enligt Lgr 80s olika mål. 

Författarnas har som syfte att ge eleven ett kronologiskt samband genom tiderna 

från forntid till nutid och gapen i kursen mellan forntiden och 1700-talet fylls ut 

av särskilda översikter.

I denna bok presenteras de olika stora kulturerna med sitt eget kapitel som berättar

först hur det gamla samhället fungerade och sedan om européernas ankomst till 

dessa kulturer och vad resultatet blev efter dem, till exempel har vi Indiens 

historia, Japans historia och Latinamerikas historia. 

När vi kommer till Latinamerikas historia så börjar kapitlet med titeln 

’’Indiankulturerna och Latinamerika’’ om vi ska kritisera själva titeln så heter det 

inte Indiankulturer, utan Latinamerikas kulturer eller Mesoamerikas kulturer om 

man refererar endast till Central Amerikanska kulturer67. 

65 Skolöverstyrelse, Läroplan för grundskolan lgr 80, 1980: 119

66 Skolöverstyrelse, Läroplan för grundskolan lgr 80, 1980: 120

67 Det finns sju gamla kulturer i central Amerika, Aztekerna, Maya, olmecs, zapotek, Totonac, 
toltekerna, Chichimeca   
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Före den vite mannens ankomst blomstrade där indiansamhällen med en hög och 

rik kultur68 så här skriver författaren efter huvudrubriken. Denna mening ger en 

positiv förståelse eller uppfattning av de latinamerikanska kulturerna. Att de var 

framgångsrika och civiliserade innan européerna kom; dock använder författaren 

den vite mannen, istället för att använda européer. Detta har vi fått efter de 

koloniala tiderna, att skilja på olika folk med hjälp av hudfärgen. De vita, de 

svarta, de gula och så vidare för att på så sätt kunna identifiera oss69. 

I detta kapitel berättas om aztekernas, maya och inkas kulturer, och hur deras 

samhälle fungerade väldigt kortfattat. Med andra ord berättar författaren att dessa 

kulturer odlade majs som sedan spreds sig över hela Latinamerika, han skriver 

även att staden Tenochtitlán är dagens México City och att den är byggt över en 

saltsjö, men här berättar författaren fel om varför aztekerna valde att bygga staden

där. ’’ Troligen valde de den platsen, därför att den var lätt att försvara’’70. 

Författaren är inte säker på varför aztekerna valde att bygga Tenochtitlán utan han 

gissar eller antar orsaken till varför aztekerna byggde sin stad, eftersom det var 

lätt att förklara71. 

När författaren ska berätta för läsaren om aztekernas kultur använder han rubriken

ett strängt samhälle och en grym religion. Som läsare uppfattar man detta på ett 

negativ sätt. Ur ett modernt perspektiv skulle religionen mycket riktigt kunna 

karaktäriseras som ”grym” samtidigt kan det ifrågasättas om skillnaderna mot 

andra trossystem som kristendomen är så tydliga som författaren tycks ta för 

givet. Det sätt som kristendomen praktiserades på under medeltid och tidig 

modern tid innehöll också drag som skulle kunna betecknas som ’’stränga och 

”grymma”. De inhemska kulturerna i Latinamerika dödade av religiösa skäl, men 

detta gäller även kristendomen.  Att döda för sin tro var inte ovanligt vid denna 

tid72 och sker fortfarande i vissa delar av världen. 

68  Åker Häger, Bengt, Följ med genom tiderna, 1985: 278 

69 Eriksson, Eriksson, Thörn, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasism och 
det mångkulturella samhället, 2 005,24

70 Aztekerna hade en myt, där en örn äter en orm på en kaktus där skulle deras civilisation 
blomstra, Aztekerna vandra runt nuvarande Méxicos mark och till slut hittade dem en örn som åt 
en orm på ett kaktus.  Detta är Méxicos nationalsymbol på deras flaga.  

71 http://www.cableducacion.org.mx/micrositio/labandera/escudo.htm 

72 http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/61793/64657 
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Författaren skriver även om aztekernas och maya folkets skrift och beskriver det 

så här: Det fanns en skrift, men den var opraktisk och svårläst73 så vi kan se att 

författaren kan anses ge en negativ bild av detta. Istället för att förklara hur 

skrifterna var, eller ge oss några exempel på detta, det enda som läsaren får veta är

att skriften var opraktisk och svårläst. Läsaren få ingen förståelse för hur 

skrifterna var, och får istället en bild av att aztekerna och maya folket var 

opraktiska och att de inte använde en lika lätt skrift som våra dåvarande. För 

aztekerna eller mayafolket var inte denna skrift svår eller komplicerad att läsa 

eller förstå.

På den positiva sidan så refererar forfattaren i detta kapitel till en av Cortés 

soldater, han beskriver Tenochtitlán, hur stor och vacker staden var. Dessutom 

förklarar författaren till läsaren om varför aztekerna välkomnade spanjorerna i 

början74.  Dessutom skriver författaren att aztekerna och mayafolket var 

framgångsrika inom matematik och astrologi, de hade uppfunnit siffran noll tusen 

år tidigaren än folket i den ”gamla världen” och hade en mer exakt kalender än 

någon annan samtida civilisation. Dessutom skriver han att mayafolket hade 

bibliotek av böcker men att de spanska prästerna förstörde nästan allt75. Här ger 

författaren en positiv bild av dessa kulturer och deras olika framgångar inom 

vetenskapen.  

8.4.3 Bok: Historia för högstadiet 

Denna bok är gjort 1991 men följer Lgr 80s läroplan. Författaren har som syfte att

berätta hur samhället har förändrats genom tiden och hur det har påverkat 

samhället. 

När vi kommer till Amerikas historia, börjar kapitlet med rubriken De stora 

upptäckarna, här skriver författaren alla upptäckresande som, Vasco de gama, 

Bertolomeo Diaz och Christofer Columbus och deras resor.  När författaren 

skriver om Columbus första möte, då han anlände till Guanahaní ö, som han 

kallade San Salvador, skriver han att under det första mötet med 

73 Åker Häger, Bengt, Följ med genom tiderna, 1985: 278 

74 Han berättar att en av aztekernas gudar var storväxt, ljushyad och skäggig, detta var 
Quetzalcoatl

75 Några böcker har man kunnat räddat som Popol Vuh 
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ursprungbefolkning så inträffade detta: spanjorerna delade ut halsband av 

glaspärlor, bjällror och röda luvor, och det fick själva andra gåvor i utbyte76. 

Detta är fel, eftersom spanjorera gav ursprungbefolkning glasbitar, trasiga pipor, 

knappar och andra saker utan något värde. I utbyte fick spanjorerna guld, smycken

och andra värdefulla ting, allt enligt Columbus brev.  Detta kan bero på att 

författaren har hittat felaktig information om detta. Så här skriver Columbus i sitt 

brev

Yo defendí que no se les diesen cosas tan viles como pedazos de escudillas rotas y pedazos de 
vidrio roto y cabos de agujetas, aunque cuando ellos esto podían llegar, los parecía haber la major 
joya del mundo […] Hasta los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomaban y daban lo que 
tenían como bestias 77.

( översättning) Jag förbjöd emellertid mitt folk att ge dem värdelösa föremål, såsom skärvor av fat 
eller glas, spikar och lärderremmar, trots att dylika saker kunde bereda dem största glädje  […] Till
och med trasiga pipor och de gav vad de hade som djur. 

I det här citatet skriver Columbus vad spanjorerna gav till ursprungsbefolkningen, 

han förklarar att det som spanjorerna gav till ursprungbefolkning var skärvor av 

fat, glasbitar och trasiga pipor men sedan förbjöd han sitt folk att inte ge 

ursprungbefolkning värdelösa föremål . Här kan vi se att informationen som 

författaren skriver är fel aktivt.  

När vi kommer till Amerikas största kulturer, så börjar författaren med att skriva 

om aztekerna. I denna del av kapitel hittar jag ingen negativ eller felaktig 

information om kulturen, författaren förklarar varför aztekerna använde sig av 

människooffer och skriver till och med av vilket material kniven var gjord 

(Obsidian) som är ett vulkaniskt glas. 

Den mest intressanta i detta kapitel är att författaren börjar beskriva varför 

aztekerna välkomnade spanjorerna och skriver först om guden Quetzalcoatls 

historia och hans löfte att återvända till México78. Detta var orsaken till varför 

Montezuma gav ordern om att spanjorerna skulle respekteras och inte anfallas. 

76 Öhman, Christer, historia för högstadiet, 1991:108

77  Columbus: 1493-02-15

78  Quetzacoatl var guden som hade lovat att komma tillbaka för att härska över Aztekerna och 
enligt myten så liknade denne gud spanjorerna, detta var orsaken varför Aztekerna trodde att 
spanjorerna var gudar. 
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Författaren fortsätter att skriva hur Cortés blev besatt av aztekernas rikedomar och

att han sänkte sina egna fartyg så att igen kunde återvända hem. 

 Cortés och hans män togs emot som gäster i Montezumas kungliga palats där han 

sedan hölls som fången i av spanjorerna. En annan intressant information som 

författaren skriver är när spanjorerna anfölls och nästan blev helt besegrade av 

aztekerna, han skriver så här: 

Men alla azteker ville inte ge upp utan strid. Efter en tid blev stämningen i staden 
alltmer hotfull, och flera spanska soldater dödades på gatorna. Cortés förstod att han 
måste fly.  Mitt i natten den 30 juni 1520 började spanjorerna återtåget. Lastade med 
guld var det på väg ut ur staden när aztekerna upptäckte dem. Tenochtitlan låg på en ö 
i en stor sjö, och den enda vägen ditt gick över en fördämningsvall som ledde till 
fastlandet. Genom vallen gick flera kanaler, och broarna över kanalerna togs bort varje
kväll. Spanjorerna hade med sig en bärbar bro, och med den lyckades de ta sig över 
den första kanalen. Men nu gick aztekerna till anfall. En skur av pilar regnade över 
spanjorerna, och upp på vallen klättrade aztekiska krigare och drog ned den bärbara 
bron i sjön. Cortés och hans män kämpade för sina liv. Den sista kanalen framför dem 
fylldes med vagnar, kanoner, döda hästar och människolik, och på dessa kunde en del 
ta sig över, bland dem Cortés själv. Ungefär hälften av spanjorerna lyckades att 
återvända79.

Denna strid kallas för La noche triste (den sorliga natten)80. Författaren 

försöker ge en bild och en förklararing till hur erövringen verkligen gick till, 

genom att förklara varför aztekerna välkomnade spanjorerna, och inte gjorde 

något motstånd i början, och hur de blev dödade av aztekerna när de försökte 

fly. För att avsluta allt så skriver författaren även hur spanjorerna genom att 

bilda allians med Tlaxcala kunde besegra aztekerna. 

När vi kommer till inkafolkets historia, så skrivet författaren ungefär på 

samma sätt som han berättar om aztekerna. Först skriver författaren hur långt 

deras rike sträckte sig, och förklarar att när Pizarro kom till inkariket, var 

riket redan svagt efter interna strider, han skriver så här 

Inkariket var verkligen både rikt och mäktigt, med just vid den tid då spanjorerna 
kom dit var riket splittrat av inre konflikter. 1527 hade härskaren, Inkan, dött, och 
strider hade uppstått mellan hans söner Atahualpa och Huasacar.. Efter fem års 
inbördeskrig segrade Atahualpa. 1532 utropades han till ny Inka81. 

79  Öhman, Christen, Historia för högstadiet, Almqvist & Wiksell tryckeri, 1991:111

80 Piñeyro, Juan Carlos, hispanoamérica desde la alteridad, 2010:70 

81  Öhman, Christen, Historia för högstadiet, Almqvist & Wiksell tryckeri, 1991:112
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Detta kan vi se som en positiv bild som ges läsaren.  Genom att förklara varför 

inkariket blev besegrat av spanjorerna, dessutom skriver författaren om hur 

Pizarro kunde fånga Atahualpa, han skriver så här 

Men inga spanska soldater syntes till. I ställer trädde en präst fram inför inkan. Han 
bar en bibel i handen och åtföljdes av en tolk. Atahualpa krävde att spanjorerna skulle 
lämna tillbaka vad de hade stulit under marschen till Cajamarca, och prästen började 
förklara för inka varför spanjorerna befann sig i hans rike. Han berättade om den 
kristna läran och om hur påven hade gett kungen av Spanien i uppgift att omvända 
infödingarna i denna del av världen. Därför måste Atahualpa och hela hans folk anta 
kristendomen och underkasta sig den spanska kungen och hans sändebud, Pizarro. Till
sist räckte prästen fram sin bibel. Atahualpa bläddrade lite i den och kastade den sedan
föraktfullt åt sidan. Då slog Pizarro till82. 

Detta är förklaring till hur Pizarro kunde erövra inkaväldet, genom att fånga 

Atahualpa. Läsaren får en bild av att inkaväldet inte hade varit lätt erövra för 

spanjorerna om inte riket hade haft inbördeskrig, och att deras ledare blev 

tillfångad genom att ha blivit lurad av en präst för att sedan bli avrättad av Pizarro.

 Sedan skriver författaren hur Pizarro krävde att inkafolket skulle betala en 

lösensumma för att befria Atahualpa, men när författaren skriver om hur Atahulpa 

blev dödad så skriver han så här 

Han hade inte längre någon nytta av inkan, och därför måste denne dö. Pizarro 
anklagade Atahualpa för att ha fördrivit sin broder och för att ha dyrkat avgudar, och 
han dömde inkan att levande brännas på bål. Men spanjorerna meddelade, att om 
Atahualpa ville anta kristendomen så skulle han få ett mildare straff. Då skulle han 
strypas i stället för att brännas. Inkan vägrade först, men när han skulle stiga upp på 
bålet tappade han modet och förklarade att han vill gå över till kristendomen83.

I detta citat berättar författaren hur avrättningen gick till för Atahualpa, men 

berättar fel i slutet. Atahualpa stryptes men han tappade inte modet när han skulle 

brännas. Han valde aldrig att brännas på grund av hans tro. Att förstöra en kropp 

med elden repesenterade en synd därför accepterade Atahualpa att döpas innan de 

avrättade honom84. 

8.4.4 Konklusioner 

Om vi ska dra en konklusion på den första boken Följ med genom tiderna, i 

undersökningen så kan vi börja med att använda orden den vite mannen eller 

82  Öhman, Christen, Historia för högstadiet, Almqvist & Wiksell tryckeri, 1991:112

83  Öhman, Christen, Historia för högstadiet, Almqvist & Wiksell tryckeri, 1991:113

84 Piñeyro, Juan Carlos, hispanoamérica desde la alteridad, 2010: 75
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neger som är ett väldigt rasistiskt ord i dagens samhälle. För elevernas lärande går 

dessa formuleringar i en negativ riktning och innebär ett ’’vi och dem’’ tänkande, 

det visar spåren av ett rasifierat tänkande med rötter i kolonialtiden. 

Dessutom kan vi se att författaren inte söker ta sig utanför de europeiska 

grundläggande synsätten när han skrivet om Amerikas högkulturer och deras 

religion och tro, utan ger ett negativ bild av dem. Det enda positiva som han kan 

se är deras vetenskapliga framgångar.

I den andra boken Historia för högstadiet, kan vi se att författaren inte berättar så 

mycket om själva kulturerna eller hur själva samhället var. Författaren 

koncentrerar sig mest på hur erövringen av dessa kulturer gick till. Det intressanta 

är att författaren berättar detta detaljerat. Han förklarar för läsaren varför 

aztekerna inte gjorde motstånd i början och sedan hur de kunde erövra 

Tenochtitlan.  Dessutom beskriver han även ett slag där spanjorerna nästan blev 

dödade. Detta ger en annan bild av aztekerna, att det var inte lätt erövra dem. 

När författaren skriver om inkaväldet förklarar han att Pizarro använde samma 

taktik som Cortés, sätta allt på spel, fånga monarken och sedan ta guldet, men han 

berättar inte heller något om inka kulkuren utan fokuserar sig mest på hur 

erövringen gick till och berättar om den i detalj.  

Den intressanta här, är att författaren beskriver för läsaren först hur långt 

inkaväldet sträckte sig och varför inkaväldet var svagt då spanjorerna anlände och 

hur Pizarro precis som Cortés utnyttjade situationen för att kunna erövra riket. 

Genom att förklara detta i detalj får läsaren inte en negativ bild av inkariket, som 

ett riket som kundes lätterövrat. Dessutom beskriver författaren hur Pizarro genom

en munk (Vicente Valverde) kunde komma nära Atahualpa och fånga honom. 

Denna berättelse har jag bara hittat i denna bok, den är dock intressant och en 

viktig händelse eftersom genom denna händelse kunde Pizarro fånga Atauhualpa. 

Men författaren skriver felaktigt sätt när det gäller Atahualpas avrättning, då han 

skriver att inkan tappade modet och förklarade att han ville gå över till 

kristendomen. Författaren berättar inte att på grund av hans tro fick hans kropp 

inte brännas. Han gav aldrig upp sin tro utan istället respekterade han den. 

Om vi ska sammanfatta detta så berättar den första boken mer om själva 

kulturerna och den andra boken koncentrerar sig mest på erövringarna av 

aztekerna och inkaväldet men berättar inget om mayafolket.  Men båda två skrivs  
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med en europeisk tankestrukturer, så att kolonialt betingade tankar träder fram. 

Det finns en tydlig ”vi och dem” tanke. 

8.5 Lärobok från 1990-talet 

8.5.1 Läroplanen Lgo 94 

Historia utvecklar våra kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och 

händelser i nutiden som ett led i ett historisk skeende85 så börjar förklaringen av 

varför historia är viktigt för samhället i lärarplanen Lgo94. Under 1990-talet hade 

historie-ämnet som syfte att utveckla ett kritisk tänkande och ett analytiskt 

betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur, 

med andra ord genom att använda ett kritiskt tänkande och analysera detta, kan vi 

förstå dagens samhälle och de olika kulturerna.  

Ett annat syfte som detta läroplan har är att eleverna ska förstå och leva sig in i 

andra tider och se vilka förutsättningar som har funnit för män, kvinnor och barn i 

olika kulturer och samhällsklasser. Kursen ska bidra till att utveckla såväl ett 

interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet. 

Historien är ett sätt att förstå samhället och få ett perspektiv av dåtid, nutid och 

framtiden, detta präglas av insatser, skeende, spänningar och konflikter som har 

påverkat vårt utvekling. Det vill säga genom att lära oss om de olika tekniska, 

ekonomiska, sociala och kulturella framsteg men också om de olika konflikter, 

maktförskjutningar och spänningar mellan länder. Inte att förglömma de mörka 

sidorna i historien i form av religiösa, etniska, och politiska förföljerser som har 

varit destruktiva sidor genom historiens gång. 

 Genom att förstå dessa punkter kan vi få en förståelse för människorna och deras 

livsvillkor under de olika tidsperioderna och använda detta som referensramar för 

att försöka förstå nutiden och framtiden. 

En annan punkt som denna läroplanen tar upp är det internationellt perspektivet 

inom ämnet historia. Det vill säga att genom ett internationellt perspektiv kan vi 

belysa likheter och skillnader mellan olika kulturer och utveckla förståelse för 

kulturell mångfald. Genom att läsa olika länders historiska bakgrund och 

85 Skolverket, kursplaner och betygskriterier, 2000: 76 
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utveckling kan vi jämföra med den egna kulturkretsens kunskap för att förstå vad 

som skiljer sig och vad som förenar. 

8.5.2 Bok: Historia, SO direkt 

Denna lärobok användes under 1990-talet och följer läroplanen Lpo 94s 

värderingar. Författarna har som syfte att ge eleverna en kronologisk framställning

av utveklingen av det historiska skeendet, dessutom har dem gjort en världskarta 

som visar hur långt den historiska utveklingen har kommit i andra delar av världen

vid samma tidpunkter.  

I denna bok så börjar Latinamerika historia under rubriken ’’ de stora 

upptäckternas tid’’ där börjar författarna att beskriva varför européerna försökte 

hitta nya väggar till Asien. Men om vi fokuserar på titeln så får läsaren en 

förståelse att detta kapitel handlar om Europas historia och vilka upptäckter 

Europa gjorde under 1500-talet.  

I denna bok beskriver författarna hur Colombus hittar information, om att jorden 

var rund och hur han lägger fram sin idé för Portugals kung. Kungen nekar 

Columbus sitt stöd och därför vänder sig Columbus till Spaniens kungapar. 

Författarna beskriver de viktigaste händelserna och ger en bra förklararing för 

läsaren, han förklarar även varför de amerikanska invånarna kom att kallas för 

”indianer”. Colombus kallade Amerikas invånare för indianer eftersom han trodde

att han var i Indien.  Men även om författarna förklarar detta så gör kallar dem 

invånarna för indianer. 

Det som intresserade mig mest med denna bok är att författarna skriver om 

kulturerna och börjar med hur människor vandrade till Amerika för 25000 år 

sedan. 

När han pratar om mayafolket så försöker författaren inte bara skriva om 

kolonialismen, utan beskriver kortfattat hur deras kultur är och skriver hur långt 

de hade kommit vetenskapligt och inom arkitetur, han skriver så här: 

De använde talet noll långt före européerna. Deras skriftspråk var väl utvecklat. De 

hyste stor intresse för konst och byggnader86 

86 Almgren Bengt, Tallerud, Berndt, Thorbjörnsson, Hans, Tillman, Hans, Historia, SO direkt, 
1999:161
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Författarna uppmärksammar att mayafolket var mer avancerade inom vetenskap 

och jämför dem med européerna när det gäller vetenskap. Detta tyder på att 

författarna försöker skriva historien utan en europisk syn. 

När det gäller att beskriva hur mayasamhället styrdes, skriver han så här 

På halvön Yucatán och söder därom härskade på 300-talet och några hundra år framåt 

mayafolket.(idag ligger där länderna Guatemala och Honduras). De levde på jordbruk, men 

det fanns också stora städer. Landet styrdes av prästerna, vars makt delvis grundades sig på 

deras stora kunskaper om tideräkning87 

Om vi ska kritisera detta så har författarana inte skrivit ner alla de länder som 

mayariket stäckte sig över88.  Dessutom berättar de att riket styrdes av prästerna 

vars makt grundades sig på deras kunskap om tiden. Detta är delvis fel, prästerna 

hade stora kunskaper av tideräkning men författarna skriver inte att makten 

delades med grundfamiljerna (familjerna som grundades huvudstaden), dessa 

familjer hade alltid de viktigaste positionerna i samhället inom religion, militären, 

handel m.m.89 .

När författarna skriver om aztekerna och inkafolket använder de inga 

undervärderande ord när de förklarar för läsaren hur deras samhälle fungerade och

försöker förklara dessa samhällen utan att ha ett europeiskt perspektiv, vilket de 

lyckas med till exempel här: 

Aztekerna var stark påverkade av mayafolkets kultur. De hade ett skriftspråk med 

bildskrift. I deras dyrkan till gudarna ingick människooffer. Oftast var det krigsfångar som

dödades av prästerna till solgudens ära. Han måste ha blod, annars gick solen inte upp 

nästa dag90

  Författarna förklarar även varför aztekerna offrade människor och till vilken gud,

utan att använda några nedvärderande ord eller ett behov av att jämföras med 

Europa. Samtidigt är det intressant att så mycket av det lilla utrymmet som ägnas 

åt aztekerna, just går åt till att förklara hur människooffren gick till och varför det 

87 Almgren Bengt, Tallerud, Berndt, Thorbjörnsson, Hans, Tillman, Hans, Historia, SO direkt, 
1999:161

88 Mayariket sträckte sig från södra México, Guatemala, Honduras, Belize och El Salvador. 

89 Carlos, Piñeyro, Juan, Hispanoamérica desde la alteridad, 2010:29

90 Almgren Bengt, Tallerud, Berndt, Thorbjörnsson, Hans, Tillman, Hans, Historia, SO direkt, 
1999:162 
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gjordes. Man kan säga att det verkar vara svårt för västerländska författare att 

nämna aztekerna utan att nämna människooffer, som på något sätt blir typiska för 

kulturen.  

Författarna skriver även om hur Cortes och Pizarro erövrade dessa riken och 

skriver kortfattat om de viktigaste händelserna för läsaren. Dessutom skriver 

författarna att detta var en av historiens värsta plundringar91. Här kan vi tydligt se 

att författarna försöker se detta utanför en europeisk syn. Amerika ses inte längre 

som ett objekt som ligger och väntar på européernas ankomst. 

8.5.3 Bok: Historia, liv i förändring A 6-9

Denna bok följer läroplanen Lgo 94 och är tryckt 1998. Författarna av denna bok 

har som syfte att sätta människan i centrum och behandlar kvinnor, mäns och 

barns liv. Ett annat syfte är att läromedlen ska ge en helhetssyn av historien med 

nedslag i såväl social, politisk, ekonomisk, och kulturell historia, dessutom 

behandlar de varje världsdel med sin historia. 

När vi kommer till kapitlet då Amerika historia börjar, som börjar med rubriken 

Amerika som följs av Amerikas karta där kontinentet delas i två delar. Det första 

författarna har gjort är att förklara för läsaren vart de olika kulturerna var innan de

börjar förklara de olika kulturerna. 

Den första kultur som författarna beskriver är mayariket. Här berättar författarna 

hur mayasamhället såg ut, och fokuserar på hur människor levde och förklarar för 

läsararen vilka traditioner de hade, vad de åt, samhällsklasserna, vetenskapliga 

framgångar och mycket mer. Till exempel: 

Till gudarnas ära anlade mayanerna stora tempel. Templen byggdes högst upp på 

väldiga pyramider, som bestod av enorma stenblock. Templen bands samman med 

broar och gångvägar på pelare. Mayanerna begavs sig till templen för att offra och be 

om hjälp för att få större skördar. De offrade blod från sin egen kropp och även 

människor offrades. Det var oftast krigsfångar som avrättades genom halshuggning92 

Här kan vi se att författarna försöker förklara hur deras religion var och varför

de offrade blod och människor till gudarna. Genom att förklara hur religionen

91 Almgren, Bengt, Tallerud, Berndt, Thorbjörnsson, Hans, Tillman, Hans, Historia, SO direkt. 
1999:165

92 Sjöbeck, Karin, Melén, Birgitta, Historia, liv i förändring A 6-9, 1998:108
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var under den tiden får inte läsaren en negativ bild av kulturen. För att få en 

bättre bild om hur deras samhälle var skriver författarna till exempel så här:

Mayanerna odlade framför allt majs, som var den viktigaste maten. Bomull, papaya, 

kakao, och avokado var andra viktiga produkter. Bönderna använde enkla redskap och

hade varken dragdjur eller plogar. Istället gjorde de hål i marken med en pinne och 

satte majsplantorna i hålet […] När majsen hade skördats var det kvinnornas uppgift 

att ta hand om majsen. Majskornen torkades för att de skulle hålla sig under ett år […]

Majskornen malde kvinnorna till tjock ”gröt” och formade den till tortillas, ett slags 

tunna, flata brödkakor.93

Här kan vi se att författarna genom att skriva om vad de odlade beskriver hur 

deras samhälle var, dessutom skriver dem hur de klädde sig, hur de gifte sig och 

mycket mer. Men som andra författare före dem, jämför författarna kulturerna 

med européernas antika kulturer som Grekland. 

När vi kommer till inka väldet så beskriver författarna samhället, hur människor 

levde precis så som de gjorde med mayariket, men om inkaväldet berättar 

författarna mer detaljerad om hur deras samhälle var uppbyggt:  

Riket leddes av en enväldig härskare, som kallades Inka och som ansågs vara solgudens 

son. Han bestämde allt i landet[…] inka samhället var indelat i klasser. Präster, höga 

ämbetsmän och krigare utgjorde en överklass som kallades storörönen. Under 

överklassen stod bönder och andra arbetare som huvudsakligen var besegrade 

grannfolk. De kallades den stora hopen och hade inte något inflytande i samhället. Allra 

längst ned på samhällsstegen fanns slavar94

Här kan vi se att författarna försöker förklara hur samhället fungerade innan 

spanjorernas ankomst. Genom att veta hur ett samhälle fungerade, kan man lättare

förstå kulturen och deras traditioner. 

När författarana kommer till erövringen av dessa kulturer, skriver dem kortfattat 

hur erövringen gick till, men de viktigaste händelserna har författarna fått med. 

Hernán Cortés var en av de första konkvistadorerna. Under hans ledning nådde 

spanjorerna aztekindianerna huvudstad Tenochtitlán, där Montezuma härskade, 

Spanjorerna bjöds in i staden. Det berättas att de blev mycket imponerade över den 

prakt de såg där. Överallt glänste guld och silver och ute på vattnet flöt underbara 

trädgårdar med blommor. Trots det vänliga mottagandet tog spanjorerna Montezuma

93 Sjöbeck, Karin, Melén, Birgitta, Historia, liv i förändring A 6-9, 1998:108

94 Sjöbeck, Karin, Melén, Birgitta, Historia, liv i förändring A 6-9, 1998:110
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till fånga. Aztekernas rike krossades och spanjorerna erövrade landet år 1521.   

Några år senare inledde spanjorerna erövringen av Mayariket på Yucatánhalvön och 

snart var området helt in inkräktarna händer95

Här kan vi se att författarna skriver först om den första kontakten som spanjorerna

hade med aztekerna, författarna berättar för läsaren hur aztekerna välkomnade 

spanjorerna och hur spanjorerna besvarade detta. Även om detta ger en negativ 

bild av aztekerna, att det var ”lätt” att erövra dem, så beskriver författarna 

spanjorerna som inkräktare som fångade monarken för att kunna ta folkets skatter,

detta kallas för plundring. Här kan vi se att författarna försöker berätta historien 

utan att använda sig av ett europeiskt synsätt, genom att förklara hur erövringen 

verkligen var och inte vad som gynnade Europa efter detta, författarna beskriver 

hur erövringen gick till för Inka folket och vem som erövrade dem, men också hur

spanjorerna lyckades erövra dessa kulturer: 

Erövrarna fick också i viss mån hjälp av de indianstammar som levde som slavar 

och underklass till de härskande folken. Vidare hade många områden härjats av 

inbördeskrig och indianerna hade därför inte mycket kraft att vända mot erövrarna. 

Européerna drog sig inte heller för att använda lögner och förräderi för att besegra 

indianerna96

Här har författaren förklarat varför spanjorerna kunde erövra dessa kulturer så 

”lätt”, dessutom skriver dem om aztekernas legend om den befjädrade ormen 

(Quetzalcoatl). Där förklara författarna varför aztekerna välkomnade spanjorerna 

först. Sedan fortsätter författarna med vilka konsekvenser detta fick för 

ursprungsbefolkningen.

8.5.4 Konklusion 

I den första bok Historia, SO direkt, så kan vi se att författarna försöker förklara 

historien utan att använda sig av en påtagligt europeisk syn. När de berättar om 

Latinamerikas kulturer så har de gjort ett litet kapitel där de bara förklarar om 

kulturerana och lämnar spanjorerna och erövringen utanför. Istället skriver man 

om hur själva samhället fungerade, vilka framgångar de hade, deras politik, 

klasser, hur långt deras rike stäckte sig och mycket mer. I denna del av kapitlet har

95 Sjöbeck, Karin, Melén, Birgitta, Historia, liv i förändring A 6-9, 1998:112

96 Sjöbeck, Karin, Melén, Birgitta, Historia, liv i förändring A 6-9, 1998:113
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de inte några postkoloniala strukturer eller fördomar om dessa kulturer, utan de 

ger en förklaring eller en bild till läsaren om hur dessa kulturer var, precis som 

man gör med Grekland, Mesopotamien och många fler. Sedan uppmärksammas 

att dessa kulturer var mer avancerade än Europa när det gäller vetenskap. Det som

också förefaller intressant är att författarna förklarar varför aztekerna välkomnade 

spanjorerna med öppnar armar, vilket påverkade deras erövring. Denna förklaring 

brukar inte vara med i de svenska läroböckerna men det är med i 

Latinamerikanska böcker. 

Om vi ska sammanfatta allt, så har jag inte hittat några reflektioner som tyder på 

påverkan från postkolonial debatt i denna bok trots att var en intellektuell 

diskussion som hade börjat ge avtryck vid denna tid. Författarna beskriver 

kulturerna och berättar sedan hur dessa kulturer nästan blev utplånade av 

spanjorerna. De ger inte uttryck för några undervärderande idéer angående hur 

och varför dessa kulturer blev erövrade.

I den andra boken Historia, liv i förändring A 6-9, var det som först fångade min 

uppmärksamhet att författarna skriver ”Amerika” som rubrik och inte någon 

rubrik om de stora upptäckterna, de stora upptäckarnas tid eller något annat dylikt,

utan de skriver ett helt kapitel, där de först beskriver hur Amerika var innan 

européerna anlände, sedan i slutet av kapitel beskriver författarna för läsaren vilka

konsekvenser detta fick och hur detta förändrade Amerika efter européerna 

ankoms. Detta ger en bättre förståelse av kulturerna genom att beskriva hur de 

verkligen var, innan spanjorerna erövrade dem.  Författarna försöker skriva om 

dessa kulturer utan en postkolonial tanke. Detta kan vi se tydligt i språket de 

använder för att beskriva deras samhällen och hur de berättar om erövringen, de 

använder inte nedvärderande ord eller fördomar, utan de förklarar istället 

kortfattat.  De tar även upp varför spanjorerna valde att erövra dessa kulturer. Det 

som vi också märker är att författarna fokuserar på hur människorna levde, och 

hur samhället fungerade. De fokuserar på kulturerna och beskriver inte Amerika 

som en ny upptäckt som de andra böckerna har gjort utan berättar om Amerikas 

historia. 

8.2 Lärobok från 2000-talet  

8.6.1 Läroplan enligt Lgr11
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Syftet med undervisningen för historia är att eleverna ska utveckla kunskaper om 

historiska sammanhang, få en historisk bildning och utöka sitt 

historiemedvetande. Detta innebär att det förflutna präglar vår syn på nutiden och 

därmed uppfattningen om framtiden.  Med andra ord eleverna ska lära sig att 

historia påverkar vår syn på dagens samhälle. Dessutom ska eleverna lära sig olika

historiska begrepp, utveckla kunskaper om historiska förhållanden, metoder och 

hur historia används för olika syften.  Detta ska bidra till att eleverna utvecklar 

historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och 

värderingar och genom det ska eleverna få en förståelse för olika kulturella 

sammanhang och levnadssätt.  Detta är det nya syftet som vi nu har för ämnet 

historia. I detta syfte har ämnet några centrala delar som visar läraren vad 

undervinigen ska innehålla och vilka händelser i historien som ska läras ut till 

eleverna. En av de undervisningspunkterna är att jämföra mellan några 

högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet t.ex.-, Afrika, Amerika 

och Asien och sedan berätta några likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan 

dessa kulturer97. Idag har förväntas vi ha en global undervisning och en av skolans

viktigaste mål är att lära eleverna att alla människor är lika värda oavsett, kön, 

etnisk tillhörighet och religion m.m. 

8.2.2 Bok Historia Maxi  

Denna bok är gjort enligt Lgr 11s läroplan och den nya läroplanens 

grundvärderingar. När man kommer till det kapitel där den amerikanska historien 

börjar, beskrivs detta tillsammas med de olika uppfinningarna och 

vetenskapsmännen som Leonardo da Vinci, Galileo och många fler. Dessa olika 

upptäckter och uppfinningar satte igång förändringar i Europa efter 1500-talet och

är skrivet tillsammas under en stor rubrik ’’nya tider’’.  Bara i rubriken nya tider 

uppfattar vi att detta kapitel egentligen handlar bara om Europa och vilka 

privilegier Europa hade efter detta.

Det första som vi läser under rubriken nya tiden är om Columbus och det står så 

här: 

År 1492 begav sig sjökaptenen Christoffer Columbus med tre skepp rakt ut i 

Atlanten. Målet var Indien. Alla hade sagt att det var omöjligt att nå Indien den 

vägen. Att genom föra en sådan resa krävde mod. Det modet hade Columbus98.  

97 Skolverket: läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011: 176  
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Detta är inledningen på den nya boken som eleverna idag använder i skolan. 

Inledningen följs sedan av en underrubrik, ”Européer upptäcker världen”. Här 

kan vi se att Columbus beskrivs som en modig man som vågade göra det omöjliga

och upptäckte en ny värld genom att trotsa alla som var emot honom. Han 

framställs som en hjälte som vågade ge sig ut på havet och visste att jorden var 

runt, och man därmed kunde komma till Indien över Atlanten. Författaren ger en 

bild av Columbus som en modern man som trotsade den gamla tron att jorden var 

platt. 

 Författaren berättar även hur resan var för spanjorerna och att det tog 33 dagar för

dem att nå några öar utanför Cuba och beskriver dem så här: 

Dag efter dag fyllde vinden seglen, som i en förtrollning. Aldrig hade sjömännen 

varit med om sådan vind. När havet plötsligt blev grönt av en massa tång utbröt 

panik ombord. Hade det kommit till ett hav med sjöodjur som skulle svälja deras 

skepp? Columbus fick använda sin list och fantasi för att sjömännen inte skulle 

kasta honom överbord och vända om99 

Här kan vi se att författaren beskriver Columbus som en stor och smart man, och 

att han med hjälp av sin intelligens lyckades övertala besättningen. Dessutom ser 

vi att han skriver sin egen åsikt när han skriver att vinden fyllde seglen som i en 

förtrollning, som sjömännen aldrig hade sett förut. Denna förklaring kan vi tolka 

som, att det var deras öde eller Guds vilja som hjälpte dem att nå den första ön, 

San Salvador. 

När vi kommer till civilisationerna som fanns i Amerika, är det första som vi 

lägger märke till att författaren skriver väldigt lite om själva kulturerna, 

traditioner, gudar eller hur samhället fungerade så som han gör för Grekland, 

romarna m.m. Det enda han skriver om själva kulturen är under en bild av en 

guldkniv. 

Inkaindianerna offrade till sina gudar. Den här kniven av guld användes till att 

skära ut hjärtat ur offrets kropp. Ibland skedde det med levande människor100.  

Med dessa ord ger författaren en negativ bild av Inkacivilisationen, som 

barbarisk. Det finns ingen förklaring i vilken syfte eller varför Inkafolket 

98 Tordai, Mattias, Ivansson, Elisabeth, Historia Maxi, 2014:103 

99Tordai, Mattias, Ivansson, Elisabeth, Historia Maxi, 2014:105

100 Tordai, Mattias, Ivansson, Elisabeth, Historia Maxi, 2014:106
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offrade eller till vilken gud.  Den enda positiva bild som han ger av dessa 

kulturer är när han skriver att aztekerna hade avancerade matematiska 

kunskaper, och att dessa kulturer hade jättearméer, de hade mäktiga 

byggnader, stenlagda vägar, konst, men förklarar inget mer än det. 

Författaren skriver även om att dessa kulturer inte kunde framställa 

vapen med järn, eller börjat använda hjulet. Författaren nämner inte att 

dessa kulturer hade uppfunnit hjulet men att de inte använde det på 

samma sätt som européerna gjorde101  

Författaren koncentrerar sig på att förklara hur erövringen gick till och 

förklarar mest hur Inkariket förlorade sin kung. Han skriver dock inte om

vem som erövrade dem eller hur Pizarro kidnappade inkakungen och 

sedan hur han dödade honom.  

När ledaren vad död uppstod förvirring bland inkaindianerna. De kunde inte strida 

när de inte hade någon att lyda, för de hade aldrig fått lära sig att fatta beslut 

själva102. 

Författaren ger läsaren en negativ uppfattning om Inkacivilisationen. Som läsare 

uppfattar man det som om Inkariket var en lätt match för spanjorerna, de gjorde 

inget riktigt motstånd efter sin kungs avrättning eftersom de inte kunde organisera

sig. 

8.6.3 Bok: Levande historia 8 fokus

Levande historia 8 fokus är en av de tre serier böcker som man har gjort av 

Levande historia 8. Denna bok är anpassad till Lgr 11 och är en lättare version av 

den stora boken. 

Det första vi kan säga om denna bok är att den är en nyare version av en äldre 

upplaga, som är tryckt 1996 men har anpassat till Lgr 11s krav. Det vi kan säga 

om den nya boken är att författarna har kortat ner informationen till skillnad från 

hur det är i den äldre versionen. 

101 Det har hittats flera statyer i form av hundar som har hjul, några av dessa finns på nationella 
museet i El Salvador http://abakmatematicamaya.blogspot.se/2013/03/a-bak-2013-la-rueda-en-
america.html 

102 Tordai, Mattias, Ivansson, Elisabeth, Historia Maxi, 2014:106
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När vi kommer till delen där Amerikas historia ska berättas, så är den enda 

informationen läsaren får veta om Columbus och kolonialismen:

Spanien tog kontrollen över stora delar av Amerika. Spanjorerna erövrade och 

förstörde flera indianriken och tog indianernas guld och silver. Detta guld och silver 

från Amerika gjorde Spanien rikt103  

Här kan vi se att författaren inte nämner vad kulturerna hette och ger en väldigt 

negativ bild.  Författaren väljer att skriva vad som gynnade Spanien och väljer att 

inte berätta om kulturerna, dessutom får läsaren en bild av att dessa kulturer var 

underlägsna och lätta att erövra.    

Europas länder kontrollerade de nya handelsvägarna över världshaven. Det skapade enorma

rikedomar för Europa som länge varit mindre utvecklat än Kina, Indien och den muslimska 

världen. De kunde komma i fatt och gå förbi. Men det var en utveckling som tog många 

hundra år104

Detta är ett annat exempel på hur boken ytterst är påverkad av det koloniala arvet i

sitt sätt att skriva. Författaren väljer bara att skriva om vad som gynnade Europa 

och väljer att inte skriva vad européerna gjorde mot ursprungsbefolkningen, hur 

de nästan blev utplånade på grund av européernas girighet och deras sjukdomar.  

Med andra ord så berättar författaren bara den ”fina” delen av historien för 

Europa. 

8.6.4 Konklusion 

Om vi ska göra en sammanfattning på hela denna bokanalys så berättar författaren

på den första boken  Historia Maxi,  historien genom ett europeiskt perspektiv. 

Genom att skriva Latinamerikas historia under titeln ’’ nya tider’’ och fokusera på 

att berätta hur erövringen gick till och hur Columbus upptäckte Amerika och hur 

detta gynnade Europa. Han skriver nästan ingenting om hur dessa kulturer var, 

vilka kungar de hade, gudar, vetenskapliga upptäckter eller hur samhället 

fungerade.  

Författaren hoppar också över vissa händelser som är viktiga för att kunna förstå 

historien. Till exempel när han berättar om Inkariket, skriver författaren att 

inkakungen blev tillfångatagen, men inte hur. Han glömmer att berätta att 

103 Hildingson lars, Hildingson Kaj, levande historia 8 fokus, 2012:28 

104 Hildingson lars, Hildingson Kaj, levande historia 8 fokus, 2012:28
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spanjorerna använde en munk för att lura Atahualpa105. Dessutom skriver 

författaren sina egna åsikter när han skriver om Columbus resa. 

Författaren försöker även beskriva hur brutala spanjorerna var efter och under 

erövringen, men om vi ska dra en slutsats, så följer författaren de postkoloniala 

strukturerna. Det enda författaren skriver om är hur erövringen gick till men inte 

hur kulturerna var. 

Den andra boken Levande historia 8 fokus, är två år äldre en den första boken, 

men som vi kan se skiljer det inte så mycket när det gäller de postkoloniala 

tankarna. Även om författaren inte skriver om Latinamerikas antika civilisationer 

så kan man se en postkolonial struktur.  Författaren väljer att inte skriva om dessa 

kultuter och hoppar över en stor del av Amerikas historia.  Vi få tänka också att 

denna bok är en lätt version av levande historia 8 men författaren fokuserar sig på 

vad som gynnade Europa. Det finns igen information i boken om Amerikas 

ursprungliga civilisationer, hur det erövrades och vad blev resultatet efter erövring

9. Sammanfattning 

I denna undersökning har jag använt mig av textanalys och komparativ metod  för 

att kunna besvara mina frågor. 

Textanalys metod med en kvalikativ undersökning har som syfte att studera 

förändringarna genom tiden, vilket passar för mitt arbete eftersom jag har 

undersökt hur dem olika böckerna har förändrats genom tiden, men den har också 

som syfte att undersöka hur texterna talar till sina mottagare. I denna 

undersökning skriver författarna historien från ett europeiskt perspektiv till sina 

mottagare och har kvar poskolonialismens tankestruktur, vilket ger fel bild av 

kulturerna i Amerika. Böckerna fokuserar mest på erövringstiden och 

kolonialismen men berättar inte hur dessa kulturer var innan europeerna kom. 

Den andra metoden är komparativ metod.  Denna metod används när man 

komparerar två eller flera ämnen, för att kunna urskilja likheter och skillnader för 

105Pizarro använde prästen för att lura Atahulpa som var den stora Inkan, då Pizarro anlände till 
Inkariket. Prästen erbjöd Inkan bibeln som en gåva, men när Atahulpa ställde undan bibeln så 
skrek prästen och anklagade Atahulpa för att vara djävulen/en demon. När Atahulpas bror skulle 
betala lösensumman som Pizarro krävde, dödade han honom framför alla. Pizarro fick aldrig 
guldet men han tvingade Atahulpa att döpa sig för att avrättningen skulle vara mindre brutal.    
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att komma fram till en konklusion. Här har jag jämfört olika böckers faktainnehåll

från olika tidsperioder.  Resultatet av denna undersökning är att informationen i 

böckerna har förändrats genom tiden.  Vi kan säga att böckerna från 90-talet 

innehöll mer information om Latinamerikas högkulturer än tidigare böcker och 

dagens böcker. 

För att kunna besvara mina frågor, har jag undersökt olika böcker från olika 

tidsperioder och skrivit om deras läroplan, eftersom böckerna går efter läroplanen 

från de specifika tiderna.  

Som jag har skrivit tidigare, är det regeringen som bestämmer vad som ska 

undervisas, den har alltid haft kontroll över skolan genom åren. Som den norska 

forskaren Egil Børre skrivit i sin undersökning, så är böckerna som en form av 

propaganda för regeringen, för att lära alla medborgare en viss typ av information,

gemensamma värderingar och tankar. 

Den som har makten, skriver historien, som jag skrev förut. Författaren Edward 

Said skriver att den europeiska kulturen har vunnit makt och identitet genom att 

som västerlänning definiera sig själv och sin kulturella tillhörighet genom att 

definiera den andre, Orienten och i förlängningen den utomeuropeiska världen blir

en fjärran spegel av den egna normaliteten. Detta har vi sett i några böcker. För att

förstå Latinamerikas kultur, så jämför författarna med Europas antika 

civilisationer som Grekland och Rom. Dessutom kan vi se att de flesta böckerna 

koncentrerar sig mer på erövringen och hur det gynnade Europa. Här kan vi se att 

samhället och våra böcker fortfarande är präglade av det koloniala arvet.  Som jag 

skrev innan, ett av postkolonialismens syfte är att lyfta fram kolonialismens 

betydelse för utvecklingen av idéer som modernitet, humanism och civilisation. 

Men dessa idéer gynnar bara västlandets framväxt och utveckling på bekostnad av

andra länder och civilisationer. Dagens samhälle präglas av det koloniala arvet 

och en syn som undervärderar andra kulturer som skapades under koloniseringen. 

Detta är tydligt i de flesta böckerna, informationen som finns i böckerna fokuserar

på vad som gynnar Europa efter erövringen, det sägs väldigt lite om hur 

kulturerna var, vilket bekräftar att poskoloniaslimen i böckerna finns kvar.

Om vi ska dra en slutsats från denna undersökning så har jag undersökt alla 

läroplaner från 1960-till 2000-talet för att få fram vad som fokuseras på vad, 

under en viss tidsperiod. Som gemensam nämnare har alla läroplanerna till uppgift
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att lära eleverna demokratiska tankar, så som jämlikhet, och genom historia kan 

eleverna förstå de olika kulturer, händelser som har varit viktiga för att kunna 

förstå dagens samhälle. Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle, därför är det 

viktigt att läsa om andra kulturer och en mer global historia. Genom detta kan 

skolan minska de olika fördomar människor har för andra kulturer genom att 

förstå dem. Men det är svårt att uppnå detta när läroböckerna har 

poskolonialismens tankestrukturer. 

10. Resultat 

Har böckerna ändrat sina fakta om dessa kulturer genom tiderna och i så fall hur,

vad är det som har förändrats?  Är det skolverket/ politiken som ändrar 

böckernas innehåll?

Om vi ska börja med de nya böckerna, så är dem så kortfattade att författarna 

hoppar över viktiga händelser, till exempel vem som erövrade inkafolket. 

Författaren skriver mest om vad Europa gjorde, till exempel om Columbus, hans 

historia och hur det påverka Europa. Men förklarar nästan ingenting om hur dessa 

kulturer var eller hur samhället fungerade. Ändå säger skolverket i Lgr 11 att man 

ska undervisa om forna kulturers framväxt. Det vill säga att de nya böckerna inte 

följer skolverkets direktiv, när det gäller att berätta om Latinamerikas kulturers 

framväxt, även om det har varit avancerade civilisationer. Dessutom får vi tänka 

att det är svårt att uppfylla allt detta med begränsat antal timmar. Att man inte 

följer Lgr 11 som man ska har alltså en praktisk sida också  

De äldre böckerna som användes förklarar mer om dessa kulturer, de förklarar 

kortfattat för läsaren men man får en bättre bild om hur dessa kulturer var och hur 

samhället fungerade. Dessutom får vi tänka att man började forska mer om dessa 

kulturer i slutet av 1960-talet då man började tolka dessa kulturers skrifter. 

På 1960 och 1970-talen hade historieundervisningen samma syfte, att genom en 

grundläggande orientering om betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och 

personligheter i nordisk och allmän historia ge eleverna en föreställning om det 

liv, som gångna generationer levat och om innebörden. Om vi börjar med 1960-

tals böcker så berättar inte författarna så mycket om hur människor levde i 

Latinamerika innan spanjorerna kom. I den ena boken skrivs allmän fakta och i 

den andra om deras myter. Detta är information om brev eller böcker som har 

översatts till spanska under 1500-1600- talet och som jag har gett exempel på. 
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På 1970-talet ser vi att böckerna innehåller lite mer fakta om dessa kulturer.  

Boken som är skriven 1976, berättar lite mer om kulturerna och hur människorna 

levde, här kan vi se att denna bok följer läroplanen, genom att förklara hur de var 

innan och hur erövringen gick till.

Under 1980-talet har läroplanerna som syfte med undervisningen att ge ökad 

förståelse för andra människor, de ska känna till vad som formar andra människor.

Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska eleverna utvidga 

sina kunskaper om sig själva och andra, om människors liv och verksamhet förr 

och nu. Det vi kan säga om 1980-talets böcker är att de till en viss del följer 

läroplanen när det gäller att skriva om de amerikanska högkulturerna. Båda 

böckerna berättar lite om kulturerna. Den första boken berättar mer om kulturerna 

och den andra koncentrerar sig på hur erövringen gick till.    

 Om vi ska besvara frågan om böckerna har ändrat sina fakta om dessa kulturer, så

kan vi dra en slutsats att under 1980-talet och 1990-talet så förklarade böckerna 

mer för läsaren om hur dessa samhällen fungerade. Genom detta kan läsaren få en 

bättre bild av dem, dessutom har läroplanen från dessa tidsperioder som mål att 

jämföra olika samhällen och kulturer utanför Europa. 

Om vi börjar med 1990-talet, så har läroplanen som syfte att kunna förstå och att 

lära sig om andra tider och se vilka förutsättningar som har funnits för människor i

olika kulturer och samhällsklasser. Detta kan vi se tydligt i läroböckerna från 

1990-talet. Författarna förklarar för läsaren hur dessa samhällen var innan 

erövringen och hur människor levde och på detta sätt kan läsaren få en förståelse 

om hur kulturerna var och genom att förstå andra länders historiska bakgrunder 

kan läsaren få en förståelse om nutiden och framtiden. 

Det som förvånade mig mest, är att de nya böckerna från 2012 och 2014 inte 

beskriver lika mycket som de föregående även om skolverket har skrivit att man 

vill ha som mål att minska diskrimineringen av andra kulturer. Böckerna beskriver

inte så mycket om andra kulturer, så att läsaren kan förstå dem, utan hoppar över 

så mycket information och fokuserar sig på vad européerna gjorde och vad som 

gynnade dem.
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För att besvara min fråga om vem som har makten om vilken information som ska

vara i läroböckerna, är det skolverket som bestämmer vad som ska läras ut, men 

författarens intresse och kunskap påverkar också läroböckerna och därmed i 

förlängningen samhället.  

Huvudsyftet med min undersökning är att se om den Europeiska synen på andra 

kulturer har ändrats i våra böcker för grundskolans senare år för ämnet historia, 

jag vill veta hur de Latinamerikanska kulturerna framställs och om detta påverkas

av våra fördomar om andra kulturer. 

Den europeiska synen har ändrats genom åren. Under 1960- talet kan vi se att 

författaren inte har så mycket information om dessa kulturer och det skriver 

författaren själv; men ändå försöker författaren ge en bild till läsaren om hur dessa

kulturer var och den informationen som han skriver mest om är tagen ifrån brev 

skrivna av spanjorerna. Tack vare spanjorernas dokumentation om dessa kulturer 

kan nutida fortskare se hur dessa kulturer var innan spanjorernas erövring.

 Författaren skriver även att deras kulturer var märkliga och hade konstiga skrifter 

men detta är ett sätt för författaren att beskriva dessa kulturer. Detta är det lättaste 

sättet att beskriva en kultur som man inte förstår, men man försöker att göra det 

genom att jämföra kulturerna med Rom och Grekland. Detta är ett typiskt exempel

på det som Said förklarar i sin teori om Orientalismen, att Europa har vunnit makt 

och identitet genom att jämföra vår egen kultur med den andre. Därför är det 

omöjligt för västerlänningar att ge en korrekt bild av dessa kulturer. 

I den andra boken, så skriver författaren om deras mytologier för att läsaren ska få

veta hur deras religion var. Detta kan vi se ganska tydligt till exempel i boken 

Popol Vuh. Själva originalet blev förstört av spanjorerna men tack vare den 

muntliga traditionen som mayafolket hade kunde denna bok räddas och skrivas 

ned, till slut översattes den till spanska under tidigt 1600-tal106. Genom detta har 

forskare fått veta lite om dessa kulturer. Detta har jag gett några exempel på, 

genom att skriva utdrag ur originaltexten och sedan översätta den till svenska. 

Genom det kunde jag bekräfta, att den mesta informationen har tagits direkt från 

dessa texter, och eftersom översättnigen inte har ändrat innehållet, är 

informationen trovärdig.   

106 Anónimo, Popol Vuh, 1997:7-10
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På 1970-talet kom lite mer information om dessa kulturer som förklarar mer 

detaljerat hur kulturerna var och deras civilisation. När författaren av den första 

boken förklarar för läsaren hur dessa kulturer var, visar han inte några europeiska 

tankar, utan han skriver precis som han gör om Grekland eller Rom. Men när 

författaren kommer till erövringen märker man tydligt att de europeiska tankarna 

finns där. Eftersom han först försvarar Cortés brott får läsaren bilden av att dessa 

kulturer var lätta att erövra för spanjorerna och han berättar knappt om hur 

spanjorerna lyckades erövra dem. Hans skriver kortfattat om att Cortés dödade 

aztekernas ledare Moctezuma och hur Pizzaro dödade Atalhualpa. Om vi ska 

jämföra dessa händelser med dagens samhälle, så skulle detta kunna betraktats 

som terrorism, genom att fånga ett samhälles ledare och sedan kräva lösen för att 

frigöra dem.  Författaren försöker också att inte tänka utifrån en europeisk 

ståndpunkt men misslyckas. Genom att beskriva konsekvenserna efter erövringen,

så beskriver man bara en fin version där invånarna dog av alla sjukdomar och hur 

de som överlevde blev slavar. Författaren förklarar inte hur slavarna hade det och 

hur grymt spanjorerna behandlade dem, anses ha varit mycket illa. 

I den andra boken, koncentrerar sig bara författaren på vad som hände efter 

erövringen och skriver ingenting om kulturerna och inte heller mycket om hur det 

var innan erövringen. Det enda som läsaren får veta är hur erövningen gynnade 

Europa och hur kolonierna var. I denna bok ser vi ganska tydligt kolonialt 

präglade tankestrukturer d.v.s. att författaren bara skriver om hur Amerikas 

upptäckt gynnade Europa, vi får inte glömma att ett av den eurocentriska 

tankeordningens syfte är att lyfta fram kolonialismens modernitet, humanism och 

civilisation som gynnar Europa,vilket vi ser ganska tydligt här, detta är ett typiskt 

exempel på detta. Genom att berätta hur ursprungbefolkningen ’’ civiliserades’’ 

under koloni tiden. Här placerar författaren den västerländska kulturen och 

samhällsmodellen högst upp på en utvecklingsskala och utgör grunden för det vi 

kallar vi och dem , som jag förklararde innnan under den postkolonial teori. 

Om vi ska jämföra böckerna, så är den första boken mindre eurocentrisk och 

förklarar mer om kulturerna. Dessutom får vi lägga märke till att den första boken 

är skriven 1976 och den andra 1971, vi kan anta att orsaken till detta var att det 

hade kommit mer information om dessa kulturer sent på 1970-talet. Dessutom får 

vi inte glömma att under 1970-80-talet så ökade intresset för Latin Amerikas 
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historia på grund av dem stora förändringar som skedde där under 1970-talet. 

Dessutom flyttade många latinamerikanare till Sverige under den tiden. 

På 1980-talet skrevs det mer detaljerat hur dessa samhällen fungerade. Författaren

av den första boken, förklarar mer om hur dessa kulturer var och hur deras 

samhällen fungerade. Författaren försöker till och med beskriva att före 

européernas ankomst blomstrade dessa samhällen. Men även om författaren 

försöker tänka utanför de europeiska tankarna, misslyckas han. Författarens sätt 

att skriva visar ganska tydligt den postkoloniala teorins giltighet. Då han låtit sig 

påverkas av gamla eurocentriska strukturer. Man ser till exempel detta när han 

skriver om kulturerna: Det fanns en skrift, men den var mycket opraktisk och svår,

här kan vi se att vi får författarens egen syn på dessa kulturer, han respekterar inte 

hur deras skrift var eller försöker att förstå den. Så här skulle man aldrig skriva 

om Grekernas skrift eller om Egyptens hieroglyfer, utan dessa kallar de för 

språkkonst. Dessutom så skriver denna författare diskriminerande ord som den 

vita mannen, neger, men samtidigt skriver han mayanerna istället för indianer. 

Men vi får tänka att under 1980-talet var ordet neger inte nedvärderande utan 

användes som en neutral beteckning på en människogrupp. Idag är detta ord 

nedvärderande och anses som rasistiskt. 

I den andra boken, skriver inte författaren så mycket om själva kulturerna utan 

koncentrerar sig på hur erövringen gick till. Men det intressanta är att författaren 

berättar detaljerat för läsaren hur erövringen gick till, genom att först skriva varför

aztekerna var vänliga i början och hur ett fåtal spanjorer kunde erövra aztekernas 

rike, sedan skriver författaren hur spanjorerna nästan blev krossade utanför 

Tenochtitlan. Här kan vi säga att författaren inte bara försöker skriva att det var 

lätt att erövra detta rike utan Spanjorerna fick kämpa.  I denna bok använder inte 

författaren några diskriminerande ord men vi får väl tänka på att denna bok skrevs

1991 och den första 1985.  Här kan vi säga att Palmbergs resultat i sin 

undersökning (Afrika i skolböckerna, Gamla fördomar och nya) stämmer. Att 

under 1980-talet har böckerna rasistiska fördomar och uttryck. Men vi kan säga att

i slutet av 80-talets så började detta att ändras, vilket vi kan se i den andra boken 

även om den skrevs 1991. 

I boken från 1990-talet hittade jag knappt någonting som har med den europeiska 

tanken att göra. Förutom att han kallar kulturerna för Indianerna, skriver 

författaren kortfattat om alla kulturer och beskriver hur spanjorerna kunde erövra 
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dessa kulturer och berättar varför aztekerna välkomnade spanjorerna. Han 

försöker inte heller försvara spanjorerna. Denna bok är en av dem få som har 

lyckas att inte skriva med en europeisk tanke. Självklart hoppar han över vissa 

händelser men det viktigaste tar författaren upp.

I den andra boken, hittar jag inte heller några postkoloniala tankar. Utan 

författaren beskriver Amerikas kulturer som ett helt kapitel, där han först berättar 

om de antika kulturerna aztekerna, maya och inka för sig. Författaren beskriver 

hur samhällena fungerade, vilka klasser de hade, hur människor levde, vilka 

framgångar de hade.  Dessutom försöker inte författaren dölja grymheterna och 

massakerna som spanjorerna gjorde under erövringen utan berättar några exempel 

tillsammas med bilder.  

Jag har analyserat årets bok från 2014 och en bok från 2012. Idag har vi en global 

undervisning, det vill säga att i skolan skall det läras ut inte bara om Europas 

historia utan också från andra världsdelar och att vi ska kunna lite av varje kultur. 

Men informationen i båda böckerna är för kortfattad, så när det gäller kapitel med 

Amerikas historia skriver författarna nästan ingenting om kulturerna. Det enda 

författarna skriver om är att de lätt blev erövrade. Boken från 2014 berättar lite 

mer för läsaren om deras vetenskapliga framgångar men om vi ska sammanfatta 

båda böckerna så berättar de för lite för att läsaren ska förstå kulturerna som de 

äldre böckerna gör vilket kan leda till en negativ bild av samhällerna. Detta 

betyder att de nya böckerna har kommit tillbaka till de koloniala 

tankestrukturerna, genom att bara berätta om vad som gynnade Europa och 

koncentrar sig på erövringen och inte på hur kulturerna var. 

Vi vet att Amerikas upptäckt gynnade Europa, och det mesta författarna tar upp 

handlar bara om Europa. Den lilla information som författarna skriver om 

kulturerna ger en negativ bild av dem. Att de var underlägsna och spanjorerna 

kunde erövra dem lätt, om vi ska sammanfatta. Detta är ett tydligt exempel på att 

de underliggande tankeastrukturer som postkolonial teori talar om har kommit 

tillbaka till dagens böcker som vi använder idag i skolan, genom att bara synlig 

göra kolonialismens betydelse för utvecklingen i Europa. 

 Men det skedde stora förändringar mellan 1990-talet och 2000-talet när det gäller 

informationen som finns i böckerna om Amerikas högkulturer.  Författarna under 

1990-talet berättade och förklarade mer för läsaren hur kulturerna var och hur 
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erövringen gick till genom att berätta detaljerat utan att använda nedvärderande 

ord. Så man undrar vad som hände mellan 1990-talet och 2000-talet, varför man 

idag börjar tänka tillbaka på en europeisk syn när det på 1990-talet började 

förbättras. 

Om man skall avsluta denna konklusion så har européer svårt att skriva om andra 

kulturer utan att tänka på dem genom europeiska tankar, nästan alla böcker som 

jag har analyserat har jag hittat något som är typiskt för den europeiska synen. 

Dessutom är det skrivet i alla analyserade böcker att dessa kulturer är 

indiankulturer även om de förklarar hur Columbus trodde att han hade kommit till 

Indien och därför benämns dessa kulturer som de gör nu, författarna gör samma 

misstag som Columbus gjorde.  Det finns inga indianer i Amerika, de har sina 

specifika namn, precis som Europa har sina specifika namn på sina kulturer, till 

exempel Romarna, Greker, Vikingar, Galler och mycket mer. Idag har vi ett 

gemensamt namn för alla människor som bor och har levt i Europa för européer, 

detta kan man också göra med Amerikas kulturer genom att kalla dem för 

Amerikaner, men om man ska vara mer specifik så har dessa kulturer sina 

specifika namn. 

  Columbus kallade ursprungbefolkningen i Amerika för indianer eftersom han 

trodde att han var i Indien.    

Vi kan säga att den europeiska synen på dessa kulturer fortsätter fram till dagens 

samhälle även om man inte försöker använda rasistiska ord eller andra 

nedvärderande meningar så finns alltid den europeiska strukturen kvar. Författarna

jämför dessa kulturer med den västlerlänska kulturen, vilket leder till tankarna vi 

och dem och ger en fel bild på eleverna. Precis som Palmberg skriver i sin 

undersöking Afrika för partnerskap nämner hon att i våra böcker sker en viss 

uppdelning ’’ vi och dem’’ i våra böcker och förattarna identifierar sig med den 

koloniala tiden, d.v..s att  författarna väljer att skriva kolonialismen av ett visst 

område vilket i detta fall är kolonialismen i Amerika. Detta stämmer överrens med

resultatet på denna undersökning eftersom dem flesta författare väljer att skriva 

om kolonitiden och inte om själva kulturerna, om vi ska bortse böckerna från 90-

talet där författarna skrivet om kulturerna. 

Nordgren skriver i sin undersökining Vems är historien att framställningen i 

dagens läroböcker fortfarande formas av en metaberättelse om hur den europeiska 
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kulturen har utvecklats. Detta stämmer ganska bra med böckernas faktainnehåll, 

de flesta böckerna berättar om Europas historia och vad de har gjort i värden  men

berättar inte så mycket om andra kulturer innan europerna ankomst. Författarna i 

denna undersäkning skriver om Amerikas kulturer och försöker se dem utanför de 

europeiska tankarna, men lyckas väldigt sällan. Böckerna från 1990-talet var 

väldigt nära att uppnå detta men i de senaste böckerna har man kommit tillbaka 

till den postkoloniala synen, eftersom historien koncentrerar sig på hur erövningen

har påverkat Europa. Nordgren skriver även om att det mångkulturella 

perspektivet i våra böcker uppmärksammades så tidigt som 1983, men fram tills 

idag så lyckas inte författarna göra en mångkulturell beskrivning av historien107. 

Så även om detta upptäcktes 1983 så skrivs fortfaranade historien som en 

mentaberättelse där Europeerna har huvudrollen.  

Dessutom använder inte författaren vad ny forskning har kommit fram till.             

till exempel att Mayafolket hade upptäckt hjulet men inte använde det på samma 

sätt som européerna108. Sedan har man hittat faktafel i böckerna, till exempel i den 

nya boken har författaren tagit med sig ett litet stycke av Cortés brev där han 

beskriver Tenochtitlan och skriver att det var Tolteker109. 

Om vi ska återkoppla detta resultat kan vi säga att Saids teori om orientalism 

också stämmer med Amerikas ursprungliga kulturer. Om vi tänker tillbaka, 

historien berättas från en europeisk syn. De flesta författare koncentrerar sig på att

skriva om hur Amerikas upptäckt gynnade Europa och hur lätt Amerika var att 

erövra. Genom att berätta historien ur endast en synvinkel, kan vi säga att detta 

stödjer det europiska koloniala arvet, som Said skriver i sin bok (1993:II): att hålla

fast imperialismens och kolonialismens andliga järngrepp om människor, det är ett

sätt att behärska en kultur som sedan ett par hundra år har betraktas som 

underlägset.  Återigen återspeglas poskolonialismen och de historiska 

kopplingarna mellan kolonialismen och etnisk diskriminerring och rasideologi. 

Dessutom jämför vissa författare dessa kulturer med grekerna eller romarna, det är

en väldigt intressant idé eftersom man genom att jämföra med Europas antika 

107 Nordgren, Kenneth, Vem är historien? 2006:207

108 http://abakmatematicamaya.blogspot.se/2013/03/a-bak-2013-la-rueda-en-america.html  

109 Mercedes, Serna, Crónicas de Indias, 2013:265-266
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civilisationer kan Europa identifiera sig själv som den överlägsna civilisationen. I 

böckerna använder författaren detta som ett sätt att förklara hur Latinamerikas 

antika civilisationer var, som jag har skrivit innan detta en negativ bild till eleven 

genom att jämföra den kulturen de berättar om med västerlänska kulturer skapar 

ett ’’ vi och dem’’ tänkande.   

För det mesta skriver författarna nästan samma information i sina böcker. Detta 

kan vi tolka som att författarna lutar sig tillbaka på tidigare skrivna arbeten för att 

skriva sina böcker. Detta leder till att samma information skrivs i böckerna och 

har gjorts från generation till generation. Said kallar detta för genealogi och det 

gör att det blir svårt för ny forskning och information att komma in.  

När vi pratar om den postkoloniala teorin som jag använder i denna uppsats kan vi

påminna oss om att den postkoloniala teorin har som syfte att lyfta fram 

kolonialismens betydelse för utveckligen av idéer som modernitet, humanism och 

civilisation. Vi får inte glömma att dessa idéer endast gynnade västlandets 

framväxt på de andra ländernas och civilisationernas bekostnader. Som en av 

konsekvenserna av detta är att den sätter det västerländska samhället och kulturen 

högst upp. Detta kan vi märka tydligt i böckerna eftersom författarna för det mesta

skriver om Europas historia och inte om andra civilisationers historia. För det 

mesta skriver författarna om vilka vinster Europa fick efter Amerikas upptäckt och

hur lätt det var att kunna erövra kulturerna men det berättas väldigt lite om hur 

Européerna erövrade dessa riken och hur den ursprungliga befolkningen blev illa 

behandlad, både under erövringen och efter. Dessutom märker vi ibland att 

författarna har värdeladdade ord när de beskriver hur kulturerna var, vilket leder 

till ett ”vi och dem” tänkande. 

11. Slutdiskussion  

Om vi ska avsluta denna undersöking  kan vi säga att de flesta böckerna har 

bevarat  mycket av den eurocentriska synen på andra kulturer. Det blev en 

förbättring under 1990-talet men under de senaste åren har vi kommit tillbaka till 

den europeiska tankens struktur, genom att berätta nästan ingenting om andra 

kulturer.  Vi får hoppas att man i framtiden kan se andra kulturer utan en 

eurocentrisk syn. Dessutom är det ganska intressant att de amerikanska 

högkulturerna har tonat bort sedan 90-talet. Men man frågar sig om det har med 

världshändelserna att göra. Som jag nämnde innan var Latinamerika ’’stor’’ i 

56



Sverige under 70-talet därigenom att det fanns intresse för regionen, inte minst i 

spåren av Chilekuppen 1973 och de flyktingar som kom hit då. Senare har kanske 

andra utomeuropeiska regioner kommit att tilldra sig uppmärksamhet, såsom Kina

(på grund av dess ökande ekonomiska betydelse) och Mellanöstern (på grund av 

politiska konflikter och stora flyktingströmmar). Det är tänkbart att de 

amerikanska kulturerna i viss mån valts bort eftersom det är svårt att vara globalt 

täckande i kortfattade läroböcker och muslimska och östasiatiska kulturer har 

ansetts relativt mer viktiga för dagens skolelever att känna till. 

Men att skapa mer intresse för en viss kultur och minska informationen på andra 

kulturer, leder till en process där vissa kulturer glöms.  
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