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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i skolans demokratiuppdrag och i det faktum att mycket lite forskning 

bedrivits om fascismdiskursen i läroböcker, har denna studie syftat till att undersöka 

fascismdiskursen i svenska läroböcker för ämnet spanska ur ett tidsperspektiv. Frågeställningarna 

som legat till grund för studien har varit: Hur konstitueras fascismdiskursen i svenska läroböcker för ämnet 

spanska? samt Hur har fascismdiskursen förändrats under tidsperioden 1967-2009? För att besvara dessa 

frågeställningar har spanskböckernas beskrivning av Francisco Franco, hans parti och regim, 

francotiden samt fascismen studerats genom en diskursanalys. Undersökningsmaterialet har 

hämtats från 22 svenska spanskböcker utgivna 1967-2009. 

Studiens tillvägagångssätt har varit att fastställa ekvivalenskedjor kring vissa nodalpunkter, och 

genom att analysera dessa identifiera mönster i beskrivningen av fascismen. Resultatet av denna 

analys har visat att fascismdiskursen i spanskböckerna blir alltmer negativ under tidsperioden 

1967-2009, i och med att Franco och francotiden tillskrivs alltmer negativa egenskaper och en 

berättarröst som tar avstånd från fascismen, frankismen och diktaturen framträder allt tydligare. I 

beskrivningen av francotiden observeras en successiv hegemonisk intervention genom vilken en 

negativ diskurs får hegemoni över en positiv. Läroböckernas benämning av Franco och 

francotiden genomgår en drastisk förändring vid kalla krigets slut 1990 då de börjar benämnas 

som diktator och diktatur. Även fascismen kopplas under senare tid samman med diktaturen men 

beskrivs under hela tidsperioden som våldsam och i negativa ordalag. 

 

Nyckelord: Didaktik, Läromedelsanalys, Diskursanalys, Spanska, Fascism 
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1. Inledning 

Den svenska skolan har ett demokratiuppdrag som ska genomsyra hela verksamheten. Skolan ska 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.1 Detta har alltid 

betonats i läroplanerna,2 men kan anses vara ännu viktigare idag med tanke på att 

främlingsfientligheten ökar i världen och kommer oss allt närmare. Detta blev tydligt vid EU-

valet den 25 maj 2014 då flera europeiska länder, inklusive Sverige, röstade in främlingsfientliga 

partier i europaparlamentet. Flera av världens länder är dessutom fortfarande diktaturer, något 

som även det kommer oss närmare i takt med att vårt turistande sprids alltmer, exempelvis till 

Vietnam och Kina.  

Blickar vi tillbaka på det senaste århundradet i Europa hittar vi flera diktaturer som på vissa 

sätt kan liknas vid dagens och som präglades av främlingsfientlighet. Ett exempel är Spaniens 

fascistiska diktatorstyre 1939-1975, som, lika lite som Vietnams och Kinas politik, hindrade oss 

från att flitigt turista i Spanien. Numera är Spanien åter en demokrati och omvärldens bild av 

landet har förändrats. Världen är under ständig förändring, och därmed måste läroböckerna 

kontinuerligt skrivas om och anpassas till den nya världssituation som framträtt. Detta dels för att 

ge eleverna uppdaterade fakta om hur världen ser ut, dels för att utbilda eleverna i de frågor och 

förhållningssätt som den nya världssituationen kräver. För oss som är och ska bli lärare är en 

väsentlig fråga hur vi, i enlighet med skolans demokratiuppdrag, ska hantera främlingsfientlighet 

och diktaturer i vår undervisning. Till vår hjälp har vi läroböckerna, men hur ska vi förhålla oss 

till läroböckernas framställning av odemokratiska värden? Som nämns senare i denna studie är 

svenska statens läromedelsgranskning nedlagd till förmån för lärarens professionella bedömning 

av läromedlen, vilket gör läromedelsstudier extra viktiga för blivande lärare. Om läromedlen 

brister på något sätt är det lärarens uppgift att föra en diskussion om detta i undervisningen. 

Föreliggande studie är ett examensarbete i utbildningsvetenskap om den spanska fascismens 

uttryck i läroböcker ur ett tidsperspektiv. I nästa kapitel, kapitel 2, ges en kontextualiserande 

bakgrund till studien. Kapitel 3 beskriver tidigare forskning om läroböcker och fascismdiskursen 

samt redogör för diskursanalysen som teori och metod. I kapitel 4 återfinns studiens syfte och 

frågeställningar, vilket åtföljs av kapitel 5 som ytterligare beskriver och konkretiserar metoden 

samt genomförandet av studien. I kapitel 6 visas och analyseras studiens resultat, och i kapitel 7 

kommer den efterföljande diskussionen. Kapitel 8 består av den slutliga konklusionen av studien.  

Slutligen vill jag tacka min handledare Jörgen Mattlar för all hjälp genom goda råd och givande 

kommentarer under skrivprocessen, min syster Maja vars hjälp bidragit till att jag kunnat 

genomföra studien utomlands, samt mina föräldrar för korrekturläsning och synpunkter. 

                                                 
1 Lgy 11 (2011), s. 5; Lgr 11 (2011), s. 7 
2 Lgy 65 (1965), s. 13, Lgy 70 (1970), s. 10, Lpo 94 (1994), s. 3, Lpf 94 (1994), s. 3 
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2. Bakgrund 

År 2006 kom Skolverket ut med sin rapport Läromedlens roll i undervisningen, där de visar att 

läroböcker har en styrande effekt på undervisningen i Sverige, detta eftersom lärarna anser sig 

vara säkra på att användandet av läroboken garanterar att undervisningen följer läroplanens mål.3 

Dessa konstateranden bekräftar en omfattande forskning på området och läromedlens starka 

ställning i undervisningen kan knappast längre ifrågasättas. Inom läromedelsforskningen finns 

också en syn på läroböcker som auktoritativa texter med koppling till politiken, och därmed som 

förmedlare av vissa förhållningssätt och en viss världsbild.4 Med tanke på omnämnda forskning 

och på denna allmänna syn på läroböcker faller det sig naturligt att ifrågasätta huruvida läromedel 

officiellt granskas innan de används i undervisningen. Svaret på denna fråga var positivt fram till 

1991 då Statens Institut för Läromedelsinformation, SIL, avvecklades och den officiella 

granskningen av läromedel i Sverige lades ner. Detta, som Anna Johnsson Harrie påpekar, helt 

utan offentlig debatt.5 Idag är granskningen av läromedel överlämnad till producenter, 

konsumenter, föräldrar och Skolverket. Dock är läromedelsgranskning inget högprioriterat 

område ens i dessa grupper, utan man förlitar sig på lärarnas professionella bedömningar av 

läromedlen. För blivande lärare är därför läromedelskunskap högst relevant, och ytterligare 

forskning om läromedel efterfrågas.6  

Ungefär samtidigt som SIL avvecklades, närmare bestämt år 1994, blev det i och med Lpo 94 

obligatoriskt att läsa ett B-språk, det vill säga ett andra främmande språk efter engelskan, i 

grundskolan. Undervisningen i moderna språk hade tidigare varit frivillig och endast funnits på 

ett begränsat antal skolor, fram till 1962 års läroplan som fastställde franska och tyska som 

frivilliga B-språk i sjunde klass. I vissa skolor flyttades dessutom B-språket ner i sjätte klass, 

vilket, i kombination med andra reformer, inneburit att språkundervisningen nu omfattar fler 

elever, fler språk och bedrivs under längre tid än någonsin tidigare.7 Vid införandet av Lpo 94 

blev även spanska ett valbart B-språk på grundskolan. Spanskans popularitet som B-språk var till 

en början låg men ökade kraftigt under 2000-talet. År 2006 gick spanskan om tyskan som det 

vanligaste B-språket, och från år 1998 till 2009 sjudubblades antalet grundskoleelever med 

slutbetyg i spanska. B-språken i gymnasieskolan följer av naturliga skäl samma utveckling som 

grundskolan, då B-språkvalet följer med eleven upp till gymnasiet.8 Möjligheten att läsa C-språk, 

ett tredje främmande språk, på gymnasiet har funnits på de treåriga linjerna sedan 1965.9 Som C-

                                                 
3 Skolverket (2006), s. 10-11 
4 Selander (1988), s. 17; Karlsson (2011), s. 47; Englund (2005), s. 12, s. 28 
5 Johnsson Harrie (2009), s. 100 
6 Carlson & von Brömssen (2011), s. 20-21 
7 Bernhardsson (2011), s. 268-269 
8 Bertilsson (2010), s. 19, 22; Börjesson & Bertilsson (2010), s. 21 
9 Malmberg (2000), s. 18 
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språk på gymnasiet har spanskan alltid haft stark ställning och har sedan 1990 dominerat över 

andra möjliga språkval.10 

För att återgå till ämnet läromedel är det idag upp till läraren själv att välja läromedel till sin 

undervisning.11 Begreppet läromedel innefattar allt material som elever och lärare kan använda för 

att nå målen,12 vilket innebär att det inte nödvändigtvis är endast läroböcker utan även 

exempelvis filmer, tidningar och nyhetsprogram. Forskning har visat att språklärare tenderar att 

använda läromedel i större utsträckning än andra lärare,13 och även att språklärare dessutom 

använder sig av läroböcker i större utsträckning än andra läromedel.14 Detta kan bero på att 

språkläroböckernas texter är anpassade till elevernas språkliga nivå, och att det kan vara svårare 

för språklärare att hitta andra potentiella läromedel då dess språkliga nivå då troligtvis överstiger 

elevernas. Dessa fakta gör det relevant att rikta extra mycket uppmärksamhet och forskning mot 

just språkläroböcker.  

På senare tid har intresset ökat för frågor som berör demokrati, diktatur, intolerans och 

skolans värdegrund.15 Flera forskare har ägnat sig åt att studera dessa frågor i samhällskunskaps- 

och historieböcker, exempelvis Agneta Bronäs, Janne Holmén, Mia Löwengart och Staffan 

Selander m.fl.16 Vad gäller dessa frågor i läroböcker i Moderna språk har dock mycket lite 

forskning bedrivits. Enligt rådande kursplan i Moderna språk ska eleverna tillägna sig kunskap 

om landet där målspråket talas,17 vilket inkluderar viss samhällskunskap och historia och därmed 

eventuellt frågor om demokrati, diktatur och intolerans. I ämnet spanska är det exempelvis högst 

sannolikt att Spaniens fascistiska styre under 1939-1975 berörs, både i dagens undervisning i form 

av historia och i undervisningen som bedrevs under denna tid i form av samhällskunskap. I 

denna mening, samt med tanke på avsaknaden av läromedel i Moderna språk inom 

läromedelsforskningen om demokrati, diktatur och intolerans, är en studie om framställningen av 

Spaniens fascistiska styre i spanskböcker högst relevant. Således syftar denna studie till att 

undersöka fascismdiskursen i svenska läroböcker för ämnet spanska ur ett tidsperspektiv. 

Enligt denna studies teoretiska utgångspunkt, diskursteorin, är inga texter neutrala utan bidrar 

alla till att forma verkligheten.18 I enlighet med denna utgångspunkt kommer här inte att 

redogöras för historien kring spanska inbördeskriget, den fascistiska diktaturen och 

demokratiseringen, då även denna text i så fall skulle bidra till att forma verkligheten. 

Diskursanalysen intresserar sig inte för vad som är sant, utan endast för vad som görs sant.19  

                                                 
10 Bertilsson (2010), s. 23 
11 Carlson & von Brömssen (2011), s. 21 
12 Englund (1999), s. 328 
13 Gustafsson (1980), s. 169 
14 Skolverket (2006), s. 10 
15 Löwengart (2004), s. 10 
16 Bronäs (2000); Holmén (2006); Löwengart (2004); Selander et al. (1990) 
17 Lgr 11 (2011), s. 76; Skolverket (2014) 
18 Bergström & Boréus (2005), s. 326; Börjesson & Palmblad (2007), s. 10 
19 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19 
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2.2  Styrdokument 

Läroböcker baseras traditionellt på läroplaner och kursplaner.20 Då denna studie berör 

odemokratiska värderingar och samhälls- och kulturorientering i läroböcker under en tidsperiod 

som sträcker sig över fyra läroplansreformer, är det relevant att här kort redogöra för hur dessa 

läroplaner och kursplaner reglerat behandlingen av dessa ämnen. Således redogör följande 

delkapitel för läroplanernas instruktioner om demokrati och värderingar, och nästföljande 

delkapitel för vad kursplanerna i spanska skriver om samhälls- och kulturorientering. I och med 

att spanska inte blev en valmöjlighet i grundskolan förrän 1994 redogörs här endast för läroplaner 

för grundskolan utkomna därefter, Lpo 94 och Lgr 11, samt läroplanerna för gymnasiet Lgy 65, 

Lgy 70, Lpf 94 och Lgy 11. Vad gäller kursplanerna inkluderas de som ingår i ovanstående 

läroplaner samt de reviderade kursplanerna från år 2000, SKOLFS 2000 och Gy 2000. 

2.2.1 Läroplaner 

Lgy 65 betonar att eleverna ska lära sig att leva och verka i gemenskap med andra för att bli aktiva 

medborgare i morgondagens samhälle. Det talas också om skolans sociala fostran och att 

eleverna bör ”bära upp demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 

mellan kön, nationer och folkgrupper”.21 Angående värderingar fastställer Lgy 65 följande: 

Det bör alltid överlåtas åt eleven att efter självständig prövning acceptera eller förkasta en 

värdering. Detta innebär att som allmän regel för undervisningen bör gälla att objektivitetskravet 

ska sättas i centrum. Fakta och värderingar ska presenteras så allsidigt som möjligt.22 

Lgy 70 är mycket lik Lgy 65 i sina regleringar om demokrati och värderingar. Läroplanen 

fastställer att skolan ska förbereda eleven för livet som medborgare i ett demokratiskt samhälle,23 

och inkluderar sedan en ordagrann kopia av ovanstående citat från Lgy 65.24  

Lpo 94 och Lpf 94 betonar demokratin betydligt oftare och starkare än föregående läroplaner 

och de båda inleds med följande citat: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins 

grund”.25 Därefter fastslås att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar samt förmedla och hos eleverna förankra de värden som 

vårt samhällsliv vilar på. Dessa värden är enligt läroplanerna människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt solidaritet med svaga och utsatta.26 Angående värderingar fastställer Lpf 94 dessutom 

följande: 

                                                 
20 Selander (1988), s. 19 
21 Lgy 65 (1965), s. 13 
22 Ibid., s. 14 
23 Lgy 70 (1970), s. 11 
24 Ibid., s. 12 
25 Lpo 94 (1994), s. 3; Lpf 94 (1994), s. 3 
26 Ibid. 
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Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den skall 

framhålla betydelsen av olika ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen 

skall vara saklig och allsidig. […] Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de grundläggande 

värden som anger i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 

dem.27 

Detta citat återfinns även i Lpo 94.28 Slutligen är riktlinjerna i Lgy 11 och Lgr 11 angående 

demokrati och värderingar snarlika de i Lpf 94 och Lpf 94, med vissa obetydliga skiljaktigheter i 

formulering.29 

2.2.2 Kursplaner 

Kursplanerna för grundskolan och gymnasieskolan följer mycket parallella spår. Redan i Lgy 65 

betonas vikten av kulturkunskap och interkulturell förståelse,30 och i Lgy 70 vidareutvecklas detta 

genom att det fastställs att stoffet i språkundervisningen ”bör så långt som möjligt belysa olika 

sociala miljöer från språkområdet”,31 och att kontroversiella ämnen inte bör undvikas utan kan 

bidra till diskussion. Man betonar också vikten av debatt i mänskliga och samhälleliga frågor och 

aktuella problem.32 Kursplanen i Lgy 70 beskriver undervisningen mycket utförligt och innehåller 

en del om specifikt spansk kulturundervisning. Här fastställs att man bör nämna viktiga årtal som 

exempelvis 1936-1939 (då spanska inbördeskriget varade) samt om Spanien efter 1930.33 

Kursplanerna för språk i Lpf 94 och Lpo 94 är inte lika utförliga, men i Lpf 94 betonas att 

kunskaper i kultur och samhälle i länder där de olika språken talas, tillsammans med 

språkfärdighet, utgör de centrala delarna av studierna i C- och B-språk.34 Båda kursplanerna 

fastställer också inom alla nivåer att eleverna ska uppnå vissa kunskaper om levnadsförhållanden, 

levnadssätt och kultur i aktuella länder.35 I den reviderade kursplanen för grundskolan från år 

2000, SKOLFS 2000, betonas ”förståelse för olika kulturer och interkulturell kompetens”.36 

Enligt motsvarande reviderade kursplan för gymnasieskolan, Gy 2000, ska eleven tillägna sig 

kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

områden där språket används.37 Slutligen fastställer kursplanerna i Lgy 11 och i Lgr 11 att eleven 

ska ha kunskaper om samt kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 

företeelser i landet.38 

                                                 
27 Lpf 94 (1994), s. 4 
28 Lpo 94 (1994), s. 4 
29 Lgr 11 (2011), s. 7-8; Lgy 11 (2011), s. 5-6 
30 Malmberg (2000), s. 22 
31 Lgy 70 (1973), s. 7 
32 Ibid., s. 7-8 
33 Ibid., s. 50 
34 GyVux 1994:16 (1994), s. 70 
35 GyVux 1994:16 (1994), s. 71, 73-74, 76; Malmberg (2000), s. 15 
36 SKOLFS 2000:135 (2008), s. 34 
37 SKOLFS 2000:87 
38 Skolverket (2014); Lgr 11 (2011), s. 76 
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3. Litteraturöversikt 

Nedan följer en översikt över litteratur som är relevant inför föreliggande studie. 

Litteraturöversikten inleds med ett kapitel om tidigare forskning, som i sin tur delats in i 

delkapitel för att tematisera och därmed ge en bättre översikt. Därefter följer ett delkapitel om 

historiesyner, vilket följs av ett kapitel om studiens teori, diskursanalysen, som även utgör 

studiens metod. Litteraturöversikten avslutas med en sammanfattning där även studiens bidrag till 

läromedelsforskningen presenteras. 

3.1 Tidigare forskning  

Inför denna diskursanalytiska studie av svenska läroböcker i ämnet spanska har en mängd tidigare 

forsknings valts ut och studerats. Ingen studie av precis detta ämne har tidigare gjorts, utan nedan 

presenteras forskning av liknande ämnen eller som på andra sätt är relevant för studiens innehåll. 

Kapitlet är tematiskt indelat på ett sätt som leder läsaren närmare och närmare det specifika 

forskningsområde dit denna studie hör, dock som sagt aldrig ända fram till studiens specifika 

ämne. Först presenteras forskning om läroböckers roll i undervisningen, därefter forskning om 

hur det rådande samhällsklimatet präglar läroböckerna. Därefter följer forskning om hur politiska 

ideologier kan ta sig uttryck i läroböcker, och till sist kommer ett delkapitel om fascismdiskursen.  

3.1.1 Läroböckernas roll i undervisningen  

För att en läroboksstudie ska vara relevant ur ett forskningssyfte gäller att läroböcker på något 

sätt är betydelsefulla i eller för undervisningen. Flera forskare har intresserat sig för vilken 

inverkan läroböcker har på undervisningen i skolan och legitimerar därmed en läroboksstudie 

som denna. En forskare som tidigt hävdade läroböckernas starka betydelse för undervisningen 

var Staffan Selander i boken Lärobokskunskap från 1988. Enligt Selander blir läroboken ofta både 

utgångspunkt och slutpunkt för undervisningen, i och med att man både utgår från den samt 

återkommer till den vid prov och förhör.39 År 1997 fick Selander medhåll från Sture Långström, 

forskare och författare av avhandlingen Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie. 

Långström skriver även han att läroboken i hög grad styr undervisningen och att läroböcker ofta 

får stark genomslagskraft i svenska skolor.40 Lärare är ofta inte utbildade för att utveckla sitt eget 

undervisningsmaterial och det är också mycket tidskrävande, vilket lett till att läroböckerna fått en 

stark ställning i lärarkåren.41 Långström menar även att Sveriges goda ekonomi stärker 

                                                 
39 Selander (1988) s. 21 
40 Långström (1997) s. 11 
41 Ibid., s. 227 



7 

  

läroböckernas ställning då skolorna alltid haft råd att köpa in dem.42 Däremot har ett och samma 

läromedel ofta dominerat under en längre tid, eftersom lärarnas arbetsbörda lett till att mycket lite 

tid ägnats åt att granska vilka nya läromedel som finns på marknaden.43  

Senare forskare som bekräftat Selanders och Långströms teorier är Janne Holmén med sin 

avhandling Den politiska läroboken och John Issitt med sin vetenskapliga artikel ”Reflections on the 

study of textbooks”. Holmén skriver att läroböcker är den viktigaste faktorn för undervisningens 

utformning eftersom lärare förutsätter att de följer målen. Dessutom är läroböcker ofta en 

kunskapskälla även för läraren, vilket ännu mer bidrar till lärobokens styrning av 

undervisningen.44 John Issitt menar att användandet av läroböcker i undervisningen är 

omfattande och universellt,45 samt att läroböcker har använts i undervisningen med antagandet 

att de är politiskt neutrala,46 något som med rätta kan betvivlas och som vi återkommer till i nästa 

delkapitel.  

Som avrundning av detta delkapitel kommer en referens till Boel Englund, som sammanfattat 

resultaten av den senaste tidens läromedelsforskning och funnit fem huvudsakliga anledningar till 

att läroböcker har en så stark ställning i undervisningen.47 Läroboken har dels en 

kunskapsgaranterande och auktoriserande roll, dels en gemensamhetsskapande, sammanhållande 

roll. Dessutom underlättar läroboken utvärderingen av eleverna och underlättar även lärarnas och 

elevernas arbete i övrigt. Slutligen har läroboken även en disciplinerande roll.48 

3.1.2 Världsbild och värderingar i läroböcker 

Efter att ha sammanfattat vilket inflytande läromedel har på undervisningen och hur detta 

kommer sig, fortsätter Englund sitt resonemang med att ifrågasätta hur detta påverkar 

undervisningen. Hon konstaterar att om läroböckerna inte ger utrymme för en kritisk granskning 

av innehåll och dolda värderingar blir dess påverkan på undervisningen negativ.49 Detta leder oss 

in på en annan del av läromedelsforskningen, nämligen den om hur rådande värderingar och 

världsåskådningar tar sig uttryck i läromedel.  

Janne Holmén menar att läroböcker alltid påverkas av den rådande tidsepokens samhällsklimat 

och värderingar. Därmed anser han att läroböcker är mycket intressanta ur ett 

forskningsperspektiv, eftersom de bättre än någon annan källkategori ger uttryck för den 

dominerande synen på omvärlden som råder i samhället.50 Detta hävdar även John Issitt, som 

                                                 
42 Ibid., s. 11 
43 Ibid., s. 16 
44 Holmén (2006), s. 23 
45 Issitt (2004), s. 683 
46 Ibid., s. 688 
47 Englund (1999), passim. 
48 Ibid., s. 339-340 
49 Ibid., s. 340 
50 Holmén (2006), s. 24 



8 

  

argumenterar för att läroböcker utgör en rik källa för forskning eftersom de inte tillhör någon viss 

genre, disciplin eller analytisk kategori. Istället grundar sig läroböcker på en salig blandning av 

olika källor, vilket leder till att de representerar de dominerande idéer och sociala värderingar som 

existerar i det samtida samhället. Dessutom menar Issitt att läroböcker generellt har en 

odiskutabel status som legitima källor för kunskap.51 Issitt beskriver mycket övertygande hur 

attraktiva läroböcker kan vara vid förmedling av en viss världsbild och vissa specifika värderingar: 

Where better to celebrate particular values and denigrate others? Where better to indicate desirable 

knowledge and, by default, indicate non-desirable knowledge? Where better to build the 

epistemological foundations of a culture and police the ‘right’ and ‘wrong’ way to find out about 

the world? Where better to select from and edit history? Where better to develop and protect the 

silences in our national memory and cover our national sins? Where better to construct the enemy 

or ‘the other’?52 

Som tidigare nämnts menar Issitt även att läroböcker har accepterats i undervisningssammanhang 

med antagandet att de är politiskt neutrala. Vid närmare granskning upptäcker man dock att 

denna påstådda politiska opartiskhet sällan upprätthålls.53 Issitt skriver att läroböcker deltar i 

reproduktionen av en hegemoni av idéer och i konstruktionen av diskurser. Lärandet blir därmed 

både offer och förövare för produktionen och reproduktionen av samhällets hegemoniska 

värderingar, vilket inte nödvändigtvis betyder att de är förkastliga, utan endast att de speglar 

samtidens samhällssyn och ideologier.54  

En annan forskare som menar att läroböcker ger uttryck för den rådande tidens värderingar är 

Staffan Selander. Selander menar att läroböcker har en officiell sanktion, och att denna ofta inte 

är uppenbar i texten utan ligger fördold i den.55 Om detta skriver även Klas-Göran Karlsson, som 

menar att makthavare hävdar och sprider kunskaper och förhållningsätt genom läroböcker och 

utelämnar alternativa synsätt.56 Också Tomas Englund påpekar detta och menar att läromedel kan 

ses som auktoritativa texter vars förmedling av verklighetsuppfattning och världsbild utgör en 

central länk mellan politiken och undervisningen.57 ”Att definiera verkligheten, presentera en 

världsbild och att inneha kontrollen över den verklighetsbild och världsbild etc. som förmedlas, 

är utryck för politiska processer” skriver Englund.58 

Staffan Selander framhäver även det stora inflytande som läroboksförfattaren och dess förlag 

har över läroboken, och att de främst är de som står till svars för de värderingar som kommer till 

uttryck.59 Detta ämne leder oss återigen in på Sture Långströms forskning, som i första hand 

studerar vad som påverkar läroboksförfattarna i deras skrivande. Långström menar att 

                                                 
51 Issitt (2004), s. 685 
52 Ibid., s. 688 
53 Ibid. 
54 Ibid., s. 689 
55 Selander (1988), s. 17 
56 Karlsson (2011), s. 47 
57 Englund (2005), s. 12, s. 28 
58 Ibid., s. 49 
59 Selander (1988), s. 19 
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läroboksförfattare alltid är präglade av sin tids politiska samhälle, vilket givetvis visar sig i 

texten.60 Detta påverkar exempelvis vilka delar av historien som inkluderas och exkluderas.61  

Vidare lyfter Långström fram ytterligare två faktorer som påverkar läroboksförfattarna i deras 

skrivande, nämligen marknaden och lärobokstraditionen.62 Sedan statens objektivitetsgranskning 

av läroböcker upphörde år 1991 är det marknaden som garanterar läromedlens kvalitet,63 och 

detta leder till att förlagen, som strävar efter maximal vinst, försöker producera läroböcker som 

tilltalar användarna maximalt. Enligt Långström leder detta ofta till att läroböckerna utformas 

med stor försiktighet för att inte peka ut eller felaktigt behandla någon viss grupp. Vad gäller 

lärobokstraditionen har denna påverkat läroboksförfattarna på så sätt att den bidragit till liknande 

uppfattningar om lämpligt format, innehåll och omfattning hos en lärobok.64 Då både marknaden 

och traditionen kring läroböcker är delar av det rådande samhället och dess värderingar är dessa 

forskningsresultat ytterligare exempel på hur samhället sätter sin prägel på läromedel. 

3.1.3 Demokrati, diktatur och politiska ideologier i läroböcker 

Läroböcker kan aldrig vara ideologiskt neutrala eller objektiva i gestaltningen av samhället, skriver 

Jörgen Mattlar i sin avhandling Skolbokspropaganda?65. Däremot finner Mattlar att det finns olika 

nivåer av ideologiproduktion i läroböcker. Dels kan ideologiproduktionen gälla outtalade 

uppfattningar och värderingar som existerar i det rådande samhället, men det kan också gå så 

långt att läromedel är partipolitiska och har propagandistiska tendenser. Det finns även en typ av 

ideologiproduktion som ifrågasätter och problematiserar rådande normer och värderingar och vill 

väcka opinion.66 Detta delkapitel kommer att lyfta fram forskning om hur demokrati, diktatur 

och politiska ideologier framställs och kommer till tals i läroböcker. 

Mattlars avhandling Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk 

(1995-2005) behandlar hur läroböcker i svenska som andraspråk förmedlar uppfattningar och 

värderingar om det svenska samhället.67 Studien visar bland annat att det i läromedlen 

förekommer en stigmatisering av dess målgrupp, det vill säga elever med svenska som 

andraspråk. Målgruppen tenderar att framstå som präglad av odemokratiska förhållanden och 

sociala orättvisor, samt antas vara okunnig.68 De svenska värderingarna och normerna framställs 

som överordnade alternativa kulturer och livsstilar, och därmed dras slutsatsen att läromedlen 

inte är förenliga med den mångkulturella modellen, grundad på valfrihet och möjligheter.69 

                                                 
60 Långström (1997), s. 224 
61 Ibid., s. 11 
62 Ibid., s. 208 
63 Ibid., s. 201 
64 Ibid., s. 209-210 
65 Mattlar (2008), s. 197 
66 Ibid., s. 181 
67 Ibid., s. 11 
68 Ibid., s. 193 
69 Ibid., s. 195 
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Som nämnts i bakgrundskapitlet ska undervisningen i Moderna Språk ge eleverna kunskap om 

länderna där språket talas, i form av livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser. Då 

denna studie fokuserar på framställningen av politiska förhållanden i ett av dessa länder är det i 

detta avsnitt intressant att inkludera studier om vad framställningar och beskrivningar av andra 

länder, och andra politiska ideologier, kan leda till och hur de kan påverka eleverna. Staffan 

Selander m.fl. har i sin studie ”Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker?” kommit 

fram till att svenska läroböcker ofta kan vara otillräckliga och enkelspåriga vad gäller detta, 

exempelvis beroende på att de ofta framställer u-länder på ett mycket stereotypiskt, negativt och 

ensidigt sätt.70 Även William E. Marsden, författare av den vetenskapliga artikeln ”Poisoned 

History”, menar att historia- och geografiläroböcker sedan länge påståtts karaktäriseras av 

fördomar och partiskhet och därmed ha en negativ inverkan på elevernas attityder gentemot 

andra länder.71 Det är i denna bemärkelse intressant för denna studie att visa hur framställningen 

av fascismen och Franco förändrats över tid, i takt med att Spaniens nationsstatus och den 

svenska bilden av Spanien förändrats. 

Agneta Bronäs har i sin avhandling Demokratins ansikte jämfört svenska och tyska 

samhällskunskapsböcker för att studera hur olika bilder av demokrati gestaltas.72 Studien visar 

bland annat att svenska samhällskunskapsböcker, i större utsträckning än de tyska, romantiserar 

den svenska demokratin och det svenska samhället på bekostnad av andra länder.  Genom att 

lyfta fram och poängtera andra länders ofullkomligheter och ställa detta i relation till den svenska 

demokratin framstår Sverige och den svenska modellen ofta som ”bättre” än andra länder och 

modeller.73 Bronäs skriver att det speciellt är gentemot diktaturer som Sverige avgränsas, och att 

svenska samhällskunskapsböcker tenderar att beskriva diktaturer med hjälp av begrepp som våld, 

hot, hård censur, maktkoncentration och brist på yttrandefrihet.74 Det är relevant för den egna 

studien att studera huruvida bilden av den spanska fascistiska diktaturen i spanskböcker också 

bidrar till att romantisera Sverige och den svenska demokratimodellen. Bronäs skriver att den 

svenska modellen främst avgränsas med hjälp av historiska referenser75, vilket tyder på att 

framställningen av den spanska fascismen skulle kunna bidra till detta även efter Francos död 

1975. Även Mia Löwengart visar på relevansen av att studera historiska referenser, då hon menar 

att historia om odemokratiska värden ofta skrivs utifrån ett etnocentriskt perspektiv, och att 

informationen ofta kan vara ofullständig, förändrad och innehålla värderingar.76 

Janne Holmén menar att läroböcker alltid påverkas av den rådande tidsepokens samhällsklimat 

och länders utrikespolitiska ställningstaganden.77 Holmén har i sin studie Den politiska läroboken 

                                                 
70 Selander et al. (1990), s. 52 
71 Marsden (2010), s. 30 
72 Bronäs (2000), s. 21 
73 Ibid., s. 223 
74 Ibid., s. 203 
75 Ibid., s. 223 
76 Löwengart (2004), s. 64 
77 Holmén (2006), s. 24 
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undersökt hur Sveriges, Norges och Finlands olika utrikespolitiska ställningar under kalla kriget 

påverkat skildringen av USA och Sovjetunionen i respektive lands läroböcker mellan 1930 och 

2004.78 Studien visar exempelvis att svenska samhällskunskapsböcker under 1970-talet betraktade 

Sovjetunionen som en ”annan sorts demokrati”, och att tendenser av detta förekom ända in på 

1980-talet. Efter Sovjetunionens fall gav dock denna bild vika för sin raka motsats då 

Sovjetunionen istället började beskrivas som en diktatur.79 Därmed bevisar Holmén mycket 

riktigt att läroböckerna påverkats av de rådande utrikespolitiska förhållandena.80 

Någon forskning om hur just den spanska diktaturen beskrivits och behandlats i Sverige har 

tyvärr inte bedrivits, men däremot finns liknande forskning om Tyskland att tillgå. Arnold 

Krammer skriver om hur den spanska anti-fascistiska rörelsen under inbördeskriget kom att få 

närmast kultstatus i Östtyskland efter att Franco tagit makten,81 och att detta tids nog kom att 

påverka även den östtyska skolan. Krammer skriver att skolan var den självklara platsen att 

torgföra myten om Spanien,82 och hänvisar till läroboken Teachers’ handbook från 1961 som yrkar 

på att Spanien ska presenteras på ett sätt som får eleverna att ”hata fascisterna och dess 

medhjälpare, och se hjältarna från den antifascistiska rörelsen som exempel”83.  

3.1.4 Fascismdiskursen 

Vad gäller fascismdiskursen är det viktigt att skilja mellan två olika forskningsområden. Dels finns 

forskning om den diskurs som fascistiska regimer och partier skapat med sin retorik och 

propaganda, dels finns forskning om hur beskrivningen av fascismen, inklusive fascismdiskursen, 

ser ut i skolböcker eller i helt andra sammanhang. Överlägset mest forskning verkar ha bedrivits 

om det förstnämnda forskningsområdet. Exempelvis har Derrin Pinto och Ron Wilhelm studerat 

två skolböcker utgivna i Spanien under Francos regim, och visat att dessa har en genomsyrande 

fascistisk ideologi och använder manipulationsstrategier för att övertyga läsaren om dess 

överlägsenhet.84 Då betydligt mindre forskning bedrivits om den nutida svenska fascismdiskursen 

blir den egna studien extra intressant. Dock finns det således inte mycket tidigare forskning om 

den nuvarande fascismdiskursen att redogöra för i detta delkapitel. Två studier, varav en mycket 

omfattande, har dock funnits relevanta och för dessa redogörs här nedan. 

Begreppet fascism är enligt Ruth Wodak och John E. Richardson mycket diffust. Författarna 

skriver i boken Analysing Fascist Discourse att det alltid funnits variationer och oenigheter angående 

definitionen av begreppet fascism, både mellan olika tidsperioder och mellan olika länder. 

                                                 
78 Ibid., s. 12 
79 Ibid., s. 325 
80 Ibid., s. 332 
81 Krammer (2004), s. 537, 560 
82 Ibid., s. 553 
83 Ibid., min översättning. Originalcitat: “hate the fascists and their helpers, and see the heroes of the 

antifascist struggle as examples” 
84 Wilhelm (1998), s. 263; Pinto (2004), s. 665 
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Teorierna om huruvida fascismen är en ideologi, en regeringsform eller ett fenomen varierar, 

liksom teorierna kring fascismens innebörd.85 Författarna anger därför ingen specifik definition 

av begreppet fascism utan hävdar att fascismen behöver analyseras utifrån sin historiska, sociala 

och politiska kontext.86 Boken behandlar främst den diskurs som skapats av fascistiska 

regeringars retorik och propaganda i 1900-talets Europa, och mindre den fascismdiskurs som 

idag existerar. Vad författarna emellertid påpekar är de olika sätt på vilka olika samhällen väljer att 

hantera och minnas sitt traumatiska förflutna. Wodak och Richardson skriver att den nutida 

fascismdiskursen oftast framträder i form av ”anti-memory”, genom att revidera, omformulera, 

omklassificera och ibland öppet förneka det trauma och våld som oundvikligen kommer till ytan 

vid studerandet av den förflutna fascismen.87 

Antonio Pasquariello och Orkan Cetinkaya har i sin studie Fascism i historieläroböcker skildrat 

framställningen av den italienska fascismen i svenska historieläroböcker utgivna 1983-2012 med 

fokus på hur denna förändrats över tid. Denna studie är ett examensarbete inom 

utbildningsvetenskap och kan därmed inte betraktas som forskning, men eftersom så liten mängd 

forskning bedrivits om fascismdiskursen i läromedel, och då studien liksom denna inkluderar ett 

tidsperspektiv, är den ändå relevant att inkludera. Med utgångspunkt i läroplanens mål att 

förmedla demokratiska värden till eleverna hävdar Pasquariello och Cetinkaya att detta kräver 

förståelse för vad odemokratiska värden innebär, vilket de i sin studie visar att svenska 

historieläroböcker misslyckas med att klargöra. Författarna visar på att den italienska fascismen 

får litet utrymme i historieböckerna, både nu och då, men att beskrivningen av ämnet har 

förändrats över tid, från att vara utförlig till att vara svepande och otydlig.88 Studien visar även att 

fascismen i stor utsträckning förknippas med diktaturer i läroböckerna,89 vilket är en intressant 

iakttagelse inför den egna studien.  

3.2 Historiesyn 

Då studiens undersökningsmaterial utgörs av historiska skildringar av francotiden i Spanien är det 

relevant att här redogöra för olika typer av historiesyn. Den första av dessa är den traditionella 

och konservativa historiesynen vars svenska fäder var historikerna Erik Gustaf Geijer och Harald 

Hjärne. Ur detta idealistiska historieperspektiv handlar historien framför allt om relationen mellan 

kung och folk. Uppmärksamheten riktas mot nyckelpersoner i historien vilka tillskrivs avgörande 

roller i historiska skeenden, tillsammans med de ideologier som drev dem.90 Detta intresse för 

makthavare och ideologier ersattes sedan av en annan historiesyn, den så kallade 

                                                 
85 Wodak & Richardson (2013), s. 5 
86 Ibid., s. 7 
87 Ibid., s. 2-3 
88 Pasquariello & Cetinkaya (2013), s. 1 
89 Ibid., s. 37 
90 Åmark (1998), s. 57-58 
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historiematerialismen med rötter hos Karl Marx. I detta perspektiv ligger ekonomiska och sociala 

förhållanden och processer i fokus. Istället för att hänvisa till regenter och deras idéer förklarar 

historiematerialismen historiska skeenden med hänvisning till motsättningar och konflikter 

mellan samhällets sociala klasser, med härtill hörande samhälleliga utvecklingstrender och 

förändringar i politik och arbetsliv.91 Ur denna historiesyn växte ett kulturteoretiskt sätt att se på 

historien fram, i vilket människornas vardag och språkets makt blev föremål för 

historieforskningen. Det var ur denna teori som diskursteorin så småningom utvecklades. Denna 

teori, som hävdar att kunskap inte är ett resultat av objektiv forskning utan en effekt av 

maktutövning, 92 utgör denna studies teori och beskrivs mer utförligt i följande kapitel.  

3.3 Diskursanalys som teori och metod 

Denna studie genomförs utifrån det diskursteoretiska förhållningssättet till språket, ur vilket 

sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala och betydelse aldrig slutgiltigt kan fixeras.93 Inom 

diskursteorin är språket inte ett neutralt instrument för kommunikation utan en social aktivitet: 

språket formas inte bara av den sociala kontexten utan är också i hög grad med och konstituerar 

sociala fenomen och identiteter.94 Vid användningen av språk konstitueras verklighet, genom att 

språket definierar vad som är sant, relevant, rimligt och möjligt.95 Språket är enligt denna teori 

strukturerat i olika mönster och dessa analyseras med hjälp av en så kallad diskursanalys. Kring 

diskursanalysen och begreppet diskurs råder mångtydighet och oenighet mellan olika forskare, 

men ett någorlunda gemensamt synsätt på begreppet diskurs är att det innebär ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen. Med bestämt menas att det finns ramar för vad som kan skrivas eller 

sägas och betraktas som sant, korrekt och rimligt.96  

Diskursanalysens teori och begrepp utvecklades först av Michel Foucault, som genom en rad 

empiriska undersökningar ämnade kartlägga språkens mönster, i form av regler för vad som kan 

uttryckas och för vad som betraktas som sant och falskt. Foucault talar om diskursens 

sanningseffekter och menar att sanningen och kunskapen alltid är en diskursiv konstruktion, som 

därmed även avgör vilka utsagor som blir meningsfulla och sanna eller falska i en viss historisk 

epok.97 Foucault anser att också diskursen är nära förbunden med makt, i och med att dess ramar 

skapas av individer och organisationer. Diskursens ramar avgör människors handlingsmöjligheter, 

i form av vad som kan sägas, av vem, varifrån och hur. Skapandet av diskurser leder till kontroll 

av människor, genom vad Foucault kallar utestängningsmekanismer. Dessa mekanismer är 

exempelvis förbud, definitioner av vad som är sjukt och friskt, tradition och inte tradition, rätt 

                                                 
91 Ibid., 66-67 
92 Ibid., s. 67-68 
93 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 31 
94 Bergström & Boréus (2005), s. 326 
95 Börjesson & Palmblad (2007), s. 10 
96 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 7; Börjesson & Palmblad (2007), s. 13 
97 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19 
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och fel. I och med att utestängningsmekanismerna begränsar vissa och lyfter andra är de nära 

kopplade till makt.98  

Diskursteorin har utvecklats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, som tillhandahållit teori 

och begrepp som kan användas för att identifiera konkreta diskurser.99 Laclaus och Mouffes 

begrepp nodalpunkt innebär ett ord kring vilket andra ord ordnas, och därmed ger nodalpunkten 

sin betydelse. Nodalpunkterna etablerar därmed diskursen, i och med att de fastställer dess 

betydelse och därmed utesluter andra möjliga betydelser. Således är en diskurs en reducering av 

möjligheter, en reducering av vad som Laclau och Mouffe kallar det diskursiva fältet.100 Som 

illustrerande exempel kan ”diktatur” vara en nodalpunkt inom fascismdiskursen. Begreppet 

”diktatur” säger ingenting i sig självt, utan får sin betydelse genom att knytas samman med ord 

som exempelvis ”censur” och ”maktmissbruk”. Andra betydelser av begreppet ”diktatur” har 

därmed uteslutits ur fascismdiskursen och utgör därmed det diskursiva fältet. Genom att knyta 

samman nodalpunkten med meningsfulla ord uppstår Laclaus och Mouffes begrepp 

ekvivalenskedja, ett system av sammankopplade ord som tillsammans ekvivalerar betydelse. Genom 

att kartlägga dessa kedjor kan man systematiskt karakterisera diskurser och dess verkningar i ett 

konkret material.101  

Som tidigare nämnts får nodalpunkten sin betydelse genom de meningsfulla ord som den 

omges av. Laclau och Mouffe har dock en specifik benämning för de begrepp som är extra öppna 

för olika betydelser, nämligen flytande signifikant. Flytande signifikanter är de begrepp som olika 

diskurser försöker ge olika innehåll. Därmed är de relativt lika nodalpunkter, med skillnaden att 

nodalpunkten har sin fasta betydelse inom en diskurs medan den flytande signifikanten är föremål 

för en kamp mellan två olika diskurser.102 Som exempel skulle begreppet fascism kunna vara en 

flytande signifikant i olika diskurser. Som beskrivits i kapitel 3.1.4 om fascismdiskursen finns där 

två skilda forskningsområden – diskursen som fascistiska regimer och partier skapat med sin 

retorik och propaganda, samt den beskrivning av fascismen som idag existerar. Här kan man säga 

att dessa två olika diskurser utkämpar en kamp om att tillföra begreppet fascism mening och 

innehåll. I detta exempel blir därmed begreppet fascism snarare en flytande signifikant än en 

nodalpunkt. 

Det står därmed klart att det kan finnas motsägande diskurser inom ett och samma område. 

Enligt Foucault finns bara en diskurs i varje historisk epok, en uppfattning som nu mestadels 

ersatts av en mer konfliktfylld bild av det diskursanalytiska fältet där olika diskurser anses kunna 

existera parallellt.103 I de fall flera diskurser existerar parallellt och motsäger varandra uppstår så 

kallad antagonism. Antagonism kan beskrivas som ett ”krig” om meningsskapande på språklig nivå 

                                                 
98 Bergström & Boréus (2005), s. 311-312 
99 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 31; 57 
100 Ibid., s. 33 
101 Ibid., s. 58 
102 Ibid., s. 35 
103 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 20 



15 

  

som uppstår mellan två diskurser.104 Det kan också beskrivas som att det diskursiva fältet – all 

betydelse som diskursen uteslutit – hotar dess existens och entydighet. Antagonismen kan 

upplösas genom att en hegemonisk intervention uppstår. Detta innebär att entydigheten återupprättas 

i och med att en diskurs får övertag över den andra. Den ”segrande” diskursen får då så kallad 

hegemoni, vilket innebär allmängiltig betydelse. Då hegemoniska diskurser upplöses uppstår en 

dekonstruktion, vilket kan beskrivas som motsatsen till hegemonisk intervention.105  

Med hjälp av ovannämnda begrepp från Laclau och Mouffe kartlägger diskursanalysen sociala 

processer. Diskursanalysen ämnar förklara omvärlden genom att blottlägga de diskurser som 

existerar och genom vilka sociala och politiska processer de har uppstått. Emellertid är även 

diskursanalytikern själv förankrad i den diskurs som ska analyseras, vilket är ett dilemma inom all 

samhälls- och kulturforskning.106 Detta problem kommer att diskuteras vidare i kapitel 5.2, 

Reflektioner över metoden, efter att diskursanalysen i kapitel 5.1 förklarats i mer konkreta termer 

och angreppssätt.  

3.4 Sammanfattning och studiens bidrag 

Av tidigare avsnitt framgår att läroböcker är ett högst relevant forskningsområde då de speglar 

det rådande samhällets dominerande ideologi och värderingar. Dess användning i undervisningen 

är därtill omfattande, vilket även det gör dem intressanta ur ett skolforskningsperspektiv. Det står 

dessutom klart att läroböcker ofta inte är politiskt neutrala utan kan bidra till negativa attityder 

gentemot andra länder och ideologier samt vara stigmatiserande och romantisera Sverige och det 

svenska. Med diskursanalysen som verktyg kan dessa texter analyseras och därmed synliggöra 

vilka diskurser som finns närvarande. Det faktum att läroböcker speglar de rådande 

samhällsvärderingarna är nära sammanfallande med det faktum att även diskurser påverkas av 

den rådande tidsepoken. Läroböcker påverkas dessutom av politik, liksom diskurser är nära 

förbunden med makt och makthavare. Följaktligen framstår diskursanalysen som en relevant 

analysmetod för läroböcker. Angående fascismdiskursen framkommer att det här finns en vit 

fläck på forskningskartan. Inte mycket forskning har bedrivits om fascismdiskursen idag och än 

mindre om fascismdiskursen i läroböcker. Som påpekats i bakgrundskapitlet är det högst troligt 

att Spaniens fascistiska styre under 1940-1975 berörs i spanskundervisningen, vilket, med tanke 

på ovanstående tidigare forskning, leder till frågor om hur detta ämne hanteras. Den 

övergripande problemformuleringen med bakgrund av forskningsläget är hur fascismdiskursen 

ser ut i svenska läroböcker för ämnet spanska och hur den eventuellt har förändrats över tid.  

                                                 
104 Bergström & Boréus (2005), s. 319 
105 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 55-56  
106 Börjesson & Palmblad (2007), s. 18; Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 28 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera framställningen av den spanska fascismen i svenska 

läroböcker för ämnet spanska utgivna från 1960-talet fram till idag, genom att studera hur 

fascismdiskursen konstitueras i dessa läroböcker. Vidare är syftet att sätta fascismdiskursen i 

dagens spanskböcker i jämförelse med den i läroböcker utgivna under francotiden samt under 

kalla kriget, för att därmed belysa den eventuella förändring som fascismdiskursen genomgått. 

Slutligen ämnar studien dra slutsatser om hur läroböckernas förhållningssätt till den spanska 

fascismen har förändrats över tid. 

4.1 Frågeställningar 

 Hur konstitueras fascismdiskursen i svenska läroböcker för ämnet spanska? 

 Hur har fascismdiskursen förändrats under tidsperioden 1967-2009? 
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5. Metod 

Metoden för genomförandet av denna studie är diskursanalys, vilken även utgör studiens teori 

och därför har beskrivits i teorikapitlet 3.2, Diskursanalys som teori och metod. I detta kapitel 

kommer denna metod beskrivas i mer konkreta termer, i form av analysverktyg, reflektioner över 

metoden samt urval och avgränsning. Då syftet med denna studie är att studera hur fascismen 

skildras i svenska spanskböcker handlar detta om hur textens språk skapar diskurser, vilket 

således gör diskursanalysen till den mest lämpliga metoden. Metoden blir därmed en kvalitativ 

sådan. 

5.1 Analysverktyg 

Genom en diskursanalys kan forskaren upptäcka vad som sägs och skrivs inom en viss diskurs, 

men även vad som inte sägs och inte skrivs.107 En fascismdiskurs kan därmed innebära att 

begreppet fascism utelämnas helt ur en text, något som diskursanalytikern då ändå kan analysera 

och dra slutsatser av. I sådana fall, och givetvis även annars, är det nödvändigt att ta ut 

nodalpunkter som motsvarar den diskurs man ämnar undersöka, i detta fall nodalpunkter som 

representerar eller kan relateras till fascismen. I dagens Sverige är det en allmän uppfattning att 

Francisco Francos regim i Spanien under 1939-1975 var fascistisk.108 Av denna anledning 

representeras fascismen i denna undersökning av Franco, hans regim och parti samt francotiden i 

Spanien, och därmed utgör de studiens nodalpunkter.  

Nodalpunkterna är uppdelade i tre grupper vilka sedan tematiserar analysen. I den första 

gruppen ingår nodalpunkter som refererar till Francisco Franco: ”(General) (Francisco) Franco” 

samt ”diktatorn”. I grupp nummer två ingår nodalpunkter som refererar till Francos parti och 

regering: ”Francos parti/regering/trupper/diktatur”, ”falangen”, ”falangisterna”, 

”nationalisterna”, ”militären”, ”högerkrafterna”, ”frankisterna”, ”vinnarna”, ”de konservativa”, 

”fascisterna”, ”revoltörerna”, samt även ”regeringen” och ”staten” i de fall då dessa refererar till 

Francos regering. Den tredje gruppen utgörs av nodalpunkter som refererar till tiden då Franco 

regerade i Spanien: ”efterkrigstiden”, ”diktaturen”, ”under Francos regim”, ”francotiden”, ”fram 

till Francos död”, ”frankismen”, samt ”1939-1975” och årtal däremellan. Samtliga grupper 

innefattar även spanska översättningar och grammatiska böjningar av dessa nodalpunkter.  

Utifrån dessa nodalpunkter tas sedan ekvivalenskedjor ut, som i sin tur analyseras och därmed 

visar hur en diskurs skapas. För att illustrera detta tillvägagångssätt mer konkret får ett citat från 

Mundo hispánico utgöra exempel: ”efterkrigstiden var en svår tid. Alla demokratiska friheter och 

                                                 
107 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19 
108 Nationalencyklopedin (2014) 
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politiska och fackliga rättigheter drogs in. Tusentals människor avrättades och fängslades”.109 I 

citatet är nodalpunkten ”efterkrigstiden” och dess ekvivalenskedja blir följande: ”svår tid” – 

”demokratiska friheter och fackliga rättigheter drogs in” – ”avrättades” – ”fängslades”. Att 

redovisa alla ekvivalenskedjor som framkommit i studien ryms dock inte inom arbetets ramar och 

skulle dessutom göra analysen mycket svåröversiktlig. Därför kommer undersökningens resultat 

att presenteras sammanfattande, genom att de huvudsakliga mönstren lyfts fram och illustreras 

med hjälp av exemplifierande citat från läroböckerna och exempel på ekvivalenskedjor. Analysen 

delas även upp tematiskt enligt de grupper av nodalpunkter som nämnts ovan. Temana ska dock 

inte ses som skilda från varandra utan som en helhet som gemensamt utgör diskursen. 

Det har i kapitel 3.1 om tidigare forskning nämnts att begreppet fascism är mycket diffust, i 

och med att det finns variationer och oenigheter kring dess definition och innebörd.110 I denna 

mening har begreppet fascism i denna studie antagits som flytande signifikant, vilket, som tidigare 

nämnts, är en benämning på ett begrepp som är extra öppet för olika betydelser och som olika 

diskurser försöker ge olika innehåll.111 Studien kommer därmed, förutom att analysera 

fascismdiskursen som helhet, även innefatta en analys av det specifika begreppet ”fascism” för att 

belysa om detta tillskrivs olika betydelser under olika tidsperioder. Även denna analys kommer att 

presenteras sammanfattande och underbyggas av exemplifierande citat och ekvivalenskedjor. 

5.2 Reflektioner över metoden 

Skolans demokratiuppdrag är något som varje lärarstudent blivit fostrad in i under sin skolgång 

och studietid, samt något som varje färdig lärare förväntas förmedla och arbeta med i framtiden. 

Vid en studie som denna, där odemokratiska värden undersöks, ligger därmed jag som 

lärarstudent nära den diskurs som jag själv ämnar undersöka. Mina egna värderingar bygger 

troligtvis på denna diskurs, och det är således av yttersta vikt att betrakta undersökningsmaterialet 

med distans och ett öppet förhållningssätt.112 Att sätta parantes kring den egna kunskapen och de 

egna värderingarna har därmed funnits i åtanke under hela studiens genomförande. Detta är extra 

viktigt då hela diskursanalysen är en analys, det vill säga att den inte genomförs enligt proceduren 

datainsamling följt av analys utan att båda dessa delar ingår i analysen.113 Av denna anledning, 

samt för att undvika att de egna värderingarna styr, har valet av nodalpunkter inte varit 

förutbestämt. Detta val har istället gjorts efter att materialet genomgåtts en första gång, för att ta 

hänsyn till vilka begrepp som faktiskt används i läroböckerna. För att ytterligare undvika att de 

egna värderingarna påverkar studiens resultat underbyggs analysen av flera citat samt att vissa 

                                                 
109 Uriz & Harling (1993), s. 25, min översättning. Originalcitat: ”la posguerra fue un periodo difícil. Todas 

las libertades democráticas y los derechos políticos y sindicales fueron suprimidos. Miles de personas fueron 

ejecutadas o encarceladas” 
110 Wodak & Richardson (2013), s. 5 
111 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 35 
112 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 28; Börjesson & Palmblad (2007), s. 18; Issitt (2004), s. 690 
113 Börjesson & Palmblad (2007), s. 16 
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ekvivalenskedjor redovisas. Därmed är förhoppningen att det blir tydligt för läsaren hur analysens 

resultat framkommit och på vilka grunder tolkningarna gjorts och slutsatserna dragits. 

I och med att det, som sagt, finns en allmän uppfattning om Francoregimen som fascistisk 

och om fascismen som någonting negativt, kan undersökningens resultat även av läsaren 

uppfattas som något självklara eftersom dennes egna värderingar troligtvis överensstämmer med 

diskursen. Detta gör dock inte resultatet mindre intressant eller problematiskt eftersom 

diskursanalysens syfte är att avslöja vad vi idag uppfattar som självklart,114 och i detta fall även 

vad vi tidigare uppfattat som självklart. 

5.3 Urval och avgränsning 

De läroböcker som studerats är 22 läroböcker i ämnet spanska utgivna i Sverige mellan 1967 och 

2009. En komplett lista över dessa läroböcker i referenslistan under Primärlitteratur. Det finns 

flera anledningar till att spanskböcker valts framför exempelvis historieböcker eller 

samhällskunskapsböcker, varav en är det faktum att studien syftar till att undersöka 

fascismdiskursen ur ett tidsperspektiv. Då Spaniens fascistiska diktatur under tidsperioden för 

studien gått från att vara rådande till att vara historia har den även gått från att vara ett potentiellt 

innehåll i samhällskunskapsböcker till att utgöra en del av historieundervisningen. Detta innebär 

att hela studien inte hade kunnat bedrivas på antingen historieböcker eller 

samhällskunskapsböcker utan hade behövt inkludera båda, vilket hade blivit problematiskt. Därav 

valet av spanskböcker. En annan anledning till valet är att spanskböcker syftar till att ge läsaren 

en generell bild av landet Spanien, medan historie- och samhällskunskapsböcker ofta specialiserar 

sig på ett ämne eller en historisk händelse eller period.  

Motivet till att just åren 1967-2009 valts ut för studien är att det var i och med Lgy 65 som 

spanska blev ett ämne i gymnasieskolan (se kapitel 2.2). Det ultimata hade därmed varit att 

inkludera läroböcker från 1965-2014, men då studien endast intresserar sig för läroböcker som 

innehåller ett avsnitt, ett kapitel eller ett stycke om francotiden eller något närliggande tema har 

endast vissa läroböcker funnits lämpliga. De läroböcker som funnits lämpliga utkom under 1967-

2009, vilket innebär att dessa år utgör studiens tidsram. Denna tidsram har i analysen delats upp i 

tre olika perioder som sedan jämförs med varandra. Indelningen i dessa tidsperioder har gjorts 

utifrån historiska skeenden och inte utifrån läroplansreformer, vilket kan tyckas underligt. 

Anledningen till detta är att studien främst intresserar sig för hur det samtida samhället påverkar 

diskurser i läroböcker, och mindre för hur läroplanen påverkar dessa. Indelningen har därför 

gjorts utifrån viktiga historiska händelser som kan ha påverkat läroböckernas diskurser. Den 

första och mest självklara av dessa händelser är Francisco Francos död 1975 då Spanien övergick 

till demokrati, en händelse som av naturliga anledningar kan påverka spanskböckernas diskurser. 

Den andra händelsen är berlinmurens fall och kalla krigets avslut 1989-90, då det politiska 

                                                 
114 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 28 
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klimatet och maktbalansen i Europa genomgick en väsentlig förändring. Demokratins hegemoni i 

Europa blev i och med Kalla krigets slut ett faktum, vilket gör detta till ytterligare en historisk 

händelse som kan påverka läroböckernas diskurser. Således är den slutliga tidsindelningen i 

analysen 1967-1975, då Franco styrde och Spanien var en diktatur, 1976-1989, då Spanien blivit 

en demokrati men kalla kriget pågick, samt 1990-2009, då kalla kriget avslutats och demokratin 

fått hegemoni i Europa. 

Vid införandet av Lpo 94 blev spanska ett ämne även i grundskolan (se kapitel 2), och sedan 

dess har spanskböckerna inte riktat sig till någon specifik årskurs eller skolform utan till en viss 

nivå eller ett visst steg i språkundervisningen. Detta är anledningen till att det i denna studie inte 

görs någon skillnad mellan grundskolan och gymnasieskolan, något som heller inte har betydelse 

vad gäller studiens fokus, nämligen skapandet av en diskurs. Studien tar heller inte hänsyn till det 

faktum att vissa av läroböckerna skrivits av samma författare, utgivits av samma förlag eller 

bygger på varandra. Inte heller detta har betydelse för studiens fokus, som är att undersöka 

skillnader i diskurser över tid och inte mellan olika läroboksförlag eller författare. 



21 

  

6. Analys 

Nedan presenteras studiens resultat tematiskt. Analysen är indelad i fyra huvudteman: Läroböcker 

från 1967-1975, Läroböcker från 1976-1989, Läroböcker från 1990-2009 samt Fascismen som flytande 

signifikant. Detta för att tydligt belysa skillnaderna mellan läroböcker från olika tidsperioder. 

Under de tre första huvudtemana finns tre underteman som redogör för olika grupper av 

nodalpunkter, nämligen Ledaren Francisco Franco, Francos parti och regering samt Spanska samhället 

under francotiden. Dessa underteman följs av en sammanfattning av tidsperioden. Det fjärde 

huvudtemat Fascismen som flytande signifikant är istället indelat i underteman efter tidsperioder: 

Läroböcker från 1967-1975, Läroböcker från 1976-1989 och Läroböcker från 1990-2009, detta för att 

samla studiens resultat kring fascismen under samma huvudrubrik. Även detta tema avslutas med 

en summering av fascismen som flytande signifikant. Avslutningsvis kommer en sammanfattning 

av hela analysen där studiens frågeställningar besvaras. De citat som visas i kapitlet är, i de fall 

originalspråket är spanska, översatta till svenska av mig. Originalcitatet på spanska finns då att 

läsa i bilagan, vid samma nummer som fotnoten. 

6.1  Läroböcker från 1967-1975 

Nedan följer en redogörelse för och analys av de läroböcker som gavs ut under tiden då Franco 

styrde, alltså fram till 1975. Tidsperioden är uppdelad efter de olika grupperna av nodalpunkter 

för att tematisera analysen ytterligare, och avslutas med en sammanfattning av tidsperioden. 

6.1.1 Ledaren Francisco Franco 

Från 1967 till 1975 är läroböckerna generellt neutrala när det kommer till behandlingen av 

Francisco Franco. Franco benämns inte som en diktator utan som Spaniens regent, statschef, 

regeringschef och överbefälhavare. I Mundo hispano kan man läsa att ”en regent regerar: general 

Franco, även kallad ’ledaren’. General Franco innehade fram till 1967 funktionerna statschef och 

regeringschef”.115 Övriga läroböcker använder samma benämningar i kombination med 

”överbefälhavare” och ”ledare av revoltörerna”.116 Trots att läroböckerna inte använder termen 

”diktator” beskriver de i vissa fall ändå, med andra ord, Franco som en diktatorisk ledare. I Mundo 

hispano kan man läsa att Franco ”ensam är ansvarig ’inför Gud och Historien’”.117 I En España y 

América återfinns följande citat: 

                                                 
115 Heurlin & Olagüe (1967), s. 128, se originalcitat i bilagan 
116 Harling (1975), s. 68; Gorosch & Harling (1970), s. 61; Gorosch et al. (1968), s. 74, se originalcitat i 

bilagan 
117 Heurlin & Olagüe (1967), s. 128, se originalcitat i bilagan 
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 1969 beslutade Franco att vid hans död skulle Juan Carlos de Borbón, barnbarn till Alfonso XIII, 

efterträda honom, som kung. År 1973, vid 80 års ålder, utsåg Franco för första gången en 

regeringschef. Dittills hade Franco själv innehaft denna post, tillsammans med posterna statschef, 

arméns överste general och Ledare av Rörelsen, Spaniens enda parti.118  

I detta citat bildas en ekvivalenskedja där ”ensam ansvarig”, ”beslutade […] efterträda” ”utsåg för 

första gången” ”själv innehaft” och ”Spaniens enda parti” kopplas till nodalpunkten ”Franco”, 

vilket ger en bild av Franco som enväldig ledare. Att Francos höga ålder betonas ger intryck av att 

Franco dessutom var enväldig ledare under en lång tid, vilket ytterligare bidrar till bilden av 

Franco som diktator. Slutligen kan även ekvivalenskedjor i vilka Franco kopplas till begrepp med 

negativa konnotationer identifieras, vilket betyder att läroböckerna inte är helt neutrala vad gäller 

beskrivningen av Franco. Ord som ”bombade”, ”fruktansvärd händelse”, ”mot 

civilbefolkningen”, ”smärta”, ”skräck” och ”förödelse” återfinns i samband med Franco i 

Introducción a la cultura de España,119 och ”ett delat Spanien”, ”ruinerat” och ”hungersnöd” kopplas 

till Franco i En España y América.120 Sammanfattningsvis blir bilden av Franco, trots att han inte 

benämns som diktator, en relativt negativ sådan med hänvisningar till ett auktoritärt ledarskap 

och mänskligt lidande. 

6.1.2 Francos parti och regering 

Angående Francos parti och regering är läroböckerna från 1967-1975 inte neutrala. Fyra av fem 

läroböcker omnämner falangisterna eller nationalisterna tillsammans med fascismen, nazismen, 

Hitler eller Mussolini,121 exempelvis Mundo hispano som skriver att falangen ”var inspirerad av den 

italienska fascismen”.122 Dock begränsar sig alla dessa fyra läroböcker till att uttrycka en viss 

koppling till dessa fenomen och personer, och benämner aldrig Francos parti som fascistiskt eller 

nazistiskt i sig. Francos styre benämns heller aldrig som en diktatur under denna tidsperiod, men 

däremot kopplas regimen samman med flera egenskaper som bidrar till att den ändå framstår 

som diktatorisk. Mundo hispano skriver exempelvis att ”det finns inga fackföreningar eller fria 

arbetsgivarorganisationer”,123 och Introducción a la cultura de España beskriver falangen som 

Spaniens enda politiska parti.124 Då brist på fackföreningar och politisk konkurrens tenderar att 

vara egenskaper hos diktaturer ger läroböckerna läsaren hjälp på traven att dra sina egna 

slutsatser. Läroböckerna beskriver även Francos parti och regering med relativt negativa ordalag. 

Ett exempel kommer från En España y América, där nodalpunkter som ”Francos trupper”, 

”nationalisterna” och ”vinnarna” kopplas samman med ord som ”fly”, ”evakuering”, ”hamna i 

                                                 
118 Harling (1975), s. 69, se originalcitat i bilagan 
119 Gorosch & Harling (1970), s. 62, se originalcitat i bilagan 
120 Harling (1975), s. 69, se originalcitat i bilagan 
121 Herulin & Olagüe (1967), s. 131; Gorosh & Harling (1970), s. 61; Heurlin & Uriz (1973), s. 28; Harling 

(1975), s. 69 
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klorna på”, ”landsförvisad” och ”förföljelse”,125 vilket ger läsaren intrycket av att Francos trupper 

var något människor flydde från, förföljdes av och som man inte ville ”hamna i klorna på”. I Sol y 

sombra kan man läsa om hur frankisten Millán Astray skriker ”Ner med intelligentian!” och 

”Länge leve döden!” och applåderades av falangisterna,126 vilket får Francos parti att framstå som 

våldsamt och barbariskt. Sammanfattningsvis kan man säga att Francos parti och regering 

kopplas fascism och diktatur samt benämns i negativa ordalag. 

6.1.3 Spanska samhället under francotiden 

Då tidsperioden 1967-1975 är francotiden redogör detta undertema för hur läroböckerna från 

denna tidsperiod beskriver det spanska samhället, det vill säga rådande förhållanden i Spanien då 

läroböckerna gavs ut. Detta samhälle beskrivs både i positiva och negativa ordalag, dock aldrig 

som en diktatur. Med formuleringar som ”ruinen är under återuppbyggnad”127, ”såret efter 

inbördeskriget har läkt”128 och ”ekonomin blomstrar”129 framstår det spanska samhället under 

Franco som ett positivt sådant, under ekonomisk utveckling. Dock innefattar diskursen även 

svårigheter och förtryck. I ett stycke om efterkrigstiden i Introducción a la cultura de España finns 

den talande ekvivalenskedjan ”efterkrigstiden” ”förföljelse”, ”fängslade motståndare”, 

”rikedomsorättvisa”, ”fattigdom”, ”låga löner”, ”ingen rätt till strejk”, ”avsaknad av politisk 

frihet”, ”arbetslöshet” och ”hård censur”,130 vilket ger intryck av en förtryckt och lidande 

befolkning, samt av en diktatur. Då francotiden framställs som både positiv och negativ kan man 

dra slutsatsen att antagonism råder, vilket innebär att två diskurser existerar parallellt. Ingen av 

dessa diskurser får här hegemoni utan utkämpar ett krig om meningsskapande för nodalpunkten 

francotiden. 

6.1.4 Sammanfattning av läroböckerna från 1967-1975 

Om fascismdiskursen i spanskböcker utgivna under 1967-1975 kan observeras att begreppet 

”fascism” finns närvarande, men endast som något som inspirerat falangen eller som en egenskap 

hos Italien, som i sin tur hjälpte falangen under inbördeskriget. Franco och hans regim benämns 

alltså aldrig som uttalat fascistisk, men tillskrivs diktatoriska egenskaper och nämns i huvudsak i 

negativa ordalag. Detta ger läsaren intrycket av en hård regim med en enväldig ledare, och en svår 

men samtidigt utvecklingsrik tid för Spanien. Därmed existerar här två diskurser parallellt, en 

positiv och en negativ, dock utan att någon av dem får hegemoni under denna tidsperiod. 
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6.2 Läroböcker från 1976-1989 

Nedan fortsätter analysen med de läroböcker som utgavs under tidsperioden 1976-1989. 

Tidsperioden är indelad på samma sätt som tidigare period och avslutas med en sammanfattning. 

6.2.1 Ledaren Francisco Franco 

Inte heller under tidsperioden 1976-1989 benämns Franco direkt som diktator eller fascist, utan 

med samma beteckningar som tidigare: statschef, överste general och ledare av revoltörerna.131 

Dock kan man iaktta en förändring vad gäller beskrivningen av Franco sedan förra tidsperioden. 

Flera läroböcker från 1976-1989 beskriver tydligt, trots utelämningen av termen ”diktator”, 

Franco som en diktatorisk ledare. Introducción a la cultura de España (en senare version än den som 

omnämns i förra temat) skriver under rubriken ”Från diktatur till demokrati”132 följande:  

Vid Francos död blir prins Juan Carlos de Borbón, barnbarn till Alfonso XIII, krönt till kung av 

Spanien. Under kungen Juan Carlos I och regeringschefen Adolfo Suárez genomgår Spanien en 

övergång till demokrati. I juni 1977 håller man de första demokratiska valen i Spanien på 41 år, 

och året efter utvecklar och godkänner man en ny demokratisk konstitution.133  

Ovanstående citat slår fast att det var först vid Francos död som demokratin infördes, och att de 

första demokratiska valen på 41 år då kunde genomföras. Därmed konstaterar citatet även att 

Spanien inte var någon demokrati under Franco och att inga demokratiska val genomfördes 

under hans regeringstid. Citatet får därmed onekligen Franco att framstå som en diktator. Andra 

läroböcker följer samma spår, exempelvis En España y América där en av karaktärerna angående 

Francos framtida död säger ”antagligen kommer vi att övergå från en diktatur till en annan”,134 

España som skriver att ”Franco införde en personalistisk regering inspirerad av fascismen”135 och 

¡Adelante! som skriver att ”Franco hatade allt regionalt tänkande”136. Uttrycken ”personalistisk 

regering” och ”hatade allt regionalt tänkande” leder läsarens tankar till nationalism och 

envåldsstyre, vilket är typiska egenskaper hos diktaturer. Därmed görs en koppling till diktaturen 

utan att detta uttryckligen och direkt förmedlas. Precis som läroböckerna under 1967-1975 

benämner även de från denna tidsperiod nodalpunkten Franco tillsammans med negativa uttryck 

och begrepp, exempelvis ”jag ogillar”137, ”bombade”, ”fruktansvärd händelse”, ”mot 

civilbefolkningen” och ”smärta”.138 ¡Adelante! skriver dessutom att ”regeringens stora, 
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övergripande ambition är att få bort så mycket som möjligt av gamla Franco-präglingar”.139 I och 

med detta framstår Franco som en illa omtyckt person vars styre påverkade Spanien negativt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att beskrivningen av Franco inom fascismdiskursen blivit 

något mer negativ under 1976-1989 i jämförelse med 1967-1975, men att Franco fortfarande inte 

direkt benämns som diktator eller fascist utan endast med kopplingar dithän samt i negativa 

ordalag. 

6.2.2 Francos parti och regering 

Medan läroböckerna utgivna under 1967-1975 endast beskrev Francos regering som kopplad till 

fascismen beskriver vissa läroböcker från 1976-1989 regimen som direkt fascistisk. En España y 

América, En Camino 2, Encuentros och España benämner alla antingen Francos regering eller 

falangen som fascistisk,140 och ett talande exempel kommer från En España y América där en av 

karaktärerna säger att ”jag deltar i kampen mot den fascistiska regeringen i mitt hemland”.141 

Huruvida karakteriserandet av Francos regering som fascistisk är att ta ställning emot densamma 

är dock oklart; detta beror på vilken innebörd begreppet ”fascism” har under denna tidsperiod 

vilket utreds i kapitel 6.4 om fascismen som flytande signifikant. Dock överensstämmer 

läroböckerna från denna period i huvudsak med de från tidigare period – de omnämner Francos 

parti och regering i negativa termer. I En Camino 1 återfinns följande:  

Spanien hade 1988 ca 40 miljoner invånare. Till denna siffra skall läggas 3,5 miljoner spanjorer 

som har utvandrat till andra europeiska länder och till Amerika, dels i samband med det spanska 

inbördeskriget (1936-1939), dels på 1960–70-talen på grund av arbetslöshet eller missnöje med den 

politiska situationen under Franco-regimen.142  

Citatet kopplar tydligt samman nodalpunkten ”Franco-regimen” med ord som ”utvandrade”, 

”arbetslöshet” och ”missnöje”, vilket ger oss en bild av en regering som folket var missnöjda med 

och som var anledningen till att väldigt många spanjorer lämnade Spanien. Andra läroböcker 

beskriver regimen som ”hård mot den som försökte förändra den”,143 som orsak till att ”Spanien 

ruinerades humanitärt, ekonomiskt och kulturellt”,144 samt i samband med uttryck som 

”förföljelse”, ”flykt”,145 ”våldsspiral” och ”fascistiska attacker”.146 I och med alla negativa ord 

och uttryck som används för att beskriva Francos parti och regim kan slutsatsen dras att 
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läroböckerna tar ställning emot dessa, och därmed även mot fascismen, vilket leder till en negativ 

fascismdiskurs.  

6.2.3 Spanska samhället under francotiden 

I likhet med tidigare tidsperiods läroböcker beskriver även läroböckerna från 1976-1989 

francotiden i både negativa och positiva ordalag, vilket innebär att antagonismen kvarstår. Dock 

är denna periods läroböcker mer negativa än positiva, och en av dem, ¡Adelante!, beskriver 

perioden som en 40-årig diktatur,147 vilket är första gången som Franco, hans parti och regim 

eller francotiden direkt benämns på detta sätt. De positiva meningsbärande element som omger 

nodalpunkterna som motsvarar francotiden är ”höjd levnadsstandard”148, ”förbättrad ekonomi”, 

”ruinen är under återuppbyggnad”,149 ”ett industrialiserat modernt land” och ”en alltmer modern 

social struktur”.150 Dessa positiva element överskuggas dock av en betydligt större mängd 

negativa. Den nyare upplagan av Introducción a la cultura de España använder sig av i princip samma 

beskrivning som i upplagan från 1970, omnämnd i kapitel 6.1.3, i vilken nodalpunkten 

”efterkrigstiden” omges av exempelvis ”fattigdom”, ”ingen rätt till strejk”, ”avsaknad av politisk 

frihet” och ”hård censur”.151 I España återfinns ekvivalenskedjan ”1966-1975” – ”problem” – 

”ekonomisk kris” – ”allvarlig ökning av arbetslösheten” – ”strejker” – ”manifestationer”.152 

Dessa element bidrar till bilden av francotiden som mycket problematisk och svår för 

spanjorerna, speciellt vad gäller ekonomin och friheten i samhället. ¡Adelante! tar dessutom upp 

”det gamla förtrycket” mot Spaniens regioner och förbudet mot att tala katalanska,153 vilket 

ytterligare bidrar till det negativa intrycket av francotiden. Sammanfattningsvis har francotiden 

inom fascismdiskursen till viss del förändrats mellan tidsperioderna 1967-1975 och 1976-1989, i 

form av att den blivit mer negativ och en gång benämns som en diktatur. En hegemonisk 

intervention är därmed på väg att inträffa, i vilken den negativa diskursen i beskrivningen av 

francotiden tenderar att få hegemoni. 

6.2.4  Sammanfattning av läroböckerna från 1976-1989 

Om fascismdiskursen i spanskböcker utgivna under 1976-1989 kan noteras att begreppet 

”fascism” blivit betydligt mer närvarande, och i vissa fall tillskrivs regimen direkt. Franco och 

hans styre tillskrivs ofta och tydligt diktatoriska egenskaper men betecknas mycket sällan direkt 

som diktator och diktatur. En hegemonisk intervention inleds i och med att Franco, hans regim 
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och francotiden, bortsett från vissa positiva inslag, benämns med mycket negativa ord och 

beskrivningar, och ger läsaren intrycket av en illa omtyckt ledare och regim och en tid av förtryck 

och svårigheter för det spanska folket.  

6.3 Läroböcker från 1990-2009 

Nedan följer analysens tredje tema bestående av de läroböcker som utgavs under tidsperioden 

1990-2009. Tidsperioden är indelad på samma sätt som tidigare perioder och avslutas med en 

sammanfattning. 

6.3.1 Ledaren Francisco Franco 

De läroböcker från 1990-2009 som behandlar Franco som person omnämner samtliga honom 

som diktator, vilket är en väsentlig förändring från tidigare tidsperioder. Alegría skriver 

exempelvis ”fram till diktatorns död 1975”,154 och Vamos a España skriver under en bild på 

Franco: ”Diktatorn Francisco Franco med sin arvtagare, prins Juan Carlos”.155 Vissa läroböcker 

nämner även Franco i samband med Hitler och Mussolini,156 och en lärobok, Por supuesto, 

inkluderar Franco i en lista över diktatorer i den spansktalande världen där namn som Augusto 

Pinochet och Fidel Castro ingår.157 Att koppla samman Franco med dessa kända namn bidrar 

dels till negativa konnotationer av Franco, dels till bilden av honom som en hård diktator som 

kan jämföras med Mussolini, Hitler, Pinochet och Castro. Franco kopplas även samman med 

fascismen i vissa läroböcker.158 Vamos a España tillhandahåller det tydligaste exemplet: ”Spanien 

blev nu en fascistisk diktatur under Francisco Franco”.159  

I övrigt beskrivs Franco med mycket negativa ord och uttryck, och dessutom på ett mer direkt 

och personligt sätt än tidigare. Franco ingår exempelvis ofta i meningar som ”Francos järnhand”, 

”Francos förföljelse”, ”segrarens hämndaktioner”160 och ”många tusen avrättades av Franco”161, 

vilket gör det tydligt att läroböckerna från denna tidsperiod entydigt gör gällande att personen 

Francisco Franco låg bakom dessa företeelser. Genom att sätta nodalpunkten i genitiv – 

”Francos” och ”segrarens” – blir kopplingen till de övriga elementen i ekvivalenskedjan starkare 

än den varit i tidigare läroböcker. I och med användningen av genitiv gör dessa läroböcker 

mycket tydligt gällande att Franco är orsaken till dessa företeelser – Franco är ägare av 

järnhanden och utförare av förföljelsen, avrättningarna och hämndaktionerna. Detta medför en 
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starkare koppling än att endast nämna Franco tillsammans med dessa företeelser, och bidrar 

därmed till mer negativa konnotationer. Slutligen är Franco som person också ofta beskriven, 

direkt eller indirekt, som den som startade spanska inbördeskriget,162 något som läroböckerna 

från tidigare tidsperioder endast tillskrivit militären eller armén.163 Den lärobok som tydligast gör 

Franco ansvarig för startandet av inbördeskriget är Vamos a España, som skriver:  

Det spanska inbördeskriget bröt ut 1936. Det inleddes med att general Francisco Franco den 18 

juli genomförde en statskupp mot den lagliga regeringen. Franco fick stora delar av krigsmakten 

med sig.164  

Det faktum att läroboken skriver ”Franco” istället för militären eller falangen, samt två gånger 

sätter ”Franco” i fet stil, ger läsaren intrycket av att Franco ensam låg bakom kriget. Detta, 

tillsammans med genitivanvändningen, visar på en individfokuserad historiesyn i läroböckerna. 

Istället för att fokusera på processer och strukturer fokuserar läroböckerna på regenten Franco, 

vilket innebär att historieskrivningen blir en traditionell och konservativ sådan. Detta avhandlas 

vidare i diskussionskapitlet. Generellt sett är alltså historiesynen en väsentlig skillnad 

tidsperioderna emellan, och sammanfattningsvis kan man säga att läroböckerna från 1990-2009 

förmedlar en mer negativ bild av Franco som person än de från tidigare tidsperioder. 

6.3.2 Francos parti och regering 

I likhet med läroböckerna från 1976-1989 benämner även flera läroböcker från denna tidsperiod 

Francos regering som direkt fascistisk. I Caminando finns ett tydligt exempel på detta då man 

skriver ”Det handlar också om att kartlägga det spanska folkets lidande under nästan fyra 

decennier av fascistisk diktatur”.165 Alla läroböcker inkluderar dock inte denna direkta 

karakteristik av regimen som fascistisk, och därmed kan konstateras att läroböckerna i detta 

avseende inte skiljer sig från dem från 1976-1989. Ordet ”lidande” i Caminando konstituerar 

bilden av en regering som behandlar sin befolkning illa, och uttrycket ”under nästan fyra 

decennier” förstärker denna bild, då användningen av termen ”decennier” ger ett starkt intryck av 

en lång tidsperiod. Även resten av läroböckerna från 1990-2009 omnämner Francos parti och 

regering i starkt negativa ordalag. I Vamos a España återfinns ekvivalenskedjan ”nationalisterna” – 

”människorna svalt” – ”ekonomin var förstörd” – ”Spanien låg i ruiner” – ”en halv miljon 

flydde”,166 och i Alegría finns den lika negativa kedjan ”regimen” – ”repression” – ”brist på 

frihet” – ”lidande”.167 På detta sätt blir Francos parti och regering inom fascismdiskursen något 
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mycket negativt och förtryckande, även detta i likhet med läroböckerna från tidigare tidsperiod. 

Caminando skriver dessutom att ”nationalisterna ’renade’ sina områden från oliktänkande”,168 

vilket, i och med ordet ”renade”, anknyter till en annan diskurs, nämligen nazismen och 

förintelsen, och därmed skapar ett samband mellan nationalisterna och dessa företeelser. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vad gäller bilden av Francos regim och parti har 

läroböckerna inte förändrats mycket mellan perioderna 1976-1989 och 1990-2009, utan tecknar 

fortfarande samma negativa bild. 

6.3.3 Spanska samhället under francotiden 

Då alla läroböcker under denna tidsperiod kallar Franco för diktator benämner de följaktligen 

också francotiden som en tid av diktatur. Detta är en uppseendeväckande förändring sedan 

tidsperioden 1976-1989, då endast en lärobok direkt omnämnde det spanska samhället under 

Franco som en diktatur. Därmed kan man redan konstatera att inom fascismdiskursen under 

perioden 1990-2009 sätts likhetstecken mellan francotiden och diktatur, vilket författarna av 

Puerta abierta tydligt förmedlar i och med uttrycket ”nästan 40 år av diktatur”.169 Läroböckerna 

karakteriserar också denna diktatoriska tid genom många beskrivande och karakteriserande ord 

och uttryck. Vamos a España skriver exempelvis att ”Ända till Francos död saknade det spanska 

folket grundläggande mänskliga rättigheter som rösträtt, tryckfrihet och yttrandefrihet”170 och i 

Mundo hispánico kan följande stycke läsas: 

[…] efterkrigstiden var en svår tid. Alla demokratiska friheter och politiska och fackliga rättigheter 

drogs in. Tusentals människor avrättades och fängslades. Det var en tid präglad av enpartipolitik 

och en mycket sträng polis, och också av knappa ekonomiska tillgångar och ransonering.171 

Då läroböckerna uttryckligen beskriver francotiden som en diktatur samtidigt som de avhandlar 

francotidens avsaknad av mänskliga rättigheter och andra demokratiska friheter, tillskrivs även 

statsskicket diktatur dessa egenskaper inom läroböckernas diskurs. Det står också klart att vissa 

av läroböckerna tydligt tar ställning mot diktaturen och frankismen. Efter att ha beskrivit 

francotiden skriver ¡Venga! ”Gudskelov har saker och ting förändrats”.172 Caminando och Alegría 

följer i samma spår och skriver exempelvis att ”man måste ta totalt avstånd från frankismen”173 

och ”äntligen var Spanien ett demokratiskt land”174. Genom avståndstagande och subjektiva 

uttryck som ”äntligen” och ”gudskelov” blir läroböckernas inställning till diktaturen och 
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frankismen uppenbart subjektiv, vilket således innebär att fascismdiskursen här innefattar ett 

ställningstagande mot dessa företeelser, och därmed även mot fascismen som ideologi. 

6.3.4 Sammanfattning av läroböckerna från 1990-2009 

Inom fascismdiskursen i läroböckerna utgivna under 1990-2009 betraktas Francisco Franco som 

en diktator och därmed även Spanien under francotiden som en diktatur. Franco jämförs med 

andra kända diktatorer från historien, och en stor del av grymheterna och våldet under 

inbördeskriget, inklusive starten av kriget, tillskrivs Franco som person. Francotiden beskrivs i 

vissa fall som direkt fascistisk och med starka uttryck, som avsaknad av mänskliga rättigheter, 

samt utan positiva inslag och vinklingar. Därmed har nu den negativa diskursen för Franco, hans 

parti och regim samt francotiden fått hegemoni. Många av läroböckerna tar dessutom ställning 

mot diktaturen och frankismen genom en tydligt negativ berättarröst. 

6.4 Fascismen som flytande signifikant 

I ovanstående analysteman har visats att Franco, hans parti och regering och francotiden ofta 

kopplas till fascismen eller beskrivs som fascistiska. Vad detta har för innebörd blir dock endast 

synligt om vi vet vilken betydelse fascismen tillskrivs och vad begreppet fascism innefattar. I 

nedanstående sista tema analyseras därför den flytande signifikanten ”fascism” och de betydelser 

och meningar som denna tillskrivs i läroböckerna under de tre tidsperioderna ovan. Temat är 

indelat i delteman som motsvarar de tre tidsperioderna och avslutas med en kort sammanfattning. 

6.4.1 Läroböcker från 1967-1975 

Under 1967-1975 nämner läroböckerna fascismen vid relativt få tillfällen, vilket gör det svårt att 

sammanställa en generell bild av denna. Ur följande två citat från Mundo hispano och Introducción a 

la cultura de España kan dock vissa karaktärsdrag för fascismen identifieras: ”Den [falangen, mitt 

förtydligande] var influerad av den italienska fascismen och kokade av lust till revolution, 

eftersom den tänkte förändra livet i Spanien”175, och ”Nationalisterna beskrev kriget som en 

aktion mot kommunismen, och fick på så sätt hjälp med trupper och material från det nazistiska 

Tyskland och det fascistiska Italien”176. Vad citaten först och främst visar är att fascismen är 

någonting italienskt. Man kan också dra slutsatsen att fascismen innebär längtan efter revolution, 

då konjunktionen ”och” placeras emellan fascismen och lusten till revolution. Av citat nummer 

två kan urskiljas att fascismen anses vara en motsats till kommunismen, eftersom boken skriver 

”på så sätt” och därmed gör gällande att aktionen mot kommunismen var anledningen till att det 

fascistiska Italien hjälpte till. Återigen indikerar konjunktionen ”och” mellan fascismen och 

                                                 
175 Heurlin & Olagüe (1967), s. 131, se originalcitat i bilagan 
176 Gorosch & Harling (1970), s. 61, se originalcitat i bilagan 
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nazismen att dessa ideologier går hand i hand, vilket också bidrar till karakteriseringen av 

fascismen. Ytterligare ett citat som ger fascismen betydelse kommer från Sol y sombra:  

Millán Astray attackerade Katalonien och de baskiska provinserna våldsamt och beskrev dem som 

”cancer i nationens kropp. Fascismen, som är Spaniens helare, kommer att veta hur man förintar 

dem, genom att skära i levande kött”.177  

Här får fascismen en brutal och nationalistisk innebörd, då citatet tydligt förmedlar 

överlägsenheten hos ett enat Spanien och hotet som separatisterna, baskerna och katalanerna, 

utgör mot denna enhet. Metaforen, i vilken Spanien är den hela kroppen och separatisterna 

cancersvulster som måste skäras bort av fascismen, förstärker innebörden av fascismen som 

brutal och nationalistisk. Sammanfattningsvis tillskrivs begreppet fascism under tidsperioden 

1967-1975 egenskaper som antikommunistisk, nationalistisk och kopplad till nazismen. 

6.4.2 Läroböcker från 1976-1989 

Förekomsten av termen fascism blir betydligt vanligare i läroböckerna från 1976-1989, men den 

betydelse som den tillskrivs skiljer sig inte mycket i jämförelse med den i läroböckerna från 

tidigare tidsperiod. I den nyare upplagan av Introducción a la cultura de España används samma 

beskrivning som inkluderats ovan, i vilken fascismen är italiensk, en motsats till kommunismen 

och går hand i hand med nazismen.178 Även i En Camino 2 beskrivs fascismen som 

kommunismens motsats genom att inbördeskrigets utbrott beskrivs med formuleringen 

”fascismen och kommunismen drabbar samman”.179 Här, och under tidigare tidsperiod, 

definieras fascismen genom att den ställs mot kommunismen. Vilken mening som tillskrivs 

kommunismen i denna diskurs innefattar dessvärre inte studien, utan läsaren får utgå från sin 

egen uppfattning av kommunismens innebörd och utgå från att fascismen är motsatsen till denna. 

Detta kan dock bidra till en positivare bild av fascismen, då många har en negativ syn på 

kommunismen. Å andra sidan är både kommunismen och fascismen extremer, och den ena 

behöver således inte vara positiv för att den andra är negativ och vice versa. Följaktligen kan 

ingen generell slutsats dras av detta.  

Fascismen tenderar under denna tidsperiod även att förknippas med våld. I España kan man 

läsa att ”våldsspiralen tog fart, med fascistiska attacker”,180 vilket indikerar att fascismen låg 

bakom våldsamma attacker och därmed kan klassas som våldsam. Samma lärobok skriver även 

att ”Franco införde en personalistisk regering inspirerad av fascismen. […] han drev en 

ekonomisk politik baserad på protektionism och autarki”.181 Detta ger fascismen egenskapen 

personalistisk och kopplar samman den med protektionism och autarki, vilket således utesluter 

                                                 
177 Heurlin & Uriz (1973), s. 27, se originalcitat i bilagan 
178 Harling & Gorosch (1980), s. 54-55 
179 Llobet & Llobet (1979), s. 176, se originalcitat i bilagan 
180 Masoliver & Falk (1987), s. 32, se originalcitat i bilagan 
181 Ibid., se originalcitat i bilagan 
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andra tolkningsmöjligheter. Motsatta element som exempelvis internationell handel och 

samarbete utesluts ur betydelsen av fascism, och utgör därmed det diskursiva fältet i denna 

fascismdiskurs. Sammanfattningsvis tillskrivs fascismen under tidsperioden 1976-1989 egenskaper 

som antikommunism, närhet till nazismen, politiskt våld, personalism och ekonomisk 

protektionism. 

6.4.3 Läroböcker från 1990-2009 

I läroböckerna från 1990-2009 ställs inte längre fascismen i motsats till kommunismen, men 

likställs fortfarande ofta med nazismen. Den tillskrivs även andra egenskaper som liknar de som 

omnämnts i tidigare stycken. Colores 8 beskriver exempelvis fascismen som motsatsen till 

socialismen,182 och skriver sedan att ”de konservativa och fascisterna vinner slutligen kriget”,183 

vilket kopplar fascismen till konservativismen. Fascismdiskursen innefattar även våld och 

illegalitet, vilket Mundo hispánico får exemplifiera: ”ett inbördeskrig mellan de som stödde den 

lagliga regeringen, republikanerna, och de som attackerade den, rebellerna eller fascisterna”.184 I 

detta citat tillskrivs fascisterna egenskapen rebellisk, och det indikeras dessutom en illegalitet i och 

med att det framgår att fascisterna attackerade en laglig regering. Republikanerna och fascisterna 

ställs dessutom i motsats till varandra vilket tillskriver fascismen ytterligare mening. Ett talande 

citat som ytterligare tillskriver fascismen negativa egenskaper kommer från Caminando:  

Motsättningarna i samhället skärptes ytterligare och den fascistiska frammarschen i Tyskland och 

Italien motsvarades av ett växande fascistiskt hot i Spanien. Samhället präglades av stark politisk 

spänning med strejker (la huelga), politiska mord och våldsamma sammanstötningar.185  

Här beskrivs fascismen uttryckligen som ett ”hot” i Spanien, och detta hot framstäder i form av 

motsättningar i samhället, våld, mord och strejker. Därmed tydliggörs att fascismen låg bakom 

dessa händelser och fenomen, vilket således bidrar till en ännu mer negativ och våldsam 

fascismdiskurs. 

Vad som skiljer läroböckerna från 1990-2009 från de från tidigare tidsperioder är att fascismen 

i dessa läroböcker ständigt knyts till diktaturen. Flera läroböcker använder uttrycket ”fascistisk 

diktatur”186 eller nämner fascismen tillsammans med diktaturen på andra sätt. Detta indikerar inte 

nödvändigtvis att diktaturer alltid är fascistiska eller att fascismen alltid är lika med diktatur, men 

kopplar ändå samman dessa två fenomen och indikerar att de kan bero på och av varandra. 

Sammanfattningsvis tillskrivs begreppet fascism under tidsperioden 1990-2009 innebörder som 

konservativ, våldsam, illegal och hotfull, samt kopplas starkt till diktaturen. 

                                                 
182 Alfredsson & Johansson (2009), s. 92 
183 Ibid., s. 93, se originalcitat i bilagan 
184 Uriz & Harling (1993), s. 24, se originalcitat i bilagan 
185 Waldenström et al. (2009), s. 121 
186 Waldenström et al. (2009), s. 123; Uriz & Harling (1990), s. 19 



33 

  

6.4.4 Sammanfattning av fascismen som flytande signifikant 

Den betydelse och mening som direkt tillskrivs den flytande signifikanten fascism är inte 

uppseendeväckande varierande tidsperioderna emellan. Fascismen tillskrivs till en början 

egenskaper som nationalistisk, antikommunistisk och revolutionär, med kopplingar till nazismen. 

Tids nog förändras fascismens innehåll till att innefatta även politiskt våld, personalism och 

protektionism, för att slutligen vidhålla det våldsamma inslaget med tillägg av konservatism och 

starka kopplingar till diktaturen. Vissa av dessa innebörder utvecklas dock inte mer än att nämnas 

vid namn. Fascismen tillskrivs dock även betydelse och mening indirekt, vilket gör en större 

förändring över tid synlig. Under 1967-1975 är fascismen främst något italienskt, men under 

senare tidsperioder beskrivs även Spanien under Franco som direkt fascistiskt. Detta faktum 

innebär att fascismdiskursen blir alltmer negativ, eftersom analysens tidigare delar visat att 

Franco, hans parti och regim samt francotiden benämns i alltmer negativa termer. Fascismen 

beskrivs dessutom under de två första tidsperioderna som en motsats till kommunismen, och 

under den senare tidsperioden finns en stark koppling till diktaturen. Då kommunismen ofta har 

en negativ konnotation kan dess motsats, här fascismen, då få en positivare konnotation, något 

som dock inte kan sägas med säkerhet i och med att de båda är extremer. Diktaturen däremot ger 

negativa indikationer hos de flesta, vilket innebär att även fascismen blir negativ då den starkt 

kopplas till diktaturen. Därmed har den flytande signifikanten fascism även i detta avseende fått 

en alltmer negativ betydelse.  

6.5 Sammanfattning av analysen 

Efter att samtliga läroböcker analyserats kan konstateras att fascismdiskursen genomgått en 

förändring under tidsperioden 1967-2009 i och med att den fått en alltmer negativ konnotation. 

Just begreppet ”fascism”, som i analysen haft rollen som flytande signifikant, har genom hela 

tidsperioden en negativ konnotation och beskrivs inledningsvis som nationalistisk och 

antikommunistisk för att sedan innefatta allt mer politiskt våld och starka kopplingar till diktatur 

som styrelseskick. Det faktum att den i allt högre grad nämns tillsammans med Spanien under 

Franco, samt att den går från att vara en motsats till kommunismen till att vara starkt kopplad till 

diktaturen, gör dock att fascismen får en allt negativare innebörd under tidsperioden. Det är dock 

inte tal om två motsatta diskurser som utkämpar ett krig om fascismens betydelse och mening, 

utan snarare om en fascismdiskurs som stegvis förändras.  

Nodalpunkterna inom fascismdiskursen har i denna studie innefattat även Franco, hans parti 

och regering samt francotiden, tillsammans med alternativa benämningar på dessa. Vi kan här 

observera antagonism då två diskurser existerat parallellt under de två första tidsperioderna – en i 

vilken francotiden beskrivs som positiv för Spaniens utveckling och en i vilken densamma är 

mycket svår och förtryckande. En hegemonisk intervention tar form under 1976-1989, och under 

1990-2009 kan konstateras att den negativa diskursen fått hegemoni och att francotiden härefter 
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betraktas som enbart negativ för Spanien. Vad gäller personen Francisco Franco och hans parti 

och regering är det inte fråga om två parallellt existerande diskurser, utan endast om en successiv 

förändring av diskursen i negativ riktning.  

Slutligen har även beskrivningen av Francos regering och francotiden förändrats, i och med att 

de gått från att tillskrivas diktatoriska egenskaper till att direkt kallas för diktatur. Även Franco 

som person har övergått från att kallas exempelvis regeringschef och statschef till att benämnas 

som diktator. Franco har dessutom kommit att personligen anklagas för många av grymheterna 

under inbördeskriget, inklusive dess utbrott, vilket utgör en förändring i perspektiv och 

historiesyn. En sista förändring värd att nämna är att många av läroböckerna under den senaste 

perioden har en tydlig berättarröst som tar avstånd från diktaturen, frankismen och fascismen. 

Dessa läroböcker är subjektiva i sin beskrivning av dessa fenomen och använder ord som ger 

tydligt negativa konnotationer, samt utrycker tillfredsställelse över att francotiden nu är förbi. 
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7. Diskussion 

I föregående avsnitt har studiens resultat presenterats och analyserats och vissa slutsatser har 

dragits. Dessa resultat och slutsatser kommer här att diskuteras i relation till tidigare forskning, 

historiesyner och läroplansreformer. 

Flera forskare har visat att läroböcker speglar samtidens samhälle och syn på omvärlden.187 

Exempelvis menar Holmén att läroböcker alltid påverkas av den rådande tidsepokens 

samhällsklimat och utrikespolitiska ställningstaganden,188 och pekar även på detta i sin forskning 

som visar att det var först efter kalla krigets slut som Sovjetunionen började betraktas som en 

diktatur i svenska samhällskunskapsböcker. Under 1970-talet och delvis även under 1980-talet 

betraktade istället läroböckerna Sovjetunionen som en ”annan sorts demokrati”.189 Dessa 

forskningsresultat är mycket intressanta i jämförelse med den egna studiens resultat. Även i den 

egna studien är kalla krigets slut en vändpunkt i synen på styret och ledaren Francisco Franco. 

Studien visar att Franco och hans regering aldrig benämns som diktator eller diktatur innan 1975, 

endast en gång betecknas som sådana under 1976-1989, för att sedan under 1990-2009 direkt 

kallas diktator och diktatur i samtliga läroböcker. Detta, i kombination med Holméns resultat, 

signalerar att läroböcker tenderade att inte beskriva länder som diktaturer medan kalla kriget 

fortfarande pågick.  

Men, på vad beror denna tendens? Svaret ligger antagligen i att det politiska klimatet i Europa 

förändrades avsevärt vid kalla krigets slut och i att demokratin då fick hegemoni. Europa 

präglades tidigare av en ideologisk jämvikt där gränsen mellan diktatur och demokrati inte var lika 

tydlig som den är idag. Att detta påverkade även läroböckernas diskurser ter sig mycket rimligt, 

då forskning som sagt visar att läroböcker speglar samtidens samhällsklimat. Till kalla krigets 

avslut och dess inverkan på läroböckerna ska vi återkomma senare i diskussionen.  

Ytterligare en potentiell orsak till denna tendens återfinns i Långströms forskning. Långström 

har i sin studie om vad som påverkar läroboksförfattare i deras skrivande visat att marknaden är 

en starkt påverkande faktor.190 Läromedelsförlagen strävar efter maximal vinst och försöker 

därför producera läroböcker som tilltalar användarna maximalt, vilket enligt Långström ofta leder 

till att läroböckerna utformas med stor försiktighet för att inte peka ut eller felaktigt behandla 

någon viss grupp.191 Denna strävan kan ligga bakom läroböckernas tendens att inte benämna 

länder som diktaturer medan diktaturen varar, då detta skulle kunna tolkas som utpekande eller 

som felaktig behandling av vissa grupper. Begreppet ”diktatur” har negativa konnotationer hos de 
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191 Ibid., s. 209-210 
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flesta, och dess användning i beskrivningen av ett land skulle därför kunna tolkas som 

nedvärderande eller diskriminerande av landet i fråga, eller helt enkelt tolkas som felaktigt av de 

som har andra åsikter om landets statsskick. När diktaturen har fallit, å andra sidan, är ämnet 

mindre kontroversiellt och benämningen ”diktatur” kan användas utan samma försiktighet, vilket 

kan vara anledningen till att läroböckerna då använder detta begrepp i större utsträckning.  

Något som denna studie också visar är att fascismen får en alltmer negativ betydelse i 

spanskböckerna under tidsperioden 1967-2009, samt att alltfler läroböcker beskriver Franco, hans 

regim och parti samt francotiden som fascistiska ju längre fram i tiden man kommer. Detta 

resultat motsäger vad Wodak och Richardson skriver om den nutida fascismdiskursen. 

Författarna menar att denna oftast framträder i form av ”anti-memory”, det vill säga att man 

reviderar, omformulerar, omklassificerar och ibland även förnekar det trauma och våld fascismen 

inneburit.192 Detta kan ha varit fallet under 1967-1975, då fascismen sällan nämndes i 

spanskböckerna, men är uppenbarligen inte fallet i de senare läroböckerna. Vad anledningen till 

detta är skulle kunna spekuleras om länge, men en trolig anledning, enligt mig, är den svenska 

skolans demokratiuppdrag. Wodaks och Richardsons forskning handlar om fascismdiskursen i 

allmänhet och inte bara inom skolan, vilket gör att resultaten inte kan jämföras fullt ut. Den 

svenska skolan är enligt läroplanen skyldig att främja demokratin och alla människors lika värde, 

vilket leder till ett behov av att även ta upp motsatta värden och redogöra för dem. Andra typer 

av texter och tal, som inkluderats i Wodaks och Richardsons forskning, har inte detta krav och 

kan därför friare revidera eller omformulera fascismens verkningar. Nämnas bör dock att Wodaks 

och Richardsons forskning gäller hanteringen av det fascistiska förflutna i det egna landet medan 

empirin i denna studie behandlar fascismen i ett annat land, vilket är ännu ett argument för att 

dessa studier inte kan jämföras fullt ut. 

Den egna studiens resultat skiljer sig även från Pasquariellos och Cetinkayas studie om den 

italienska fascismen i historieläroböcker över tid, som visar att beskrivningen av fascismen där 

gått från att vara utförlig till att vara svepande och otydlig.193 Det är svårt att säga vad denna 

skillnad i resultat kan bero på, men en uppenbar skillnad studierna emellan är att Pasquariello och 

Cetinkaya undersökt historieböcker medan den egna studien fokuserat på spanskböcker. Kanske 

var den italienska fascismen mer aktuell för historieböcker under mitten på 1900-talet, då 

världskrigen låg nära i tid, men fått ge vika för andra ämnen i dagens historieböcker. Den spanska 

fascismen utgör å andra sidan fortfarande en av de viktigaste perioderna i Spaniens moderna 

historia, vilket kan vara orsaken till att denna inte behövt ge vika för andra teman som den 

italienska fascismen kan tänkas ha fått göra. Detta är dock endast en spekulation. 

Ett resultat av Pasquariellos och Cetinkayas studie som dock överensstämmer med den egna 

studiens resultat är att fascismen, i båda studierna, i stor utsträckning förknippas med 
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diktaturen.194 Detta verkar således vara en övergripande trend vad gäller fascismdiskursen i 

läroböcker. 

Bronäs studie visar att svenska samhällskunskapsböcker tenderar att beskriva diktaturer med 

hjälp av begrepp som våld, hot, hård censur, maktkoncentration och brist på yttrandefrihet.195 

Dessa resultat stämmer väl överens med vad denna studie visat om beskrivningen av den spanska 

diktaturen inom fascismdiskursen, som även denna kopplas samman med våld, censur och brist 

på yttrandefrihet. Bronäs studie visar dock även att läroböckerna tenderar att avgränsa Sverige 

från diktaturerna,196 och att de genom att lyfta fram andra länders ofullkomligheter framställer 

Sverige och den svenska modellen som ”bättre” än andra länder och deras modeller.197 Detta 

visar sig inte vara fallet bland spanskböcker, vilket visserligen kan bero på att spanskböcker inte 

har lika stor anledning att behandla Sverige som samhällskunskapsböcker har.  

Annan forskning om läroböckers framställning av andra länder är den av Marsden och 

Selander m.fl., som båda visar att läroböcker ofta är enkelspåriga och fördomsfulla i sina 

beskrivningar av andra länder,198 och därmed kan ha en negativ inverkan på elevernas attityder 

gentemot dessa.199 Läroböckerna i spanska framstår varken som enkelspåriga eller fördomsfulla. 

Under de två första tidsperioderna, 1967-1989, förekommer två motsägande diskurser i 

läroböckerna vilket innebär att francotiden både beskrivs som positiv för Spanien och som 

negativ, svår och förtryckande. Detta visar på en flerspårighet snarare än enkelspårighet. Dock 

har den negativa diskursen fått hegemoni under den sista tidsperioden, 1990-2009, vilket skulle 

kunna tolkas som att läroböckerna då blivit mer enkelspåriga. Man bör dock poängtera att detta 

handlar om beskrivningen av ett statsskick och inte om landet Spanien generellt. Huruvida 

spanskböckerna är enkelspåriga även vad gäller beskrivningen av det spanska samhället generellt 

visar inte denna studie, och därmed är det tvivelaktigt om dess resultat med rättvisa kan jämföras 

med Selanders och Marsdens. Det är även osäkert om spanskböckerna i denna studie, eller rättare 

sagt de delar av spanskböckerna som undersökts, har en negativ inverkan på elevernas attityder 

gentemot landet Spanien. Det enda man med säkerhet kan konstatera är att läroböckerna bidrar 

till en alltmer negativ bild av fascismen, frankismen och diktaturen, vilket kan bidra till negativa 

attityder gentemot dessa fenomen hos eleverna. Detta är dock ingenting negativt sett till skolans 

demokratiuppdrag, utan tvärtom någonting önskvärt.  

Skolans demokratiuppdrag leder oss in på läroböckernas officiella sanktion, som Selander 

menar att läroböcker har men ofta lyckas dölja väl.200 Också Karlsson och Englund beskriver 

läromedel som auktoritativa texter som sprider förhållningssätt och verklighetsuppfattningar och 
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därmed fungerar som medel för maktutövning.201 Denna studie visar att fascismdiskursen i 

svenska spanskböcker inledningsvis innefattar nationalism och antikommunism för att senare 

inkludera allt mer politiskt våld och starka kopplingar till diktatur som styrelseskick. 

Fascismdiskursen blir därmed mer och mer negativ under 1967-2009, och en tydlig berättarröst 

som tar avstånd fascismen, frankismen och diktaturen framträder mer och mer under senare år. 

Detta kan tolkas som ett tecken på att läroböckernas officiella sanktion blivit starkare under 

denna tid. Genom en avståndstagande berättarröst och subjektiva och negativa beskrivningar av 

dessa fenomen sprider läroböckerna detta förhållningssätt, och bidrar till en världsuppfattning i 

vilken fascismen, diktaturen och frankismen är negativa och icke önskvärda företeelser.  

Med tanke på läroplaner är denna utveckling hos spanskböckerna fullt logisk. Som kan läsas i 

kapitel 2.2.1 om läroplanernas formuleringar angående demokrati och värderingar skedde en 

väsentlig förändring i och med införandet av Lpo 94 och Lpf 94. Skolans demokratiuppdrag kom 

att betonas betydligt oftare och starkare,202 och medan tidigare läroplaner fokuserat på 

objektivitet och allsidighet gällande värderingar fastställdes nu istället att alla som verkar inom 

skolan ska hävda läroplanens grundläggande värden och ta avstånd från allt som strider mot 

dem.203 Detta är en betydande förändring i och med att läroplanerna nu indikerar att 

undervisningen inte längre ska vara objektiv utan att vissa värderingar ska ha företräde och 

förankras hos eleverna. Denna studie visar att läroböckerna utgivna efter 1990 har ett betydligt 

mer subjektivt och negativt förhållningssätt gentemot odemokratiska värden är tidigare 

läroböcker i och med att ett tydligt avståndstagande från dessa värden framträder. Detta 

sammanfaller med läroplansreformen och antyder därmed att dessa förändringar i 

styrdokumenten påverkat läroböckerna i spanska. Om detta även gäller läroböcker i andra ämnen 

förtäljer inte historien, men om så är fallet indikerar det att läroböcker, åtminstone till viss del, 

följer läroplanens riktlinjer. Detta skulle då, till viss del, bekräfta lärarnas generella föreställning 

att läroböcker garanterar att läroplanens mål uppfylls, en uppfattning som Holmén observerat.204 

Lärarnas generella föreställning om att läroböcker är politiskt neutrala, som Issitt omskriver, 

skulle dock förkastas, också detta i enlighet med Issitts forskningsresultat enligt vilka läroböcker 

sällan verkligen är politiskt neutrala.205 Detta är emellertid endast spekulationer då den egna 

studien endast inkluderar spanskämnet, men konstateras kan att detta utgör ett intressant område 

för vidare forskning. 

Som nämnts i kapitel 3.2 finns olika teorier och perspektiv på hur historien ska tolkas och 

skrivas. Dessa påverkar vad historieskrivningen fokuserar på och torde därmed också ha påverkat 

läroböckerna i spanska. I läroböckerna från 1990-2009 finns tecken på detta, i och med att de 

                                                 
201 Karlsson (2011), s. 47; Englund (2005), s. 12, s. 28 
202 Lpo 94 (1994), s. 3; Lpf 94 (1994), s. 3; Lgr 11 (2011), s. 7; Lgy 11 (2011), s. 5 
203 Lgy 65 (1965), s. 14; Lgy 70 (1970), s. 12; Lpo 94 (1994), s. 4; Lpf 94 (1994), s. 4; Lgr 11 (2011), s. 8; Lgy 

11 (2011), s. 6 
204 Holmén (2006), s. 23 
205 Issitt (2004), s. 688 
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riktar uppmärksamheten mot regenten Franco och gör honom personligen ansvarig för händelser 

under inbördeskriget och diktaturen. Denna individfokusering tyder på en konservativ och 

traditionell historiesyn i vilken relationen mellan regent och folk fokuseras. Läroböckerna från 

tidigare tidsperioder har inte samma individfokusering utan koncentrerar sig i större utsträckning 

på konflikter mellan sociala klasser och politiska grupper, och i någon mån även samhälleliga 

utvecklingstrender. Därmed kan slutsatsen dras att dessa tidiga läroböcker ligger närmare 

historiematerialismen än den konservativa traditionella synen i sin historieskrivning.  

Vad denna förändring i historiesyn beror på är dock något som kan diskuteras. Så här långt 

kan konstateras att åren runt 1990 är en förändringsrik tid för läroböckerna i spanska, både vad 

gäller benämning, beskrivning och förhållningssätt. Dessa år är även en tid av förändring för 

Europa då kalla kriget avslutas 1989-1990. I Sverige avvecklas kort härefter den statliga 

läromedelsgranskningen och nya läroplaner införs år 1994. Läroplansreformernas inverkan på 

läroböckerna har redan diskuterats, och att dessa skulle innebära en förändring i historiesyn ter 

sig orimligt. Till läromedelsgranskningens avveckling har i denna studie, på grund av dess ringa 

omfång, inte tagits hänsyn. Återstår gör kalla krigets avslut, som avsevärt förändrade det politiska 

klimatet i Europa och innebar att demokratin fick hegemoni. Kalla krigets avslut innebar också 

att Sovjetunionen kollapsade och därmed gick från att vara en av världens supermakter till att bli 

en stormakt bland andra. Det ter sig rimligt att anta att detta nederlag i kalla kriget även avspeglas 

i senare tiders historiesyn. Den historiematerialistiska historiesynen, vilken haft sina främsta 

förespråkare i de socialistiska länderna, skulle alltså ha fått vika för ett mer traditionellt perspektiv 

på historien där individen är viktigare än klassen. Resultaten av den egna studien indikerar att 

denna teori kan vara riktig. 

Något som ännu inte tagits upp till diskussion, och som också inträffade runt 1990, är 

introduktionen av spanska i grundskolan i och med läroplansreformerna 1994.206 Sedan dess har 

läroböckerna riktat sig till en viss nivå i språkundervisningen och inte till en viss årskurs. Samma 

lärobok kan därmed användas både på högstadiet och gymnasiet. Kan det faktum att 

spanskböckerna behövt anpassas även till yngre elever ha påverkat deras historieskrivning? Enligt 

min mening är detta en potentiell bidragande faktor. För yngre elever är det måhända lättare att 

förstå historien om den beskrivs utifrån en regent och dennes aktioner, istället för som konflikt 

mellan sociala klasser och politiska grupper. Yngre elever, som inte studerat lika mycket 

samhällskunskap och historia som gymnasieelever, är eventuellt inte bekanta med de begrepp, 

samhällsstrukturer och politiska ideologier som krävs för att förstå en mer historiematerialistisk 

historieskrivning, och detta kan därmed ha bidragit till övergången till en mer traditionell 

historieskrivning.  

För att kort sammanfatta diskussionen kan man säga att studiens resultat överensstämmer 

med viss forskning men motsäger annan. Vad gäller förändringen av fascismdiskursen och 

historiesynen runt år 1990 kan denna tolkas utifrån olika nivåer. Dels kan denna förklaras genom 

                                                 
206 Bernhardsson (2011), s. 268-269 
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hänvisning till det förändrade politiska klimatet i Europa, dels genom hänvisning till Sveriges 

skolpolitik i form av läroplansreformer och introduktionen av spanskämnet i grundskolan. Det 

ter sig rimligt att anta att utvecklingen av fascismdiskursen och historiesynen i spanskböckerna är 

ett resultat av förändringar på flera nivåer i samhälle och skola. 

 



41 

  

8. Konklusion 

Med utgångspunkt i skolans demokratiuppdrag syftade denna studie till att undersöka 

fascismdiskursen i svenska läroböcker för ämnet spanska ur ett tidsperspektiv. Francisco Franco, 

hans parti och regim samt francotiden fick i studien representera fascismen då begreppet fascism 

inte alltid fanns närvarande. Studien visade att fascismdiskursen blivit alltmer negativ under 

tidsperioden 1967-2009 och gått från att beskrivas som nationalistisk, antikommunistisk och 

revolutionär till att innefatta allt mer politiskt våld och starka kopplingar till diktatur som 

styrelseskick. Fascismdiskursen har även kommit att innehålla subjektiva beskrivningar och en 

berättarröst som tydligt tar avstånd från fascismen, frankismen och diktaturen.  

Då studien tagit avspark i just demokratiuppdraget finns anledning att nu, vid studiens 

avrundning, kommentera resultaten utifrån detta. Studiens resultat visar på ett avståndstagande 

från vissa värden hos de senare läroböckerna, vilket sammanfaller med läroplanernas starkare 

förespråkande av motsatta värden. Sett utifrån demokratiuppdraget kan man därför dra slutsatsen 

att läroböckerna i spanska fullföljer detsamma. 

För oss blivande lärare förblir dock läromedelsgranskning en viktig del av vårt yrkesuppdrag. 

Att den statliga läromedelsgranskningen upphört är enligt denna studie inget som påverkat 

läroböckerna negativt, sett till demokratiuppdraget, men liknande studier av andra skolämnen 

behövs. Dessutom måste alltid läraren vara medveten om vilka värden läroböckerna och därmed 

även undervisningen förmedlar, för att i enlighet med skolans demokratiuppdrag kunna stå 

bakom dessa eller ta avstånd från dem om de är oförenliga med läroplanen.  

Studiens resultat indikerar att Europas politiska klimat i allmänhet, och Spaniens i synnerhet, 

påverkat fascismdiskursen i läroböckerna. Den största förändringen sker runt år 1990, vilket 

väcker frågan om huruvida även läroböcker i andra ämnen förändras under denna tid, och av 

vilka anledningar. Ett annat potentiellt ämne för vidare forskning är effekterna av introduktionen 

av spanska i grundskolan. Har detta, som sig rimligt ter, inneburit att eleven vid studentexamen 

har högre kunskaper i spanska, efter att ha studerat ämnet under en längre tid? Eller är det 

snarare så att kunskapsnivån sjunkit? Under denna studies genomförande har nämligen iakttagits 

att läroböckernas språkliga nivå verkar sjunka under tidsperioden 1967-2009. Detta, med tanke på 

den högst aktuella debatten om den svenska skolans kvalitet, ter sig vara ett mycket relevant och 

intressant ämne för läromedelsforskningen.  
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Bilaga – Citat på originalspråk 

115. “lo gobierna un regente: el general Franco, llamado el ‘Caudillo’. El general Franco ejerció 

simultáneamente hasta el año 1967, las funciones de jefe del Estado y de Presidente del 

Gobierno” 

116. “generalísimo”, “líder de los sublevados” 

117. “el mismo sólo es responsable ‘ante Dios y la Historia’” 

118. “En 1969 Franco decidió que a su muerte le debía suceder, en calidad de rey, Juan Carlos 

de Borbón, nieto de Alfonso XIII. En 1969, a la edad de 80 años, Franco nombró por 

primera vez un presidente de gobierno. Hasta entonces el mismo Franco había ocupado 

este puesto, junto con los puestos de Jefe del Estado, Generalísimo de las fuerzas armadas 

y Caudillo del Movimiento, el partido único de España” 

119. “Bombardearon”, “acontecimiento terrible”, “contra la población civil”, “dolor”, “horror”, 

“desastres” 

120. “esta España dividida”, “arruinada”, “hambrienta” 

122. “Estaba influido por el fascismo italiano” 

123. “no existen asociaciones obreras o patronales que sean libres” 

125. “huir”, “evacuación”, “caer en manos de”, “exilió”, “persecución” 

126. “¡Abajo la inteligencia!” “¡Viva la muerte!” 

127. “la ruína se va reconstryendo” 

128. “la herida que dejó la Guerra Civil se ha cicatrizado” 

129. “la economía florece” 

130. “La postguerra”, “persecución”, “adversarios encarcelados”, “injusticia de riqueza”, 

“pobreza”, “salarios bajos”, “ningún derecho a huelga”, “falta de libertad política”, “falta 

de trabajo”, “censura severa” 

132. “De la dictadura a la democracia”,  

133. “A la muerte de Franco, el príncipe Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, es 

proclamado rey en España. Bajo el rey, Juan Carlos I, y el presidente del gobierno, Adolfo 

Suárez, España realiza el tránsito hacia la democracia. En junio de 1977 se celebran las 

primeras elecciones democráticas en España en 41 años, y el año siguiente se elabora y 

aprueba una nueva constitución democrática” 

134. “Probablemente vamos a cambiar una dictadura por otra” 

135.  “Franco inplantó un gobierno personalista de inspiración fascista” 

137. “no me gusta” 

138. “bombardearon”, “acontecimiento terrible”, “contra una población civil”, “dolor” 

141. “Estoy en la lucha contra el régimen fascista de mi patria” 

144. “España quedó arruinada desde el punto de vista humano, económico y cultural” 
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145. “persecución”, “huyendo” 

146. “espiral de la violencia”, “ataques fascistas” 

149. “la economía del país ha mejorado mucho”, “la ruina se va reconstryendo” 

150. “un país industrializado moderno”, “una estructura social cada vez más moderna” 

151. “la postguerra”, “pobreza”, “ningún derecho a huelga”, “falta de libertad política”, 

“censura severa” 

152. “problemas” – “crísis económica” – “aumenta el desempleo de forma alarmante” – “huelgas” 

– “manifestaciones” 

154. “hasta la muerte del dictador en 1975” 

155. “El dictador Francisco Franco son su heredero, el príncipe Juan Carlos” 

166. “los nacionales” 

167. “el régimen” – “represión” – “falta de libertades” – “sufrieron” 

169. “casi 40 años de dictadura” 

171. “la posguerra fue un periodo difícil. Todas las libertades democráticas y los derechos 

políticos y sindicales fueron suprimidos. Miles de personas fueron ejecutadas o 

encarceladas. Fue un tiempo de partido único y de una policía muy dura, y también de 

penuria económica y racionamiento” 

172. “Gracias a Dios, las cosas han cambiado” 

173. “Hay que romper totalmente con el franquismo” 

174. “España, por fin, era un país democrático” 

175. “Estaba influido por en fascismo italiano y gozaba de cierto fermento revolucionario, ya 

que pensaba tranformar la vida de la nación” 

176. “Los nacionalistas describían la guerra como una cruzada contra en comunismo, 

obteniendo de esta manera ayuda en material y tropas de la Alemania nazi y la Italia 

fascista” 

177. “Millán Astray atacó violentamente a Cataluña y a las provincias vascas, describiéndolas 

como ‘cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, que es el sanador de España, sabrá 

cómo exterminarlas, cortando en la carne viva’” 

179. “asoman la cabeza el fascismo y el comunismo” 

180. “se acalera la espiral de la violencia, con ataques fascistas” 

181. “Franco implantó un gobierno personalista de inspiración fascista. […] llevó a cabo una 

política económica basada en el proteccionismo y la autarquía” 

183. “los conservadores y los fascistas finalmente ganan la guerra” 

184. “una guerra civil entre los que apoyaban al Gobierno legal, los republicanos, y los que lo 

atacaban, los rebeldes o fascistas” 

 


