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Abstract: 
 
Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är 
ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det 
spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också 
att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur läroböcker i spanska inriktade 
på högstadiet och gymnasiet representerar upptäckten och koloniseringen av 
Amerika och med vilka begrepp som urbefolkningen i Amerika benämns i dessa 
böcker. Resultatet av studien visar att den historiska händelsen ges olika utrymme i 
läroböckerna och att representationen av upptäckten och koloniseringen av Amerika 
domineras av det historiska perspektivet den svarta legenden. Dessutom 
förekommer olika begrepp för att benämna urbefolkningen i Amerika och vissa 
begrepp kan ifrågasättas om de stämmer överens med Läroplanen och dess 
värdegrund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: den svarta legenden, la leyenda negra, läroböcker, spanska, 
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1. Inledning 

 
Läroböcker är ett pedagogiskt verktyg som används av många lärare i den dagliga 

undervisningen. I läroböckerna i spanskämnet, oavsett om eleverna läser spanska på 

högstadiet eller på gymnasiet så förväntas de möta texter vars innehåll är kopplat till Spanien 

och de spansktalande länderna i Latinamerika. Detta har bland annat som syfte att eleverna 

ska kunna ”reflektera över livsvillkor, sociala och kulturella företeelser” i dessa länder (Lgr 

11). För att få de förutsättningarna så bör eleverna också få ta del av historien kring varför 

det spanska språket är så pass utbrett som det är i dag.  

 

För att förstå nutiden är det viktigt att ha en inblick i historien, menar språkforskaren Södring 

Jensen (Selander 1988). Därför är det betydande att eleverna får en bakgrund och en kontext 

i de spansktalande ländernas aktuella förhållanden genom en historisk översikt om ländernas 

och språkets historia. Eleverna bör då möta ett innehåll som ger dem förutsättningar att förstå 

nuet genom att studera Spaniens och Latinamerikas historia och se orsakssamband till det 

spanska språkets utbredning. Upptäckten och koloniseringen av Amerika är en historisk 

händelse som därför bör ta plats i spanskundervisningen om eleverna ska kunna reflektera 

över livsvillkor och kulturella företeelser. Dels för att få kunskap i orsakerna till varför 

språket är ett av världens mest talade språk men också för att förstå samtiden.  

 

I denna studie undersöks vilket utrymme som upptäckten och koloniseringen av Amerika får 

i spanskläroböcker inriktade på både högstadieelever och gymnasieelever och hur dessa 

historiska händelser representeras i läroböckerna. Studien har som utgångspunkt det 

historiska perspektivet den svarta legenden, som presenteras under rubriken bakgrund. 

Studien handlar även om hur läroboksförfattarna väljer att benämna den amerikanska 

urbefolkningen i de texter som avhandlar urinvånarna i Amerika.  
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2. Bakgrund 
 

I den gemensamma läroplanen för både gymnasiet och högstadiet (Lgr 11) står det att en av 

skolans uppgifter är att ge både överblick och sammanhang i undervisningen. Därför menar 

Skolverket att det är angeläget att bedriva undervisning utifrån olika perspektiv. ”Genom 

ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap 

inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande” (Lgr 11). I ämnet 

moderna språk är ett av syftena att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper och 

förståelse och kunna reflektera kring livsvillkor och sociala och kulturella företeelser i 

områden där språket talas (Lgr 11). Därför är det intressant att undersöka vad eleverna får 

möta för typ av textinnehåll i spanskläroböckerna som är kopplat till den spanska historien 

för att eleverna sedan ska kunna reflektera kring livsvillkoren och de sociala och kulturella 

företeelserna. Läroböckerna blir därför väsentliga då många studier visar att det är innehållet 

i böckerna som påverkar både struktur och undervisning mest (Långström & Viklund 2006, 

s.102).  

 

Hur mötet med spansk och latinamerikansk historia ser ut för eleverna som studerar spanska 

kan se olika ut. Möjligheterna för vad eleverna ska kunna reflektera över gällande kulturella 

företeelser och livsvillkor beror först och främst på vilket typ av innehåll eleverna möter i 

sina läroböcker då läroboksförfattarna alltid behöver göra en avgränsning av innehållet i 

läroböckerna (Långström & Viklund 2006, s. 102). Men lärarens kompetens, förmåga och 

engagemang är också viktiga faktorer som påverkar innehållet och elevernas resultat i skolan 

(Framgång i undervisningen 2010, s. 7). 

 

Enligt tidningen Skolvärlden (2015) är spanska språket ett av det mest talade språken i 

världen och det språk som flest elever väljer att studera i den svenska skolan. Det betyder att 

dessa elever som läser spanska på både grundskolan och på gymnasiet kommer i kontakt med 

olika spanskläroböcker i sin undervisning.  

 

Siv Strömqvist (1999, s. 7) menar att läroböckers innehåll och form samspelar med varandra. 

Eleverna möter ett innehåll som är källan till både kunskap och inlärning. Förutom innehållet 

 är språket också viktigt, för det är just via språket som ett innehåll förmedlas (Strömquist 

1999, s. 7). Upptäckten och koloniseringen av Amerika och hur dessa framställs i 
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spanskläroböcker i Sverige ligger i fokus för denna studie. Dessutom kommer 

begreppsanvändningen av den amerikanska urbefolkningen i spanskläroböcker att studeras. 

När man förmedlar ett innehåll används olika begrepp och det blir då viktigt att man är 

medveten om vad som uttrycks. Peter Cassier (2003, s. 75) nämner begreppet stilvalör som 

ett samlingsord för att beskriva värde och styrka i stilvalören, det vill säga styrka och värdet 

i ett begrepp eller ord.  Det som är intressant för denna studie är om läroböckerna benämner 

urbefolkningen med begreppet indian på svenska eller indio på spanska, då begreppet enligt 

Institutet för språk och folkminnen har kommit att bli ett stötande ord på svenska (Institutet 

för språk och folkminnen 2018).  

 

2.1 Läroplan och kursplan/ämnesplan för moderna språk 
 
I den gemensamma läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan hittar vi de riktlinjer som 

lärare ska följa i sin undervisning. Läroplanen uttrycker vikten av att skolan ger eleverna 

både överblick och sammanhang genom att bedriva undervisning utifrån olika övergripande 

perspektiv (Lgr 11).  Bland annat nämner de att undervisning genom ett historiskt perspektiv 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla både förståelse för nutiden men också beredskap inför 

framtiden. Dessutom ska de genom en undervisning genom ett historiskt perspektiv utveckla 

förmågan att tänka dynamiskt (Lgr 11). Skolan har också som ansvar för att varje elev ”tar 

avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling” 

(Lgr 11) och att varje elev också ”aktivt motverkar diskriminering och kränkande behandling 

av individer eller grupper” (Lgr 11). Skolan svarar också för att varje elev ”respekterar andras 

människors egenvärde” (Lgr 11).  

 

Ett annat mål som läroplanen har är att ”skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse” (Lgr 11). Skolans värdegrund förespråkar en förståelse om 

medmänsklighet och menar att skolan ska aktivt arbeta för att både förebygga och motverka 

diskriminering.  

I kursplanen för moderna språk på grundskolan är ett av målen att eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla förmågan att ”reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 

företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används” (Lgr 11). I 

ämnesplanen för moderna språk på gymnasiet står det att ett av syftena med ämnet är att 

eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågan att ”diskutera och reflektera över livsvillkor, 



 

4 
 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket 

används (GY 11). 

 
2.2 Lärobokens roll i undervisning  
 
I Läroplanen står det att det är rektorns ansvar att eleverna ”får tillgång till och förutsättningar 

att använda läromedel av god kvalitet” (Lgr 11). Som läromedel räknas bland annat 

läroböcker som är ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Även om Läroplanen menar 

att skolan ansvarar för att eleverna ska kunna ”använda sig av ett kritiskt tänkande och 

självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden” (Lgr 

11) så är det väldigt vanligt att både lärare och elever förlitar sig på att det som sägs i 

läroboken är riktigt och sant (Långström & Viklund 2006, s. 102). Samtidigt har användarna 

av läroböckerna, i detta fall eleverna, oftast det svårt att veta vad det är som författarna inte 

har inkluderat i läroboken. Långström och Viklund nämner i Praktisk lärarkunskap (2006, s. 

105) att en lärobok inte kan ta med all information om ett visst ämne utan att det måste ske 

en avgränsning av det innehåll som ska återges. En lärobok är för många lärare och elever en 

källa till stoff och även en symbol för vad det är som ska läras ut.  

 

Enligt Skolverkets rapport om Läromedlens roll i undervisningen (2006, s. 25) anser många 

lärare att om de följer läroboken så följer de även läroplanen. Samma rapport skriver om 

inflytandet som läroboken har både på ett medvetet och ett omedvetet sätt. Läroböcker har 

precis som uppslagsböcker länge setts som auktoritativa texttyper och många lärare menar 

att läroboken kan ses som en typ av garanti att rätt innehålls lärs ut (Skolverket 2006, s. 27).    

 

Strömqvist (1999, s. 7) skriver att när läroböcker diskuteras och kritiseras så är det innehållet 

som är avgörande. Det ideologiska, politiska och pedagogiska-didaktiska granskas medans 

den språkliga formuleringen sällan blir central. Strömqvist (1999, s. 7) menar att språket som 

används i läroböcker måste vara föredömligt. Språket och ordvalen har en betydande roll, 

precis som innehållet och genom dessa kan man avgöra vilka värderingar som läromedlen 

uttrycker (Strömqvist 1999, s. 12).   

 

Peter Cassier skriver i Stil, stilistik & stilanalys (2003) om hur ett visst innehåll framställs 

ger en viss effekt. Han menar också att en skribent alltid har ett val när något produceras 

skriftligt. Valet mellan vad som sägs och vad som inte sägs. Han menar också att språket är 
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i ständig förändring och detta innebär också att stilvalörer förändras och där med också 

ordens betydelse. Ord som tidigare inte uppfattats som stötande eller laddat kan genom 

samhällsutvecklingen och kontexten förändras och få ett nytt värde och styrka (Cassier 2003, 

s. 85).   

 

Staffan Selander skriver i Lärobokskunskap (1988, s. 44) hur halvsanna legender tas för 

sanning i en del läroböcker och hur främmande folkgrupper benämns med termer som är 

belastade med ogynnsamma associationer. Han menar också att läroböckerna har börjat att 

hänvisa till kompletterande material eftersom att läroboken som enskilt 

undervisningsmaterial blir väldigt sluten. Samtidigt påpekar Selander att läroboken, förutom 

att förmedla kunskap, även organiserar elevernas sätt att strukturera världen. Detta görs 

genom att läroboken påverkar elevernas tänkande och erbjudandet av begrepp (Selander 

1988, s. 122).  Selander (Selander 1988, s. 38) betonar också att syftet med läroboken är 

förmedlandet av grundkunskaper men också förmedlandet av strukturer och värderingar av 

omvärlden. Samtidigt menar han att lärobokens användning också påverkas av hur arbetet i 

klassrummet görs, det vill säga hur man väljer att läsa och bearbeta texterna (Selander 1988, 

s. 41).  

 

2.3 Den svarta legenden eller La Leyenda Negra 
 
Upptäckten och koloniseringen av Amerika förknippas ofta med Christoffer Columbus och 

hans försök till att hitta en alternativ sjöväg till Indien. Det som ofta faller i glömska eller 

inte nämns i huvud taget när man pratar om dessa historiska händelser är det mörka och 

oetiska behandlingarna som urinvånarna fick utså av de spanska erövrarna (Arnoldsson 1953, 

s. 304).  

 

12 oktober 1492 stiger Columbus och hans män i land i vad man då trodde var Indien och 

påbörjar en flera hundra års kolonisering av vad som i dag är Latinamerika. Sverker 

Arnoldsson, svensk språkforskare beskrev i Svensk Tidskrift (1953) hur den spanska 

erövringen är ett levande förflutet och att spåren av den spanska koloniseringen fortfarande 

är synlig i de latinamerikanska samhällena. Arnoldsson nämner Den svarta legenden, eller 

La Leyenda Negra som den heter på spanska, som handlar om hur andra europeiska länder 

menar att erövringen av Amerika skedde genom illegitimt våld och folkmord på 
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urbefolkningen. Men den handlar även om spanjorernas ”guldtörst och missionsiver” 

(Arnoldsson 1953, s. 304).   

 

Nästan femtio år senare efter Arnoldssons artikel skriver Piñeyro i Hispanoamérica desde la 

alteridad (2006) att det finns spanska historieforskare som påstår att det aldrig skedde ett 

folkmord på urinvånarna i Amerika eftersom avsikten aldrig var att utrota urbefolkningen. 

Han menar att det blir svårt från ett juridiskt perspektiv att definiera morden på urinvånarna 

som ett folkmord men förklarar att det åtminstone skedde ett så kallat ethnocide (2006, s. 

24). På svenska översätts begreppet till etnisk rensning men definieras bättre på engelska som 

”the deliberate and systematic destruction of the culture of an ethnic group.” (Oxford 

dicctionary 2018).  

 

Emellertid, vittnade biskopen Bartolomé de Las Casas om de amerikanska erövringarna 

genom att beskriva dem som ogiltiga, utan rättsgrund, onda och tyranniska (Arnoldsson 1953, 

s. 306).  Las Casas verkade under flera längre perioder i Amerika under 1500-talet med 

uppgiften att evangelisera urinvånarna men fick även den informella titeln urinvånarnas 

försvarare. Vid flertalet tillfällen återvände han till Europa för att meddela de spanska 

myndigheterna om de brutala morden och slaveriet som urbefolkningen utsattes för (Piñeyro 

2006, s. 81).  

 

För att förstå perspektivet av Den svarta legenden som framförallt baseras på Bartolomés 

vittnesmål, är det även viktigt att introducera motsatsen till den. Den kallas på spanska La 

Leyenda Rosa, vilket på svenska direktöversätts till den rosa legenden. Den kan 

sammanfattas som den positiva versionen av upptäckten och koloniseringen av Amerika. 

Begreppet uppkommer för första gången under Francos tid (Piñeyro 2006, s. 83) och handlar 

om de hjältedåd spanjorerna begick genom att civilisera och evangelisera det barbariska 

folket, det vill säga, urinvånarna. Mannen bakom begreppet La Leyenda Rosa, Ménendez 

Pidal, menar att Bartolomé de Las Casas vittnesmål endast hade ett mål och det var att stoppa 

Europa från att breda ut sig och hindra förmänskligandet av urinvånarna. Istället menade han 

att koloniseringen av Amerika gav upphov till en civiliserad värld (Piñeyro 2006, s. 84).  
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2.4 Benämningar av urinvånarna i Latin och Sydamerika 
 
När man läser eller pratar om urinvånarna i Amerika hör man ofta talas om mayafolket och 

inkafolket. För att få en förståelse kring hur den amerikanska urbefolkningen bör benämnas 

är det viktigt att man först och främst har koll på vilka alternativ som vanligtvis används. 

Pålsson (2013, s. 10) skriver att begreppet indian har blivit allt mer kontroversiellt eftersom 

att det är ett uttryck för den koloniala strukturen. I sin doktorsavhandling beskriver hon hur 

ordförande i indianorganisationen Oyate, Bevely Slapin, menar att varje stam bör bli kallad 

efter sitt namn och inte för ett samlingsnamn som uppkom av ett misstag för fem hundra år 

sedan (Pålsson 2013, s. 10). Istället rekommenderar hon begrepp som urinvånare eller 

urbefolkning som på spanska översätts till indígena som är ett mer generellt begrepp 

(Norstedts stora spanska ordbok 2009, s. 619).  

 

Ett annat förekommande begrepp för att benämna urbefolkningen i Amerika är ordet indian 

som översätts till indio på spanska (Norstedts stora spanska ordbok 2009, s. 237). Ordet indio 

har kommit att bli ett skällsord i stora delar av Latinamerika. Att kalla någon för indio är 

synonymt med att kalla någon för korkad, avgudadyrkare eller bedragare (Piñeyro 2006, s. 

22). Piñeyro (2006, s. 21) menar att samlingsnamnet indio är ett ord som har suddat ut både 

identiteter och kulturer genom att samla dem under ett och samma begrepp. Bonfil Batalla 

(1972, s. 110) menar att indianen inte föds förens Columbus landstiger Amerika och att innan 

den händelsen så var hela kontinenten berikad på olika samhällen med sina egna identiteter. 

Begreppet indio existerade alltså inte som ett samlingsnamn för att benämna alla dessa olika 

stammar innan Columbus tid. Därför kommer ordet indian, eller indio alltid att vara 

associerat med koloniseringen av Amerika. Bonfil Batalla (1972, s. 111) betonar att 

samlingsnamnet indian är en benämning helt utan hänsyn till de kulturer och identiteter som 

levde i samklang innan spanjorerna landsteg. Han påpekar också att enligt de spanska 

missionärerna var ”indianerna” otrogna och gudlösa.  

 

Teun A. van Dijk (2009, s. 122–123) skriver om hur fördomar och etnisk diskriminering och 

rasism är ett stort problem i de spansktalande länderna. Han menar att spåren av de koloniala 

strukturerna är tydligt manifesterade i bland annat de mexikanska, colombianska och 

chilenska samhällena och att ordet indio är ett ord som använts aktivt i politiska diskurser 

genom åren för att benämna urinvånarna. Urinvånarna i Latinamerika beskrivs av Van Dijk 
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(2009) som ständigt utsatta för rasism och att de ofta beskrivs som analfabeter och förtryckta 

i de politiska diskurserna.  

 

I den spanska akademiens ordbok, Diccionario de la Real Academia Española, hittar man 

definitionen av ordet indio (DRAE). En av definitionerna visar att i länderna Bolivia, 

Colombia, Guatemala, Nicaragua och Venezuela så har ordet en nedsättande mening och är 

synonym till ordet inculto, vilket på svenska översätts till obildad eller okultiverad person 

(Norstedts stora spanska ordbok 2009, s. 445).  

 

Enligt Svenska Akademiens Ordlista är det berättigat att använda sig av begreppet indian 

(Pålsson 2013, s. 11). Däremot har det förts en del diskussioner om användningen av ordet. 

Gunlög Fur (Sveriges Radio 2015) resonerar om att det är okunnigt att samla alla nationer 

under ett samlingsnamn som dessutom idag lever som minoriteter och utsätts för både 

diskriminering och förtryck på grund av sin historia, religion och sitt språk. 

 

Lars Melin och Mikael Parkvall (2016, s. 81) skriver i boken Laddade ord att man ska försöka 

att undvika att använda sig av exonymer, det vill säga, ord och benämningar som etniska 

grupper inte själva har valt att benämna sig som. Melin och Parkvall (2016, s. 18) menar att 

ordet indian är en exonym men problematiserar även andra begrepp för att benämna 

urinvånarna i Amerika. De menar att ord som ”amerikanska urinvånare” och 

”nativamerikaner” är mindre koloniala uttryck men samtidigt ironiska begrepp för att 

benämna folkgrupperna som levde, innan upptäckten av Amerika, i vad som i dag är nord 

och sydamerikanska kontinenten. Det har att göra med att namnet Amerika har ett europeiskt 

ursprung, efter italienaren Amerigo Vespucci. Samtidigt menar författarna att ordet indian 

inte behöver vara negativt laddat på svenska bara för att de är det på engelska och ställer sig 

därför tveksamma till att ordet indian bör bytas ut vid benämningen av urinvånarna i 

Amerika.  

 

Institutet för språk och folkminnen (2018) skriver på sin hemsida att ordet indian är på väg 

att gå från accepterat till stötande. De rekommenderar istället begrepp som 

ursprungsamerikaner eller urfolksamerikaner som en allmän benämning för urinvånarna i 

Amerika. De nämner också begrepp som amerikansk urbefolkning, urfolket på den 

amerikanska kontinenten och infödda amerikaner. Däremot rekommenderar de att om man 
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talar om en viss grupp är användningen av gruppernas egna benämningar bättre, så som 

apacher, azteker och navajofolket. Ordet indian som personbeteckning menar Institutet för 

språk och folkminnen (2008) ska undvikas men när begreppet däremot ingår i andra 

sammanhang som till exempel på växter, indiankrasse och indiankål blir det inte lika laddat 

och är dessutom mer komplicerade att byta ut.   

 

 

2.5  Tidigare forskning  
 
Det har gjorts få svenska studier på begreppsanvändningen av urinvånarna i Amerika. Men 

Yvonne Pålsson (2013) har i sin avhandling studerat hur urbefolkningen i Nordamerika 

framställs i barnböcker i ett tidsspann mellan 1860–2008 och i den tar hon upp 

begreppsanvändningen av urbefolkningen och problematiserar begreppet indian. I sin studie 

motiverar hon också varför hon själv använder sig av ordet indian och menar att om hon inte 

vet namnet på en viss nation eller stam så använder hon sig av samlingsnamnet indian.  

 

När det kommer till hur upptäckten av Amerika eller koloniseringen av Amerika 

representeras i spanska läroböckerna i Sverige så finns det heller inte mycket forskning kring 

ämnet. Emellertid, har det forskats tidigare om hur kulturen är representerad i 

spanskläroböcker i Sverige där upptäckten och koloniseringen av Amerika behandlas.  

 

Isabel de la Cuesta (2005) undersöker i La imagen de España e Hispanoamérica en los 

manuales de español utilizados en la enseñanza secundaria en Suecia hur kulturen är 

representerad i svenska spanskläroböcker som är tryckta efter läroplansreformen år 2000. 

Hon kommer bland annat fram till att upptäckten av Amerika och koloniseringen av Amerika 

framför allt är representerad utifrån det historiska perspektivet Den svarta legenden i de 

läroböcker som studien utgår ifrån. De la Cuesta (2005, s. 93) menar att läroböckerna 

representerar upptäckten och koloniseringen av Amerika med innehåll som nämner 

spanjorernas hårda behandlingar och utplånandet av urbefolkningarna, slaveri och 

spanjorernas plundringar av guld och silver. Hon kommer också fram till att det finns en brist 

på variation i läroboksserierna då samma ämne repeteras vid flertalet tillfällen. Ett exempel 

är att böckerna inkluderar samma information om mayafolket istället för att introducera 

information om aztekerna (De la Cuesta 2005, s.98).  
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur spanskläroböcker riktade till elever både på 

högstadiet och gymnasiet avhandlar texter kopplade till upptäckten och koloniseringen av 

Amerika. För att få en djupare förståelse för representationen av den historiska händelsen i 

läroböckerna kommer också en analys av benämningarna av urbefolkningen i Amerika att 

göras. Studiens analysunderlag har som utgångspunkt läroboksserierna Vale och 

Caminando. Den förstnämnda är inriktad till elever som läser spanska på högstadiet och 

den andra riktar sig till elever som läser spanska på gymnasiet. 

 

Frågeställningarna som studien utgår från är: 

 

1. Hur representeras upptäckten och koloniseringen av Amerika i spanskläroböckerna? 

2. Med vilka begrepp benämns urbefolkningen i Amerika i spanskläroböckerna?  

 

4. Metod 
 
Nedanför presenteras metoderna som kommer att användas för att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

I denna studie används metoderna kvalitativ textanalys och kvantitativ innehållsanalys. Med 

en kvalitativ textanalys ges möjligheten att få fram det essentiella innehållet i de texter som 

studeras. Det väsentliga innehållet tas fram ”genom en noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängerud 

2017, s. 211). Man söker efter både det manifesta men även efter det latenta i texterna för att 

få fram det essentiella innehållet, vilket i detta fall blir representationen av upptäckten och 

koloniseringen av Amerika. Vid användandet av metoden kvalitativ textanalys använder man 

sig av analysverktyg. I detta fall kommer frågor att ställas till innehållet i det empiriska 

materialet för att få fram det eftersökta innehållet i texterna. Vid appliceringen av 

analysverktyget bör man beakta begreppet representation. Det som blir det centrala vid den 

kvalitativa textanalysen är ”hur eller på vilket sätt ett fenomen representeras eller vilka sorters 

representationer som förekommer” (Esaiasson m fl 2017, s. 231). 
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I denna studie blir det då möjligt att studera hur upptäckten och koloniseringen av Amerika 

representeras i spanskläroböcker. Genom att ställa frågor till innehållet som ska studeras kan 

man få svar på hur ett visst fenomen representeras och även vilken mening som det tillskrivs 

i ett visst sammanhang (Esaiasson m fl 2017, s. 212). Med andra ord, denna metod blir 

användbar för att analysera vad det är som lärs ut i spanskläroböckerna med koppling till det 

innehåll som studien ska studera. Frågorna som kommer att ställas till innehållet för att 

besvara studiens övergripande frågeställning presenteras under beteckningen 

datainsamlingsmetoder.  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att tillämpas vid besvarandet av den andra 

frågeställningen. Vid en kvantitativ innehållsanalys är det fokus på frekvens och utrymme, 

det vill säga hur ofta och hur mycket ett fenomen förekommer i en viss kontext (Esaiasson 

m fl 2017, s. 198). En kvantitativ innehållsanalys har med andra ord fokus på att räkna eller 

mäta vissa företeelser i texter. Man söker ”manifesta inslag i texter, det vill säga, sådant som 

uttrycks explicit” (Boréus & Bergström 2012, s. 50-51). I denna studie kommer begreppen i 

läroböckerna som är tillämpade för att benämna urbefolkningen i Amerika att räknas och 

kategoriseras utifrån utrymme och frekvens.  

 

4.1 Urval 
 
I denna studie har jag valt att använda mig av två olika läroboksserier varav båda serierna är 

inriktade till två skolformer. Det vill säga, högstadiet och gymnasiet. Den läroboksserie som 

är inriktad till elever som studerar spanska i årskurs sju till nio heter Vale och har två olika 

utgivare. Vale 7 (Hansson & Kemper 2004) som är inriktad till elever i årskurs 7 och Vale 9 

(Hansson & Ramírez Nilsen 2010) som är inriktad till elever i årskurs 9 är utgivna av 

Bonnier.  Medans Vale 8 (Hansson & Moreno Teva 2014) som är inriktad till elever i årskurs 

8 är utgiven av Sanoma Utbildning.  

 

Den andra serien heter Caminando och finns i fyra olika steg med inriktning på 

gymnasieelever. Alla fyra böcker är utgivna av Natur och Kultur. Caminando 1 

(Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Gustafsson & Bretz 2018) är inriktad till elever som 

läser spanska steg 1. Caminando 2 (Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Gustafsson 2016) 

är inriktad till elever som läser spanska steg 2 på gymnasiet. Caminando 3 (Waldenström, 

Westerman, Wik-Bretz, Gustafsson 2017) är inriktad till gymnasieelever som läser spanska 
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steg 3. Caminando 4 (Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Gustafsson 2017) är inriktad till 

elever som läser spanska steg 4 på gymnasiet.  

 

Anledningen till att detta urval har gjorts är för att läroböckerna på gymnasiet förväntas 

innehålla mer text eftersom nivån är högre och det ger också studien ett blandat urval för att 

få ett större underlag att studera. Läroböckerna var enkla att få tag i.  De är lånade av olika 

kommunala skolor i Mellansverige och används enligt skolorna aktivt i undervisning.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
 
Metodvalet för att besvara den första frågeställningen är en kvalitativ textanalys. Under 

rubriken metod motiveras metodvalet och jag förklarar också att ett analytiskt verktyg 

kommer att behövas för att kunna besvara frågeställningen. I detta fall kommer det att ställas 

frågor till texterna som är centrala för denna studie. Frågorna som kommer att ställas till 

texterna som läses är kopplade till den första frågeställning och behövs för att kunna 

analysera innehållet. Eftersom att det är fokus på representationen av ett centralt ämne så är 

frågorna utformad utifrån begreppet representation. Begreppet representation innebär ”att vi 

använder ord, begrepp och symboler för att referera till och förstå världen omkring oss” 

(Esaiasson m fl 2017, s. 217). Jag kommer därför att utgå från följande analytiska fråga vid 

studien av det empiriska materialet, det vill säga, läroböckerna.  

 

1. Vad i texterna om upptäckten och koloniseringen av Amerika representerar det 

historiska perspektivet den svarta legenden?  

2. Problematiseras representationen av upptäckten och koloniseringen i texterna av 

författarna?  

3. Representeras upptäckten och koloniseringen av Amerika med någon koppling till 

samtiden? 

 

Det empiriska materialet, det vill säga, läroböckerna som nämns under rubriken urval har 

studerats noggrant för att få fram underlaget som ska analyseras. Under datainsamlingen har 

Esaiassons m fl (2017, s. 228) råd att en första läsning ska göras utan att föra anteckningar 

följts.  Läroböckerna har sedan lästs vid upprepade tillfällen för att få fram det innehåll som 

ligger till grund för analysen. Därefter har analysverktyget, det vill säga, frågorna som ställs 

utifrån begreppet representation använts för att hitta manifest mening och latent mening. Alla 
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texter som inkluderats i denna studie har inslag av historiska beskrivningar av antingen 

upptäckten av Amerika eller koloniseringen av Amerika.   

 

För den andra frågeställningen har en tabell skapats för att få en översikt över både utrymme 

och frekvens. I denna tabell registreras vilka begrepp som förekommer för att benämna 

ursprungsbefolkningen och hur ofta de används i böckerna som analyseras. Dessa begrepp 

blir analysenheter för att besvara den andra frågeställningen och jag kategoriserar dem i 

tabellen för att få en tydlig översikt över utrymme och frekvens (Esaiasson m f 2017, s. 48).  

I resultatdelen presenteras tabellen för att få en överblick över vilka läroböcker som använder 

sig av vilka begrepp och hur ofta de används. I tabellen finns också den spanska och den 

svenska översättningen som läroböckerna erbjuder av begreppen.  
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5. Resultat 
 
Nedanför presenteras resultatet av det empiriska materialet som undersökts i denna studie. 

Det vill säga, representationen av upptäckten och koloniseringen av Amerika och 

benämningarna för de amerikanska urinvånarna i spanskläroböckerna som analyserats. Först 

presenteras resultatet av den första frågeställningen, Hur representeras upptäckten och 

koloniseringen av Amerika i spanskläroböckerna? och sedan presenteras resultatet av den 

andra frågeställningen Vilka begrepp används för att benämna urinvånarna i Amerika i 

spanskläroböcker? 

 

För att förtydliga hur resultatet är presenterat så redovisas det genom en viss ordning. 

Läroböckerna från högstadiet Vale 7, Vale 8 och Vale 9 framförs först och sedan presenteras 

resultatet från läroböckerna för gymnasiet Caminando 1, Caminando 2, Caminando 3 och 

Caminando 4. Detta har gjorts för att skapa en logisk struktur i redovisningen av resultatet.  

 

5.1 Hur representeras upptäckten och koloniseringen av Amerika i 
spanskläroböckerna? 
 
I läroboken Vale 7 finns endast en text som handlar om upptäckten av Amerika (2004, s .70). 

Det är en text på spanska som handlar om hur Christofer Columbus tror sig ha nått Indien 

1492 och ger därför befolkningen han stöter på namnet indios (det finns ingen svensk 

översättning av ordet i bokens gloslista). Texten berättar kortfattat att Columbus gör fyra 

resor tillbaka till Amerika och att han tillslut dör 1506 utan att veta om att han hade upptäckt 

Amerika.  

 

I läroboken Vale 8 avhandlas en text om erövringen av Mexiko som inleds på svenska (2005, 

s. 48). Titeln till texten står på spanska och lyder Los españoles conquistan México, vilket på 

svenska översätts till Spanjorerna erövrar Mexiko. Den spanska texten gör en referens till 

filmen ”Pirater i Karibien” och berättar om hur aztekerna misstar spanjorerna som gudar vid 

första mötet. Fortsättningsvis skrivs det om hur spanjorerna efter sin första kontakt med 

urbefolkningen organiserar en expedition för att erövra de rika urinvånarnas byar för guldets 

skull. Texten beskriver hur aztekerna är rädda för spanjorerna och att spanjorerna spenderar 

tre månader på kusten för att sedan ta sig till aztekernas huvudstad, Tenochtitlan. Där tar de 

tillfånga aztekernas hövding Moctezuma och fängslar honom. Moctezuma ger spanjorerna 

en skatt, som sedan försvinner.  
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I läroboken Vale 9 finns en text om landet Nicaragua (2006, s. 23). Det är en faktatext som 

beskriver kortfattat att landet har lidit mycket genom historien, bland annat genom 

invasioner. Däremot beskriver inte författarna när invasionerna har varit eller av vilka de var 

som invaderade landet.  

 

En annan text i samma bok (2006, s .51) berättar om när spanjorerna anlände till den 

amerikanska kontinenten. Spanjorerna blev bjudna på choklad av mayafolket och aztekerna. 

Choklad var något okänt för spanjorerna och urinvånarna gav också spanjorerna säckar med 

kakaofrön.  

 

I läroboken Caminando 1 finns en text som handlar om upptäckten av Amerika och varför 

man talar spanska i Latinamerika (2018, s. 54). Texten beskriver hur Columbus landsteg en 

ö som han gav namnet San Salvador. Texten fortsätter att berätta att Christofer Columbus 

reste på uppdrag av det spanska kungahuset och hur han och hans män, erövrarna, (texten 

erbjuder en spansk översättning i parantes efter ordet erövrarna, los conquistadores) ”lade 

under sig mark och folk på sin väg söderut och förde med sig sitt språk och sin religion till 

de nya kolonierna” (2018, s. 54). Enligt texten var upptäckten av den nya världen av stor 

betydelse. Kontinenten plundrades på rikedomar och tusentals ton guld skeppades till 

Spanien. Texten presenterar också ett stycke av konsekvenserna som erövringarna gav och 

menar att det blev förödande konsekvenser för ursprungsbefolkningen (texten erbjuder en 

spansk översättning i parantes efter ordet ursprungsbefolkning, los indígenas) då många 

dödades i strider, dog av hårt slavarbete i gruvor eller dog av sjukdomar som européerna 

förde mig sig.  

 

I samma text ger Caminando 1 eleverna möjlighet att fördjupa sig i upptäckten och 

koloniseringen av Amerika genom att ta reda på mer information. Författarna har formulerat 

en undersökningsfråga och en diskussionsfråga om samma tema som lyder: 

 

”Ta reda på mer om någon av de spanska erövrarna Hernán Cortés och Francisco Pizarro, 

eller prästen Bartolomé de las Casas. Vart reste de och hur agerade de mot 

ursprungsbefolkningen?” (Caminando 1 2018, s. 55) 
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”Vilken betydelse tror du spanskan skulle ha i världen idag om Latinamerika inte erövrats? 

Och hur skulle Latinamerika se ut om inte spanjorerna kommit?” (Caminando 1 2018, s. 55) 

 

Caminando 1 (Caminando 1 2018, s. 100) nämner i ytterligare ett stycke Christofer 

Columbus resa. Texten handlar om hur Columbus trodde att han hittat stora mängder av guld 

när han nådde landet Costa Rica och därför uppkom namnet Costa Rica (Rika kusten). Texten 

berättar också om de spanska erövrarnas besvikelse när det visade sig att det inte alls fanns 

så mycket guld som de trodde.  

 

I Caminando 2 (Caminando 2 2016, s. 115) presenteras en kort faktatext om mapuchefolket 

i Chile som beskriver hur de länge stod emot den spanska erövringen och behöll sin 

självständighet fram till 1870-talet.  

 

I en kortfattad faktatext på svenska beskrivs erövringen av Peru med endast en mening. 

”Inkariket varade från slutet av 1200-talet till 1523 då det invaderades av de spanska 

erövrarna med Francisco Pizarro i spetsen” (Caminando 2 2016, s. 158). Samma fakta 

återupprepas på svenska igen under kapitlet ”Kulturer i Peru”. ”En av de mest kända 

ursprungskulturerna, Inkariket, hade sin blomstring under en ganska kort period, från 1400-

talet fram till 1532, då Peru erövrades av spanjoren Francisco Pizarro” (Caminando 2 2016, 

s. 164).  

 

I Caminando 3 (2017) tillskrivs ett helt kapitel om koloniseringen av Amerika. Kapitlet heter 

också ”Koloniseringen av Amerika” (Caminando 3 2017, s. 130-131) och presenterar 

Christofer Columbus anledning till sin resa och hur han trodde att han att hittat en ny 

handelsväg till Asien. Texten fortsätter att berätta hur flera spanjorer efter Columbus tog sig 

till ”Den nya världen” och erövrade vad vi idag känner till som Mexiko, Peru, Ecuador och 

Chile. Författarna skriver hur européernas ankomst blev en katastrof för urbefolkningen och 

om hur många dog i strider mot européerna men poängterar också att de flesta urinvånare 

dog av sjukdomar, svält och av omänskliga arbetsförhållanden. Texten berättar också hur 

Spanien blev ett världsimperium tack vare alla rikedomar som kom från koloniernas gruvor. 

Italien, Nederländerna och Tysklands nämns också som en del av det spanska världsimperiet 

i texten.  
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Ytterligare två texter som har med upptäckten och koloniseringen av Amerika att göra nämns 

i läroboken. Den ena texten är en faktaruta på spanska som endast ger läsaren informationen 

om att Mexiko erövrades av spanjorerna 1521 och blev inte självständiga förens 1821 

(Caminando 3 2017, s. 162). Den andra kortfattade faktatexten är skriven på spanska och 

hittas under kapitlet ”Kulturer i Mexiko” och där beskrivs den spanska erövringen som leddes 

av Hernán Cortés och hur aztekernas imperium föll. Texten berättar att nya sjukdomar, 

spanjorernas mer avancerade krigsstrategier och vapen låg till grund till imperiets fall. 

Dessutom beskrivs också att spanjorerna fick hjälp av andra folkgrupper för att få bort 

aztekerna och erövra området (Caminando 3 2017, s. 181).  

 

I Caminando 4 (2017, s. 55) under titeln ”Un poco sobre Uruguay” beskrivs en kort historisk 

översikt om landet Uruguay på spanska. Informationen som kommer fram i texten är att i 

landet finns varken guldminor eller silverminor och på grund av detta började den spanska 

koloniseringen av landet inte förens i slutet av 1600-talet.  

 

”Migration i Argentina” heter en annan text som tar upp erövringen och koloniseringen av 

Argentina (Caminando 4 2017, s. 150). En historisk översikt på svenska presenteras och 

berättar att de första européerna kom 1516 och Juan Díaz de Solis förklarade området 

spanskt. Efter landstigningen började koloniseringen och flera städer grundades.  Det nämns 

också hur några av urbefolkningen stod emot de spanska erövrarna medan andra förslavades. 

Missionärerna jesuiterna nämns också och deras mål med att kristna urbefolkningen i 

Argentina. Det kommer också fram att jesuiterna skyddade en del av urbefolkningen från att 

förslavas. Författarna berättar hur folkstammarna i Argentina minskade kraftigt under 

koloniseringsperioden och att idag beräknas endast 2,4 % i Argentina tillhöra urbefolkningen.  

 

Under rubriken ”Un poco sobre Colombia” (Caminando 4 2017, s. 157) får läsaren också en 

kort historisk översikt på spanska om landet Colombia. Den fakta som presenteras om den 

spanska koloniseringen av landet är att den började under 1500-talet. Texten berättar att 

urbefolkningen i Colombia togs som slavar och att spanjorerna hittade mängder av guld i 

landet. Texten tar också upp att Colombia blev ett självständigt land år 1819.  
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5.2 Med vilka begrepp benämns urbefolkningen i Amerika i 
spanskläroböckerna?  
 

Nedanför presenteras resultatet av den andra frågeställningen Med vilka begrepp benämns 

urbefolkningen i Amerika i spanskläroböckerna? Tabellerna har som utgångspunkt frekvens 

och utrymme men innehåller även under vilket kapitel benämningarna görs och vad 

läroboken erbjuder för översättning till dem. Varje tabell är strukturerad efter lärobok, det 

vill säga, varje bok presenteras i egen tabell. Varje tabell har även kommentarer under för att 

förtydliga innehållet.  

Tabell 1 benämningar i Vale 7. 

 

I läroboken Vale 7 benämns urbefolkningen under två olika kapitel. Det ena kapitlet handlar 

om ”Mayavärlden” och dess befolkning innan spanjorerna dök upp. Texten är skriven på 

svenska och befolkningen benämns i texten som mayaindianer och indianfolken. Eftersom 

texten är skriven på svenska så erbjuds ingen spansk översättning. Ordet mayaindianer 

upprepas fyra gånger för att hänvisa till folket. I nästa kapitel ”Cristóbal Colón” presenterar 

författarna upptäckten av Amerika och Columbus resor. Där berättas det att eftersom 

Columbus trodde att han kommit till Indien gav han befolkningen namnet indios. Längst bak 

i boken, i vad som författarna kallar styckeordlista erbjuds ingen svensk översättning av ordet 

indio.  

 

 

Lärobok Kapitel Sida Benämningar Antal Översättning 
 

Vale 7 El Mundo 
Maya 

s. 40 Mayaindianerna 4 Ingen spansk 
översättning erbjuds 
 

   Indianfolken 1 Ingen spansk 
översättning erbjuds 
 

 Cristóbal Colón s. 70 Indios 1 Ingen svensk 
översättning erbjuds 
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Tabell 2 benämningar i Vale 8. 

 

I Vale 8 benämns urbefolkningen i tre olika kapitel. Alla kapitel är fokuserade på samma 

land, Mexiko. I tabellen ovanför registreras de benämningar som författarna har använt sig 

av för att beteckna urinvånarna i Mexiko. Det spanska begreppet indígenas får två 

översättningar i bokens styckeordlista och översätts till ursprungsbefolkning men författarna 

har också valt att tillägga ordet indian inom parentes. Los aztecas får ingen översättning 

under kapitlet ”Los españoles conquistan México” men däremot erbjuds en översättning för 

samma begrepp under kapitlet ”Ciudad de México”. I bokens styckeordlista översätts los 

aztecas till azteker men inom parantes förekommer en förklaring att det är ett indianfolk i 

Mexiko. Los mayas översätts till mayaindianer.   

Tabell 3 benämningar i Vale 9. 

I Vale 9 är bara två kapitel ägnade urinvånarna i Latinamerika. Begreppet los nativos dyker 

upp för första gången i läroboksserien Vale och översätts till urinvånare. Los mayas och los 

aztecas nämns även i denna lärobok men översättningen skiljer däremot begreppen åt. I Vale 

Lärobok Kapitel Sida Benämningar Antal Översättning 

Vale 8 México s. 10–11 Los mayas 1 Mayaindianer s. 79 

   Indígenas  1 Ursprungsbefolkning 
s.79 

 Los españoles 
conquistan 

México 

s. 48 Aztekerna 1 Ingen spansk 
översättning erbjuds 

   Indianfolk 1 Ingen spansk 
översättning erbjuds 

   Indígenas 2 Ursprungsbefolkning 
(indianer) s. 48 

   Los aztecas 3 Ingen svensk 
översättning erbjuds 

   Azteca 1 Ingen svensk 
översättning erbjuds 

 Ciudad de 
México 

s. 55 Los aztecas 1 Azteker (indianfolk i 
Mexiko) s. 86 

Lärobok Kapitel Sida Benämningar Antal Översättning 
 

Vale 9 El ombligo del 
mundo 

 

s. 36 Los nativos 1 Urinvånare s. 92 

 Chocolate s. 51 Los mayas 1 Mayaindianer s. 95 

   Los aztecas 1 Azteker s. 95 
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9 har los aztecas översatts endast till azteker, medan los mayas fortsätter med samma 

översättning, det vill säga, mayaindianer.  

Tabell 4 benämningar i Caminando 1. 

Lärobok Kapitel Sida Benämningar Antal Översättning 
 

Caminando 1 América del 
sur 

s. 45 Indígenas 2 Översätts till 
ursprungsinvånare. 
s. 45 
 

   Los mayas 2 Översätts till 
mayafolket. s. 45 
 

   Los misquitos 2 Översätts till 
miskitofolket. s.45 
 

   Los aimaras 2 Översätts till 
ayamarafolket. s. 45 
 

   Los quechuas 2 Översätts till 
quechuafolket. s. 45 
 

 Latinamerik
a och 

Nicaragua 

s.54–55 Ursprungsbefolkningen 2 Översätts till los 
indígenas direkt i 
texten. s. 54 
 

   Los indígenas 1 Översätts till 
ursprungsbefolkning
en direkt i texten. s. 
54  

   ursprungsbefolkningar 1 Ingen spansk 
översättning erbjuds 

   Los misquitos 1 Ingen svensk 
översättning erbjuds 

   Los sumos 1 Ingen svensk 
översättning erbjuds 

   Los ramas 1 Ingen svensk 
översättning erbjuds 
 

 Costa Rica s. 100–
101 

Ursprungsinvånare 1 Översätts direkt i 
texten till los 
indígenas. s. 100 
 

   Los indígenas 1 Översätts direkt i 
texten till 
ursprungsinvånare. s. 
100 

   Ursprungsbefolkningarn
a 

1 Ingen spansk 
översättning erbjuds 



 

21 
 

I Caminando 1 presenteras flera olika stammar under kapitlet ”América del Sur”.  

Samlingsnamnet indígena översätts till ursprungsinvånare men sedan introduceras de olika 

stammarna med sina tillhörande namn. Alla nämnda folkgrupper översätts med sitt stamnamn 

och därefter har författarna valt att lägga till benämningen folk. Los misquitos och los aimaras 

har en annan stavning i översättningen men deras ursprungsnamn varken försvinner eller byts 

ut vid översättningen.  Däremot erbjuds ingen svensk översättning för los sumos och los 

ramas. Indígenas är ett återkommande begrepp för att benämna urinvånarna.  

Tabell 5 benämningar i Caminando 2. 

 

I Caminando 2 under kapitlet ”Chile och Patagonien” presenteras korta faktatexter på 

svenska om Chile och Patagonien. Under ett av styckena presenteras ursprungsbefolkningen 

mapuche genom att först introducera folket som en ursprungsbefolkning och sedan benämna 

dem efter sitt stamnamn. I kapitel ”Aventuras en Perú” och ”El camino Inca” är texterna 

skrivna på spanska och i dessa har författarna valt att benämna urbefolkningen los incas med 

gruppens stamnamn. Emellertid erbjuder läroboken ingen svensk översättning för 

benämningen los incas. Däremot i kapitlet ”Kulturer i Peru” som också är skrivet på svenska 

återges en spansk översättning för Urofolket.  

 
 

Lärobok Kapitel Sida Benämningar Ant
al 

Översättning 
 

Caminando 2 Chile och 
Patagonien 

s. 115 Ursprungsbefolkningen 1 Översätts direkt i 
texten till la 
población 
indígena. s. 115 
 

   Mapuchefolken 2 Ingen spansk 
översättning 
erbjuds.  
 

 Aventuras en 
Perú 

s. 143 Indígenas 2 Översätts till 
ursprungsinvånare. 
s. 143 
 

 El camino Inca s. 157 Los incas 2 Ingen svensk 
översättning 
erbjuds.  
 

 Kulturer i Peru s. 165 Urofolket 3 Översätts till los 
uros. s. 165 
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Tabell 6 benämningar i Caminando 3. 
 
I Caminando 3 benämns urbefolkningen med olika begrepp under tre olika kapitel. I kapitlet 

”Koloniseringen av Amerika” (Caminando 3 2017, s. 130) presenteras upptäckten och 

Lärobok Kapitel Sida Benämningar Antal Översättning 
 

Caminando 3 Koloniseringen 
av Amerika 

s. 130 Indios 1 Översätts till 
”indianer” inom 
citattecken direkt i 
texten. s. 130 
 

   ”Indianer” 1 Översätts till indios 
direkt i texten. s. 
130 
 

   Ursprungsinvånare 1 Ingen översättning 
erbjuds.  
 

   Taínos 1 Spanskt begrepp 
används i den 
svenska texten. 
(Ingen översättning 
görs). s. 130 
 

 Un poco sobre 
México 

s. 162 Aztecas 1 Ingen svensk 
översättning 
erbjuds 
 

   Mayas 1 Ingen svensk 
översättning 
erbjuds 
 

   Tarascos 1 Ingen svensk 
översättning 
erbjuds. 
 

 Kulturer i 
Mexiko 

s. 180–181 Maya 1 Översätts direkt till 
los mayas i texten. 
s. 180 
 

   Los maya 1 Översätts direkt i 
texten till maya. S. 
180 
 

   Aztekerna 5 Översätts direkt i 
texten till los 
aztecas. s. 181 
 

   Los aztecas 1 Översätts direkt i 
texten till 
aztekerna. s. 181 
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koloniseringen av Amerika och hur begreppet indios uppkom. Begreppet är direktöversatt i 

texten till det svenska ordet indianer. Dock har författarna valt att sätta citattecken på det 

svenska ordet och lagt till en kommentar om att begreppet ursprungsinvånare är en mer 

korrekt benämning. I en faktaruta på spanska som handlar om Mexiko används begrepp som 

aztecas, mayas och tarascos för att beskriva de kulturer som levde i Mexiko innan 

spanjorernas ankomst (Caminando 3 2017, s. 162).  Längre bak i boken erbjuder författarna 

en svensk översättning på hela faktarutan förutom den delen som presenterar kulturerna. 

Under kapitlet ”Kulturer i Mexiko” presenteras på svenska de kulturer som levde i dagens 

Mexiko innan spanjorerna erövrade marken. Folkgrupperna benämns i det kapitlet efter sina 

namn, så som, mayas och aztekerna.  

 

Tabell 7 benämningar i Caminando 4. 

Lärobok Kapitel Sida Benämningar Antal Översättning 
 

Caminando 4 Migration i 
Argentina 

s. 150-151 Urbefolkning 3 Ingen spansk 
översättning 
erbjuds 

   Folkslag 1 Översätts direkt i 
texten till los 
pueblos 
originarios. S. 150 

   Los pueblos originarios 1 Översätts direkt i 
texten till folkslag. 
S. 150 

   Tupí-guaranífolket 1 Ingen spansk 
översättning 
erbjuds 

   Mapuchefolket 1 Ingen spansk 
översättning 
erbjuds 

    Guaraníinvånarna 1 Ingen spansk 
översättning 
erbjuds 

   Folkstammar 1 Ingen spansk 
översättning 
erbjuds 

 Un poco 
sobre 

Colombia 

s. 157 Población Indígena 1 Översätts till 
ursprungsbefolknin
g. S. 221 

   Los habitantes indígenas 1 Översätts till 
ursprungsbefolknin
gen. S. 221 

   Pueblos indígenas 1 Översätts till andra 
folk. S. 221 
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I Caminando 4 benämns ursprungsbefolkningen endast under två kapitel. Under kapitlet 

”Migration i Argentina” presenteras Argentinas historiska in-och utvandring på svenska 

(Caminando 4 2017 s, 150-151).  Läroboken erbjuder ingen spansk översättning för 

begreppet urbefolkning men introducerar för första gången i läroboksserien begreppet 

folkslag med den spanska översättningen los pueblos originarios. Tupí-guaranífolket, 

mapuchefolket och guaraníinvånarna presenteras som ett folkslag men boken ger ingen 

spansk översättning på benämningarna. I det andra kapitelet ”Un Poco sobre Colombia” 

presenteras en spansk faktaruta om landet Colombia. Där benämns ursprungsbefolkningen 

med det spanska begreppet indígena. Emellertid erbjuder läroboken en ny översättning för 

begreppet pueblos indígenas. På svenska har man valt att översätta begreppet till andra folk.  
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6. Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att studera hur upptäckten och koloniseringen av Amerika 

framställs i läroboksserierna Vale 7-9 och Caminando 1-4, inriktade på högstadie-och 

gymnasielever och med vilka begrepp som urbefolkningen i Amerika benämns. Nedanför 

följer en diskussion kring studiens resultat kopplat till teori, tidigare forskning och bakgrund. 

Avsnittet är strukturerat på så vis att varje diskussion förs under de frågeställningar som 

studien utgår från.  

 
6.1 Hur representeras upptäckten och koloniseringen av Amerika i 
spanskläroböcker? 
 
 
Under resultatet av den första frågeställningen: Hur representeras upptäckten och 

koloniseringen av Amerika i spanskläroböcker? har de texter som avhandlar temat 

återberättats och kommenterats. Det framgår att upptäckten och koloniseringen av Amerika 

tillägnas olika utrymmen i böckerna. I läroboksserien Vale behandlas upptäckten och 

koloniseringen av Amerika under endast fyra tillfällen varav en av texterna, som handlar om 

Nicaragua, ger läsaren otillräckligt med information för att dra någon slutsats om det är 

koloniseringen som refereras i texten.  

 

Aztekernas rädsla, tillfångatagandet av deras ledare och spanjorernas förberedelser om 

erövringen av Aztekernas rika områden är centrala i texten om erövringen av Mexiko i Vale 

8 (2014, s. 48).  Dessa föreställningar kan kopplas till La Leyenda Negra (Arnoldsson 1953, 

s. 304) om hur erövringarna skedde med våld. Däremot anser jag att författarnas koppling till 

filmen Pirater i Karibien gör texten för fiktiv och utger därför ett oseriöst intryck. Å andra 

sidan är boken tillägnad elever på högstadiet och att dra en parallell till något som många 

elever säkerligen känner till, kan väcka elevernas intresse. Samtidigt ger författarna en annan 

syn på spanjorernas möte med aztekerna och mayafolket i Vale 9. Där beskrivs istället hur 

spanjorerna blev bjudna på chokladdryck av urinvånarna och att de dessutom fick säckar med 

chokladfrön av dem. Det vänliga mötet står i kontrast med den tidigare beskrivna 

representationen av erövringen av Mexiko och kanske vill läroboksförfattarna erbjuda ett 

inslag av det historiska perspektivet la leyenda rosa genom att ge fler perspektiv på 

spanjorernas ankomst till Amerika.  I texten om Christofer Columbus i Vale 7 ges inte mycket 

utrymme för reflektion då innehållet egentligen endast berättar att Christofer Columbus 
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upptäckte Amerika. Med tanke på att eleverna som använder sig av läroboken Vale 7 

fortfarande är relativt nya inför det spanska språket borde texterna som eleverna möter redan 

i nybörjarstadiet återge ett mer innehållsrikt innehåll för att redan från början få en grundlig 

start på språkstudierna och anledningen till språkets spridning.  

 

I läroboksserien Caminando ges ett betydligt större utrymme för både upptäckten och 

koloniseringen av Amerika. Eftersom Caminando är en serie för gymnasieelever är det 

logiskt att texterna är längre och har ett fylligare innehåll. I Caminando 1 tillägnas ett stycke 

om varför man talar spanska i Latinamerika och hur upptäckten och koloniseringen av 

Amerika fick förödande konsekvenser. Även i denna text syns spår av La Leyenda Negra 

(Arnoldsson 1953, s. 304) och Bartolomé de Las Casas (Arnoldsson 1953, s. 306) vittnesmål 

genom skildringen om hur urinvånarna tvingades till hårt slavarbete i gruvorna och hur 

många som dog i strider mot spanjorerna. Något som är värt att poängtera är att 

läroboksserien Caminando erbjuder en stor mängd text som är kopplat till upptäckten och 

koloniseringen av Amerika på svenska istället för på spanska. De la Cuesta (2005, s. 98) 

nämner också att detta förekommer i hennes analyserade läromedel (Mucho gusto 1 & 2, De 

acuerdo, Caminando de nuevo 1-3 och ¡Anda!, ¡Anda ya! och ¡Venga!) och hon 

problematiserar just detta. De la Cuesta menar att man därför kan tro att syftet är att övertyga 

eleverna om ett visst innehåll snarare än att de ska lära sig nya ord och fraser. Detta 

resonemang kan delvis också sättas in i diskussionen om den stora mängd text på svenska 

som förekommer i läroboksserien Caminando. Att författarna väljer att nå ut till eleverna 

med texter som handlar om upptäckten och koloniseringen av Amerika på svenska i 

spanskläroböcker riktade till elever som läser spanska på gymnasienivå är förvånande. 

Texterna om upptäckten och koloniseringen av Amerika på svenska, med dominans av 

perspektivet La Leyenda Negra, kan därför tolkas som att det är just detta historiska 

perspektiv som ska övertyga eleverna. Inga utav de texter som har analyserats har gett 

uppfattning om varken positiva infallsvinklar eller positiva konsekvenser av upptäckten och 

koloniseringen av Amerika. Det historiska perspektivet la leyenda rosa lyser i hela 

läroboksserien Caminando med sin frånvaro och det eleverna lär sig är att koloniseringen 

handlade om döda urinvånare, slaveri och tvång till katolsk konvertering.  

 

Caminando 1 erbjuder dessutom eleverna att ta reda på mer information om hur de spanska 

erövrarna behandlade urbefolkningen. Det ges också utrymme för reflektion och diskussion 
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kring hur världen hade kunnat se ut idag om spanjorerna aldrig kommit till Latinamerika och 

vilken betydelse spanskan skulle ha haft i världen idag i så fall. Dessa kompletterande 

moment som läroboken erbjuder kan kopplas till läroplanens (Lgr 11) mål med att undervisa 

utifrån ett historiskt perspektiv och eleverna får också möjlighet att ”reflektera över 

livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang” (Lgr 11).   Precis 

som Selander nämner i Lärobokskunskaper (1988, s. 44) om komplettande material, så har 

denna lärobok valt att ge eleverna möjlighet att komplettera och fördjupa sig vidare för att gå 

utanför lärobokens innehåll.  

 

I samma lärobok behandlar en text upptäckten av Costa Rica där spanjorernas besvikelse 

över att inte finna guld i landet presenteras. Texten tar också upp att det endast finns kvar 1–

3% urinvånare i landet, däremot ges ingen förklaring till varför. Flera texter i lärobokserien 

Caminando berättar om hur urinvånarna dog till följd av strider, slaveri, sjukdomar och svält. 

I ett uppslag tillägnat koloniseringen av Amerika i Caminando 3 berättas det att befolkningen 

i Mexiko uppskattats ha haft upp till 25 miljoner invånare innan den spanska erövraren 

Hernán Cortés ankomst 1519. Värt att tillägga är att det borde vara svårt att ha kännedom om 

hur stor befolkningen egentligen var innan Cortés ankomst till Mexiko. Eftersom detta skulle 

kunna tolkas som ett påstående istället för fakta så ser jag ett behov av att läroböckerna 

använder sig av fotnoter eller referensförteckning för att bekräfta innehållet. I slutet av 1500-

talet beräknades knappt 3 miljoner urinvånare finnas kvar. Vid flertalet tillfällen återkommer 

texterna till hur många procent av urbefolkningen som finns kvar i dagens Latinamerika. 

Denna information är också svårt att verifiera då det måste vara svårt att inkludera vem eller 

vilka som är direkta ättlingar till urbefolkningen. Däremot nämns aldrig ordet folkmord eller 

etnisk rensning kopplat till urinvånarnas minskning i någon av läroböckerna även om 

historiken Sverker Arnoldsson (1953) och professorn Juan Carlos Piñeyro (2006) menar att 

det var händelser som ägde rum under koloniseringen. Denna aspekt är intressant och det är 

svårt att dra någon slutsats till varför just begrepp som folkmord och etnisk rensning inte 

förekommer i läroböckerna. Å andra sidan, kan författarna mena att om man läser mellan 

raderna framkommer det att just detta skedde utan att nämna händelserna utifrån dessa 

begrepp. Jag tänker på hur det omnämns frekvent hur urinvånarantalet minskade efter 

européernas ankomst och hur många dog i strider.  
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Spanjorernas evangeliserande av urinvånarna beskrivs också i Caminando 2 och Caminando 

3.  Där berättas det om hur de spanska erövrarna rev inkatemplen i Peru och byggde istället 

kyrkor. I Caminando 3 som behandlar migrationen i Argentina skrivs det om jesuiterna som 

startade missionsstationer för att kristna urinvånarna som fick arbeta hårt under jesuiternas 

ledning. I samma text påpekas ännu en gång om hur folkstammarna minskade under 

koloniseringen, men det ges ingen förklaringen till varför. Även i dessa texter syns tydliga 

referenser till spanjorernas mål att evangelisera urinvånarna genom bland annat våld (Piñeyro 

2006, s. 81).  

 

6.2 Med vilka begrepp benämns urbefolkningen i Amerika i 
spanskläroböckerna?  
 

Efter att ha analyserat och presenterat resultatet av de begrepp som förekommer för att 

benämna urbefolkningen i Amerika i det empiriska materialet har det framkommit att 

läroböckerna använder sig av olika benämningar. Något som sticker ut i analysen är att 

läroboksserien Vale använder sig frekvent av begreppet indian på svenska och indio på 

spanska för att benämna urbefolkningen. Ordet indian och indio förekommer oftare än orden 

urbefolkning eller urinvånare i lärobokserien Vale. Även om det är berättigat enligt SAOL 

att använda sig av begreppet indian får man ha i åtanke vid diskussionen att böckerna i 

lärobokserien Vale är tryckta år 2010 och år 2014 vilket gör att de nya rekommendationerna 

från Institutionen för språk och folkminnen (2018) inte är tillämpade. Däremot används det 

svenska begreppet indian endast en gång i hela lärobokserien Caminando. Det presenteras 

då inom citattecken och följs direkt efter med en kommentar om att ursprungsinvånare är en 

mer korrekt bedömning.   

 

Efter vad som kommit fram under kapitlet bakgrund, angående användandet och betydelsen 

av begreppet indio på spanska, är det också viktigt att poängtera att det spanska ordet 

klassades som kränkande redan på 1970-talet. Guillermo Bonfil Batalla redogör redan 1972 

i El concepto de indio en America: Una categoría de la situación colonial hur begreppet 

uppfattas och kopplas till koloniala strukturer. Piñeyro (2006, s. 21) bekräftar också den 

koloniala kopplingen och utsuddandet av kulturer genom samlingsnamnet indio.    

 

Användandet av begreppet indian och indio i läroboksserien Vale kan därför tolkas som ett 

motarbete gentemot skolans värdegrund som presenteras i läroplanen (Lgr 11).  Eftersom ett 
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av skolans mål är att både främja förståelse för andra människor men också att förebygga och 

motverka diskriminering (Lgr 11) blir begreppsanvändningen därför näst intill ironisk. Och 

precis som Cassier (2003, 75) nämner är det viktigt att ha insyn i vad det är man uttrycker 

och vad för värde och styrka ett ord kan ha.  

 

Detsamma gäller läroplanens mål om att skolan också har som ansvar för att varje elev ”tar 

avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling” 

(Lgr 11). En av uppgifterna borde då vara att skolan tar avstånd från läroböcker som ger 

uttryck för kränkande begrepp och förutsättningar för diskriminering. Långström och 

Viklund (2006, s.102) menar att både lärare och elever förlitar sig på innehållet i 

läroböckerna. Det kan därför bli svårt för en skola att arbeta med att förebygga och motverka 

diskriminering om läroböckerna som används i undervisning använder sig av vissa begrepp. 

Då blir rektorns ansvar om att eleverna ”får tillgång till och förutsättningar att använda 

läromedel av god kvalité” (Lgr 11) ännu viktigare.  

 

I lärobokserien Caminando följs ordförande i indianorganisationen Oyate, Bevely Slapin, 

rekommendationer med att benämna varje stam efter sitt namn (Pålsson 2013, s. 10). Även 

om benämningar som azteker och maya förekommer i lärobokserien Vale så läggs antingen 

begreppet indian till eller står som parentes vid översättningen. Att lärobokserien Caminando 

är tryckt mellan 2016–2018 kan ha stor betydelse för att benämningarna skiljer sig så pass 

mycket åt mellan serierna. Caminando ger eleverna möjlighet att få namn på de folkstammar 

som fortfarande lever som minoritet i många delar av Latinamerika genom att benämna dem 

som urofolket, guaraníinvånarna och mapuchefolket. Genom att göra detta undviker 

författarna användningen av samlingsnamnet indianer, eller indio och både motverkar och 

förebygger kränkningar och diskriminering utifrån etnisk bakgrund.  

 

Något som däremot önskas är att Caminando hade varit generösare med erbjudandet av 

översättningar. Varje lärobok borde erbjuda översättningar både från svenska till spanska och 

från spanska till svenska. Dels för att om man tittar på vad som framkommer i resultatet så 

märker man hur begrepp som tex indigenas (Vale 8 2005, s. 48) inte endast direktöversätts 

till det svenska begreppet urbefolkning utan begreppet indian tillkommer också inom 

parantes. Dessutom finns det ett värde i om ett visst folk presenteras och översätts i en av 

böckerna och sedan nämns igen i ett annat steg inom samma serie och översättningen 
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fortfarande finnas tillgänglig. Detta innebär att elever som lär känna namnen på de etniska 

folkgrupperna förhoppningsvis använder sig av dem istället för att begreppet indianer.  

 

 

6.3 Metoddiskussion  
 
Metoderna kvalitativ textanalys och kvantitativ innehållsanalys som presenterades och 

beskrevs tydligt under rubriken metod har visat sig vara användbara under arbetets gång. Den 

kvalitativa textanalysen som metod valdes för att den ger forskaren möjlighet att tolka och 

analysera innehållet som presenterar upptäckten och koloniseringen av Amerika. Detta har 

gjorts genom ett analysverktyg i form av frågor till läroböckernas texter utifrån begreppet 

representation. Validiteten uppges handla om hur den undersökning som görs för att besvara 

en viss frågeställning verkligen kan ge ett svar (Bergström & Boréus 2012, s. 41). 

Analysverktyget som användes blir då en garant för validiteten i denna studie. Reliabiliteten 

är även kopplad till validiteten och det är det man kallar studiens tillförlitlighet. Enligt 

Bergström och Boréus (2012, s. 42-43) grundar sig en god reliabilitet i att olika forskare ska 

kunna upprepa samma studie och få samma resultat. Arbetets reliabilitet kan där med 

diskuteras då tolkningsfrågan är central vid användningen av en kvalitativ textanalys 

(Esaiasson m fl, s. 229) 

 
Den kvantitativa innehållsanalysens reliabilitet har prövats genom ett så kallat reliabilitetstest 

(Esaiasson m fl, s. 209).  Det vill säga, det empiriska materialet har studerats vid ett ytterligare 

tillfälle för att säkerhetsställa studiens noggrannhet och kvalité. Både frekvens och utrymme 

som står i fokus för den kvantitativa metoden har visat sig stämma överens med resultatet 

som presenteras i studien.  

 

När det kommer till studiens generaliserbarhet har två läroboksserier analyserats, vilket är 

sju läroböcker totalt. För att öka studiens generaliserbarhet hade fler läroboksserier behövts 

som analysunderlag.   
 
6.4 Slutsats 
 
När det kommer till texterna om upptäckten och koloniseringen av Amerika i läroböckerna 

kan man dra slutsatsen om att perspektivet La Leyenda Negra dominerar representationen. 

Utplånandet av urbefolkningen, erövringen av land, plundring av guld och silver, erövrarnas 



 

31 
 

evangeliserande av urinvånarna och slaveriet står i fokus vid benämningen av både 

upptäckten och koloniseringen av Amerika i framför allt läroboksserien Caminando. 

Emellertid, ges inte stort utrymme alls i läroboksserien Vale för samma tema utan behandlar 

kortfattat och innehållslöst de historiska händelserna.  

 

Eftersom böckerna endast ger uttryck för det historiska perspektivet La Leyenda Negra så 

vore det bra om läroböckerna gav en förklaring till varför de representerar de historiska 

händelserna på ett visst sätt. Inget inslag av la leyenda rosa har förekommit i de analyserade 

läroböckerna, förutom det vänliga mötet som beskrivs i läroboken Vale 9 (2006, s. 23) som 

man skulle kunna koppla till det historiska perspektivet, la leyenda rosa. Därför är en 

rekommendation till läroboksförfattarna att inkludera en källförteckning i slutet av 

läroböckerna så att undervisande lärare eller elever kan ta reda på var innehållet i böckerna 

kommer i från. Precis som Långström och Viklund nämner i Praktisk lärarkunskap (2006, s. 

105) måste en läroboks innehåll avgränsas, men å andra sidan, borde den också ge plats åt 

fler perspektiv. Samtidigt ger Caminando eleverna möjlighet att fördjupa sig inom ämnet och 

boken uppmanar även till diskussion.  

 

Efter att ha studerat och analyserat det empiriska materialet har jag kommit fram till att 

urbefolkningen i Amerika omnämns frekvent med olika begrepp i läroböckerna. Något som 

verkligen har skiljt sig åt mellan de analyserade läroböckerna är att begreppet indian inte 

används en enda gång i läroboksserien Caminando för att namnge urinvånarna. Det återges 

endast en gång och då inom citattecken, men också med en kommentar som råder läsarna att 

använda sig av begreppet urbefolkning istället. Däremot är indian ett återkommande ord i 

läroboksserien Vale, både på svenska och på spanska. Anledningen till att 

begreppsanvändningen skiljer sig så pass mycket åt kan ha att göra med när läroböckerna är 

tryckta. Pålsson (2013) nämner hur ordet indian har blivit mer problematiskt de senaste åren 

och orsaken till att begreppet utelämnas i läroboksserien Caminando kan därför vara att 

böckerna är tryckta mellan 2016–2018. Läroboksserien Vale är tryckt mellan 2004–2014 och 

kan eventuellt därför ha en äldre syn på begreppsanvändningen. Å andra sidan, har det också 

framkommit att begreppet indio på spanska länge haft en negativ laddning och kopplas till 

koloniala strukturer i de latinamerikanska länderna (Van Dijk 1999, s. 122–123) vilket gör 

det svårare att förstå varför författarna väljer att använda sig av begreppet.  
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Man skulle kunna säga att läroplanens mål om att motverka diskriminering, förtryck och 

kränkande behandling blir motsägelsefullt om skolorna använder läroböcker som uttrycker 

nedsättande ord för att benämna olika folkslag. Därför borde antingen författarna till 

läroboksserien Vale se över begreppsanvändningen och revidera dem eller så borde skolorna 

byta ut böckerna. Språket och ordvalet är väldigt viktigt och det är genom dessa man kan 

avgöra vilka värderingar som läromedlen uttrycker (Strömqvist 1999, s. 12). Det blir då svårt 

att motverka diskriminering när läroböckerna förespråkar det.  

 

6.5 Idéer om fortsatt forskning 
 
Resultatet som denna studie har gett har också väckt fler idéer om vidare forskning inom 

samma ämne. En studie som skulle kunna komplettera denna undersökning är en liknande 

studie som har en diskursanalys som utgångspunkt. På så vis skulle man kunna analysera på 

vilket vis innehållet i texterna om upptäckten och koloniseringen av Amerika utrycker någon 

form av makt. Dessutom vore det intressant att analysera bilderna som är kopplade till den 

historiska händelsen i läroböckerna för att se hur de representerar upptäckten och 

koloniseringen av Amerika. När det kommer till begreppsanvändningen av urbefolkningarna 

så vore det intressant att forska vidare kring hur andra läroböcker i spanska benämner dem.  

 

En annan sak som skulle kunna vara intresseväckande är att intervjua undervisande 

spansklärare för att fråga hur eller om de arbetar med upptäckten och koloniseringen av 

Amerika och i fall de använder sig av kompletterande material med samma tema.  
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