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Abstract 

Undersökningen använder sig av en diskursanalys för att undersöka förekomsten av eurocentrism 

i svenska historieläroböckers framställning av Nordamerikas urinvånare och deras interaktion 

med européerna. För att systematiskt kunna analysera innehållet har fyra undersökningskategorier 

skapats: Relationer, Konflikter, Motgångar och Urinvånarnas perspektiv. Läroböckerna som 

analyserades var från 1960 till 2010. Sammanlagt analyserades 10 olika läroböcker, två från varje 

decennium. Resultaten visade att läroböckerna från 60-talet gav väldigt lite utrymme till 

urinvånarna, och endast presenterade historien från de vitas perspektiv, vilket indikerar ett 

eurocentriskt förhållningssätt. Böckerna från 70-talet skiljde sig mycket från varandra, med en av 

böckerna som intog ett mer eurocentriskt perspektiv medans den andra boken gav ett mer 

neutralt perspektiv. Från 80-talet och framåt ger man mer och mer utrymme till urinvånare, och 

böckerna gör större ansträngningar till att allt mer detaljerat förklara urinvånarnas levnadssätt, 

livsåskådning och kultur. Böckerna från 2000-talet skiljde sig dock från de senare böckerna, och 

gav mindre utrymme till urinvånarna än de övriga böckerna från 80-talet och 90-talet. 

Sammanfattningsvis så avtog det eurocentriska perspektivet efter 80-talet och framåt, men 

återfinns i läroböcker från 2000-talet.  
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1. Inledning 

Historieundervisning har förändrats genom tiden. På 1800-talet låg stort fokus på att lära ut 

svensk historia för att främja fosterlandskärlek och fostra patrioter (Andolf, 1972: s. 17). 

Historieämnet har gått ifrån ett starkt fokus på nationalism och att fostra patrioter till ett fokus 

att fostra demokratiskt tänkande medborgare. Tillsammans med globalisering och invandring har 

vi även fått ett bredare perspektiv och en bättre uppfattning av utomstående kulturer. Vi lever i 

ett multikulturellt samhälle, där det är viktigt att respektera andra människors värderingar och 

kulturer och att försöka se saker från andras perspektiv. Ett stort ansvar vilar på skolans axlar. I 

skolan ska barn och ungdomar lära sig om människors lika värde, att man ska behandla alla med 

respekt och visa förståelse för varandra. Många historiska orättvisor som slaveriet och nazisternas 

behandling av judarna är fördömda med största självklarhet. Det finns dock delar i historien där 

ståndpunkten inte är lika självklar och förutbestämd som i de tidigare nämnda fallen. I dessa fall 

påverkas inte läroboksförfattarna i samma utsträckning av samhällets ståndpunkt. Detta kan 

resultera i att innehållet och perspektivet är mer influerat av författarnas personliga uppfattning 

än andra delar där ståndpunkten är mer självklar. Denna undersökning kommer att fokusera på 

tidig amerikansk historia, och hur Nordamerikas urinvånare samt deras interaktion med 

européerna framställs i svenska läroböcker i historia för grundskolans senare år. 
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2. Bakgrund 

Allmänheten får sin information om det förflutna från historievetenskapens dokumentation. Det 

är inte ovanligt att normer och värderingar manifesteras i läroböcker. Detta kan ske antingen 

medvetet eller omedvetet. En anledning till att medvetet inkludera värderingar och normer kan 

vara för att fostra eleverna till att erhålla det övriga samhällets värderingar. Vår tids normer och 

värderingar styr historikernas perspektiv (Lozic, 2010: s. 11). Denna dokumentation kan påverkas 

på olika sätt, till exempel på grund av yttre påtryckningar som politiska beslut, allianser, 

intressekonflikter eller religiösa skäl (Berg & Trépagny, 1999: s. 8). Historiskt sett har västvärldens 

beskrivningar och gestaltningar av den övriga världen varit tätt knutna till att visa dominans över 

resten av världen. Västliga omvärldsbilder har berättat mer om bildskaparen än det som avbildats. 

Forskning visar dock att omvärldsbilderna förändras i takt med landets utveckling, som till 

exempel politiska, sociala eller kulturella förändringar (Berg & Trépagny, 1999: s. 10). Under 

1800-talet beskrevs Amerikas urinvånare som modiga och ädla vildar. Man skrev att på grund av 

deras oförmåga till utveckling och deras barbariska natur måste de lämna Amerika åt ’högre folk’ 

(Tingsten, 1969: s 69). Idag anses Sverige vara ett mångkulturellt land, med många olika etniska 

grupper och minoriteter. Det är inte sällan som läroböckers innehåll granskas för att undersöka 

framställningen av en grupp. Framställning av Nordamerikas urinvånare är dock ett ämne som är 

till synes bortglömt i svensk forskning, och till min vetskap så har inte mycket forskning gjorts på 

hur Amerikas urinvånare är representerade i svenska läroböcker under de senaste fem 

decennierna. Detta kan bero på att de är en förhållandevis liten minoritet i ett utomeuropeiskt 

land, vilket resulterar att det sker få yttre påtryckningar på att granska läroböckernas innehåll och 

framställning i detta område. I Amerika har flera forskare tagit upp ämnet, och kommit fram till 

att de amerikanska läroböckernas framställning av Amerikas urinvånare många gånger är 

undermålig (Costo & Henry, 1970; Loewen, 1995; Sanchez, 2007; Bickford, 2013). 

 

2.1 Läroböcker 

I Sverige fanns det fram till 1991 ett statligt läromedelsinstitut som kontrollerade 

läromedelsmarknaden. Större inköp av läromedel beslutades av den dåvarande Skolöverstyrelsen. 

I Gösta Wennbergs avhandling från 1990 intervjuas 33 lärare i svenska på högstadiet. Det visades 

att ytterst få lärare använde kursplanen som underlag för lektionsplanering och lektionsinnehåll, 

utan förlitade sig istället på läroböckerna, eftersom de förutsatte att författarna hade utgått från 

kursplanen när de skrev boken. Idag faller val av läromedel på skolledningen, eller många gånger 

på den enskilda läraren. Eftersom läroböckerna inte är officiellt godkända utav en statlig 

institution blir det många gånger lärarens ansvar att granska innehållet. Val av lärobok ska ske 

med en didaktisk medvetenhet, och det är lärarens ansvar att se till att användandet av läroboken 
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inte har några negativa effekter på undervisningen. Sedan det statliga läromedelsinstitutet lades 

ned är det i stor utsträckning läromedelsföretagen som styr utbudet. Man kan tro att detta skulle 

innebära ett enormt utbud, men konkurrensen har lett till en marknadsanpassning, vilket har 

resulterat i att mångfalden och valmöjligheterna av läromedel är i själva verket högst begränsade 

(Eilard, 2008: s. 335). I många ämnen har läroboken en central roll. Det är inte ovanligt att lärare 

planerar sina lektioner efter innehållet i läroboken. Vid förhör och prov är det lärobokens 

innehåll som det många gånger återkopplas till. Det innebär att läroboken blir både utgångspunkt 

och slutpunkt i undervisningen. Staffan Selander kallar detta för ’den pedagogiska spiralen’ (1988: 

s. 21). Eftersom läroboken har en så pass viktig roll i undervisningen, är det viktigt att man 

kontinuerligt kritiskt granskar läroböcker för att skapa en medvetenhet om vad elever lär sig från 

läroböckerna i skolan.  

 

2.2 Läroböcker i historieämnet 

I jakt på objektivitet finns risken att läroböcker blir för sakliga. Utvecklingen har gått från 

berättelse till faktakatalog och bilderbok, från inlevelse till information (Strömquist, 1995: s. 124). 

Detta var ett uttalande från historikern Inger Hillerborgs om historieläroböckers utveckling. 

Hillerborgs syn på läroböckernas utveckling får även medhåll från Göran Andolf, som 1972 

utförde en omfattande undersökning av läroböcker från 1820 till 1965. Andolf konstaterar att 

böckerna från 1900-talet var betydligt mer sakliga och torra (Andolf, 1972: s. 231). Enligt 

Skolverket har Historia varit ett ämne där läroboken under 1900-talet dominerat, men att dagens 

lärare i större utsträckning än tidigare använder sig utav sina egna och elevers intressen, idéer och 

frågor som utgångspunkt i undervisningen.1 Även forskning visar på att läroböcker används i allt 

mindre utsträckning (Korsell, 2007: s. 34-35). Dock är det fortfarande många lärare som i stor 

utsträckning förlitar sig på läroboken. Niklas Ammert skriver i sin avhandling: 

 
”Enligt den forskning som finns tillgänglig är det ett obestridligt faktum att läroboken 
dominerar undervisningen och innehar en central position i såväl skolans undervisning i 
allmänhet som historieämnet specifikt.” (Ammert, 2008: s. 16) 

2.3 Eurocentrism i svenska historieläroböcker 

Göran Andolf (1972) utförde en omfattande kvantitativ analys av geografi- och 

historieläroböcker (geografi och historia var ett sammanslaget ämne på 1800-talet) från 1820 till 

1965 för gymnasiet. I hans sammanfattande kommentarer skriver han bland annat att många 

böcker innan 1900-talet innehöll mycket värderingar. Böcker från 1900-talet hade få värderingar, 

och var ”mindre målande, personliga och intressanta, och mer objektiva, sakliga och torra.” 

                                                 
1 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-

styra-undervisningen-1.181693 
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(Andolf, 1972: s. 231). Han skriver vidare att de värderingar som förekommer i böckerna från 

1900-talet ofta bygger på den traditionella moralen, och att folk och individer som inte följer den 

nedvärderas, och folk som bidragit till västvärldens utveckling uppvärderas. Att folk och individer 

som inte följer den traditionella västerländska moralen nedvärderas är ett eurocentriskt synsätt, 

där man använder sina egna moraliska värderingar som måttstock för att avgöra vad som är rätt 

och fel. En definition av eurocentrism diskuteras senare i uppsatsen (se sektion 3.1.1). 

Tre år innan Göran Andolfs arbete publicerades släpptes en annan undersökning av Herbert 

Tingsten (1969) som undersökte skolböcker i historia och geografi. Tingstens undersökte 

skolpropaganda från 1850-1950. Tingsten skriver att Sverige under 1800-talets senare hälft var en 

mönsterstat för skolpropaganda. Till skillnad från många andra länder så stördes inte 

propagandan i Sverige av motsättningar i religioner, nationaliteter eller särgrupper. (Tingsten, 

1969: s. 276) Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet fanns korta men genomgående 

omdömen om olika folkslag (Tingsten, 1969: s. 250). På 1870-talet karakteriseras endast några få 

nationer, vid sekelskiftet är det vanligt att tio till trettio folkslag fick betyg i moral, intelligens och 

allmänt uppförande. Tingsten skriver vidare att i de senare böckerna så förekommer sällan 

svenskar eller även de nordiska grannländerna i dessa redogörelser. Detta är ett tecken på 

etnocentrism, ett nära besläktat begrepp till eurocentrism där man betygsätter och utvärderar 

andra folkslag genom att använda sina egna egenskaper som norm. Det skiljer sig från 

eurocentrism i den aspekten att man utgår från sitt specifika lands värderingar och normer, istället 

för västerländska normer och värderingar. Något som Tingsten uppmärksammar i sin 

undersökning är att det även förekommer omdömen om svenskar själva i läroböcker från första 

halvan av 1800-talet, och det är inte genomgående positiva omdömen. Svenskar får bra 

omdömen, men beskrivs även som mindre duktiga än förr och anklagas för att efterlikna det 

utländska samt ha en överdriven aktning för vad som är utländskt. De beskylls även för att vara 

avundsjuka (Tingsten, 1969: s. 250). Detta är intressant då det visar på att etnocentrism är något 

som blivit mer tydligt på 1900-talet. Tingsten konstaterar att det är en ofantlig skillnad på de 

tidigare böckerna i hans undersökning i jämförelse med böckerna från 1940-talet, vilket är 

slutåren av hans undersökning.  

Han skriver att utvidgningen av perspektiv är påfallande, att man skriver mer om andra länder, 

religioner och världsdelar än tidigare (Tingsten, 1969: s. 278). I ett stycke skriver Tingsten 

följande: 
 

Satser om Sveriges urgamla frihet och dylikt möter fortfarande, men jag finner ingenstädes 
deklarationer om svenskarnas överlägsenhet gentemot andra folk; snarare betonas att vi 
skall se andra folk som vänner och likar och inte tro på någon speciell nationell 
förträfflighet.” (Tingsten, 1969: s. 279) 

Han skriver vidare att han i flera samhällsläror stöter på uttrycket ”Vi är ett privilegierat folk”, 

vilket han anser vara en antydan på att välfärden inte är vår egen förtjänst, utan främst ett belåtet 

konstaterande av välfärden (Tingsten, 1969: s. 279). Slutligen skriver Tingsten om skolans mål att 
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fostra demokrater, till skillnad från tidigare då man skulle fostra patrioter och nationalister. Han 

citerar ett skolkommissionsbetänkande från 1948, som bland annat skriver att undervisningen 

inte får vara auktoritär, den ska vila på en objektiv vetenskaplig grund och att eleverna själva ska 

arbeta sig fram till en personlig uppfattning i ideologiska och samhälleliga stridsfrågor (Tingsten, 

1969: s. 280). Detta visar på att redan på 40-talet började vikt läggas på objektivitet i 

undervisning, och att elever endast skulle bli presenterade information för att sedan kunna bilda 

sin egen uppfattning.  

Preiswerk & Perrot (1978) undersökte västerländska läroböcker för att kartlägga etnocentriska 

perspektiv i behandlingen av afrikaner, asiater och amerikanska urinvånare. De kartlade bland 

annat förekomsten av stereotyper, presentationen av västerländska värderingar, värdeladdade ord 

och värdesatser, utelämnande av information och faktafel. De undersökte även vilka datum som 

valdes ut som viktiga datum. Resultaten visade att många läroböcker intog ett etnocentriskt 

perspektiv i framställningen av sitt innehåll (Preiswerk & Perrot, 1978: s. 121, 176, 191-204). 

Preiswerk & Perrot definierar etnocentrism som föreställningen om sitt eget folks kultur och 

värderingar som överlägsna. Det innebär även att man sätter sitt eget folk i centrum, och 

använder sina egna värderingar och normer som referensram för att bedöma övriga folkslag och 

kulturer. Detta synsätt har mycket gemensamt med ett eurocentriskt perspektiv. Den stora 

uppenbara skillnaden är att eurocentrism inkluderar hela västvärlden, och betraktar västvärldens 

kultur som en enhet (Jonsson, 2005: s. 184). Därför kan en stor del av resultaten som Preiswerk 

& Potter identifierar som etnocentrism, även betecknas som eurocentrism. Ett exempel på detta 

är ett avsnitt där Preiswerk & Perrot undersöker datum och händelser i läroböcker. De tar upp ett 

exempel där man använder kristendomen som en tidsreferens, utan att nämna andra kronologiska 

system (Preiswerk & Perrot, 1978: s. 210). Detta exempel kan benämnas vid eurocentrism likväl 

etnocentrism.  
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3. Litteraturöversikt 

Till min vetskap har inte mycket forskning gjorts på svenska historieläroböckers framställning 

av Nordamerikas urinvånare. Jag vänder mig därför till amerikansk forskning, där flera forskare 

undersökt amerikanska läroböcker och läseböckers behandling av Nordamerikas urinvånare. Ett 

av de tidigare uppmärksammade forskningsprojekten gjordes av Costo & Henry (1970). Med 

hjälp av 32 forskare och historiker med inhemsk härkomst, undersökte de 300 amerikanska 

läroböcker från 1950–70-talet. Samtliga böcker användes fortfarande i grundskolor och 

gymnasieskolor när undersökningen genomfördes. Costo & Henry fastslog att inte en enda bok 

av de 300 böcker som undersöktes kunde anses som en pålitlig kunskapskälla gällande historien 

och kulturen av USA:s urinvånare. De skriver att samtliga böcker, på ett sätt eller ett annat, var 

nedvärderande mot urinvånarna. De flesta innehöll felaktig information, förvrängning, eller 

utelämnande av viktig historia (Costo & Henry, 1970: s. 11). Costo & Henry hoppades att deras 

undersökning skulle leda till förändringar i läroböckers behandling av urinvånarna. De skriver 

dock att trots tydliga indikationer på att läroböckers innehåll behöver ses över, så har ingenting 

förändrats. De skriver vidare att trots att nya och sofistikerade metoder att lära ut har blivit 

introducerade, så är läroböckernas framställning av urinvånarna fortsatt felaktig och förvrängd 

(Costo & Henry, 1970: s. 8). 

År 1995 släppte historikern och författaren James Loewen en bok med titeln Lies my teacher told 

me. I boken gör Loewen en kritisk granskning av innehållet i 12 historieläroböcker ämnade för 

högstadiet och gymnasiet, publicerade mellan årtalen 1974-1991. Ett område han tar upp i boken 

är läroböckernas framställning av urinvånarna. Loewen fastställer en ökad medvetenhet bland 

läroboksförfattare bland de senare böckerna, som manifesteras genom en ansträngning av att 

försöka framställa urinvånarnas kultur på ett korrekt sätt (Loewen, 1995: s 91). Han skriver att 10 

av de 12 böckerna dedikerade mer än fem sidor till att beskriva de olika folkslagen av urinvånare 

samt deras kultur. Loewen skriver dock att trots att de flesta av läroböckerna dedikerar många 

sidor till att beskriva urinvånarnas kultur och levnadssätt, så gör de misstaget att fokusera på vad 

som skiljer dem från den västerländska kulturen (Loewen, 1995: s. 92). Därmed uppvisar 

böckerna en eurocentrisk tendens, genom att jämföra och värdera utomstående kulturer med den 

västerländska kulturen som norm och utgångspunkt. Loewen hävdar att eftersom 

läroboksförfattarna endast fokuserar på olikheter, så är det svårt för elever att identifiera sig med 

urinvånarna (Loewen, 1995: s. 92), vilket kan skapa en distans mellan eleverna och innehållet.  

Loewen kritiserar även läroböckerna för att med en auktoritär ton hävda saker som inte finns 

underlag för att säkerställa, och där det i vissa fall även finns forskning som pekar på motsatsen. 

De flesta böcker uppger med en auktoritär ton hur många år sedan de första människorna kom 

till Amerika, trots att historiker och vetenskapsmän har skiljda meningar angående detta område. 

Endast en av böckerna, The American Adventure, uppger att meningar går isär i detta område, och 
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skriver att det är möjligt att informationen är utdaterad när den läses (Loewen, 1995: s. 92). 

Loewen förklarar att resultatet av denna uppriktighet är att stycket fortfarande inte är utdaterat, 

trots att boken är en av de äldre i undersökningen. I behandlingen av Amerika innan Columbus 

ankomst skriver läroboken American History att de första människorna som anlände till Amerika 

inte hade någon aning om att de upptäckt en ny kontinent, trots att de inte har några bevis eller 

underlag för att styrka denna utsaga. Boken hävdar också att det tog tusentals år innan hela 

kontinenten var bebodd, trots att forskning pekar på att både Syd- och Nordamerika var helt 

bebodda inom tusen år efter att de första människorna anlänt (Loewen, 1995: s. 93). Detta är två 

exempel där läroboksförfattarna presenterar teorier som fakta, utan att redogöra för osäkerheten i 

innehållet. Loewen anmärker även på läroböckernas framställning av de första människorna som 

anlände till Amerika. Han skriver att många böcker framställer människorna som kom till 

Amerika innan Columbus som primitiva och ointelligenta (Loewen, 1995: s. 93). Loewen hämtar 

ett exempel från ett citat ur det tidigare exemplet, American History: "None of the groups made 

much progress in developing simple machines or substituting mechanical or even animal power 

for their own muscle power" (Loewen, 1995: s 93). Loewen påpekar att de flesta maskinerna som 

användes i Europa och Asien innan 1492 var beroende av hästar, boskap eller andra djur som 

inte fanns i Amerika (Loewen, 1995: s. 93). Detta är ett exempel som visar på läroboksförfattare 

som jämför enskilda folkslag med den västerländska utvecklingen utan att ta hänsyn till dess 

förutsättningar. Läroboksförfattarna uppger även att urinvånarna som levde som jägare var 

krigiska, och ofta hamnade i konflikt med andra stammar på grund av deras behov att flytta runt. 

Detta påstår Loewen är en gammal och utdaterad stereotyp av jägarna som framställer dem som 

vildar eller barbariska (Loewen, 1995: s 94). Loewen skriver att läroboksförfattarna möjligtvis kan 

ha stött på sådana teorier när de var doktorander, men att det inte längre lärs ut idag. Loewen 

hävdar att för årtionden sedan utmanade historiker denna framställning, och kom fram till att 

jägarna i Amerika levde relativt fredligt, och att moderna samhällen generellt sätt var mer krigiska. 

Någonting som Loewen även anmärker är att många läroböcker framställer urinvånarna som 

ociviliserade (Loewen, 1995: s. 94). Loewen problematiserar begreppet ’civilisation’, och 

diskuterar definitionen. Detta begrepp är ofta motsägande när man tittar närmare på stora 

samhällen i historien som många gånger klassificeras som civiliserade. Loewen anmärker även att 

knappt någon av de 12 läroböckerna han undersökte nämner att urinvånare förslavades av 

européerna. Två av böckerna nämner det hastigt, de övriga 10 böckerna nämner det inte alls 

(Loewen, 1995: s. 98). Loewen kritiserar även användningen av begreppet ’frontier’, som används 

av flera läroböcker för att beskriva gränsen mellan ’det civiliserade samhället’ som de europeiska 

nybyggarna grundat och ’vildmarken’, där urinvånarna bodde. Loewen skriver följande: 

 
Calling the area beyond secure European control "frontier" or "wilderness" makes it 
subtly alien. Such a viewpoint is intrinsically Eurocentric and marginalizes the actions of 
nonurban people, both Native and non-Native. (Loewen, 1995: s. 100) 
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Loewen berättar att det pågick mycket interaktion mellan urinvånarna och européerna som 

inte var fientlig, vilket inte framkommer i läroböckernas framställning av ’the frontier’. Loewen 

skriver även att de flesta läroböcker inte inkluderar urinvånarnas bidrag till det moderna samhället 

(Loewen, 1995: s 105). Loewen hävdar att majoriteten av medicinerna under 1800-talet kom från 

urinvånarna (Loewen, 1995: s 106), och att historiker på senare tid börjat diskutera ifall inte stora 

delar av den amerikanska konstitutionen, som demokrati och yttrandefrihet, är influerat av 

urinvånarnas tankesätt och levnadssätt (Loewen, 1995: s. 103-104). Loewen nämner även att 

många namn på platser kommer från urinvånarna, och att mycket av maten i dagens USA är 

influerat av urinvånarna (Loewen, 1995: s. 105). Detta är saker Loewen anser att läroböckerna 

bör ta upp, för att eleverna ska få förståelse för hur mycket av dagens USA är influerat av 

urinvånarna. Loewen kritiserar även hur läroböckerna framställer urinvånarnas religion och tro. 

Han hävdar att de gör ett försök till att beskriva deras religion, men att det faller platt. Han tar ett 

exempel från en lärobok, The American Way, som beskriver urinvånarnas religion på följande sätt:  

 
These Native Americans [in the Southeast] believed that nature was filled with spirits. 
Each form of life, such as plants and animals, had a spirit. Earth and air held spirits too. 
People were never alone. They shared their lives with the spirits of nature. (Loewen, 
1995: s. 107) 

Loewen anser att förklaringen får deras religion att framstå som en saga, och inte en 

sofistikerad teologi. Loewen förklarar detta påstående genom att göra en liknande beskrivning av 

kristendomen: 

 
These Americans believed that one great male god ruled the world. Sometimes they 
divided him into three parts, which they called father, son, and holy ghost. They ate 
crackers and wine or grape juice, believing that they were eating the son's body and 
drinking his blood. If they believed strongly enough, they would live on forever after they 
died. (Loewen, 1995: s 107) 

Loewen skriver att sannolikt ingen amerikansk lärobok hade beskrivit kristendomen på detta 

sätt, eftersom det är kränkande. Loewen hävdar att troende omedelbart hade kritiserat 

beskrivningen eftersom den inte förmedlar den symboliska meningen eller den spirituella 

tillfredställelse som nattvarden innebär (Loewen, 1995: s. 107).  

Som en uppföljning på undersökningarna av Costo & Henry (1970) och Loewen (1995) gjorde 

Sanchez (2007) en undersökning hur Amerikas urinvånare porträtteras i amerikanska läroböcker 

mellan år 1991-2005. Sanchez undersökte 15 olika amerikanska läroböcker, ämnade för 

mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitet. För att klassificera innehållet i läroböckerna 

använde sig Sanchez av fem olika kategorier, med ett antal frågor inom varje kategori. 

Kategorierna var: Generosity and sharing, Respect for the elderly and women, Getting along with nature, 

Individual freedom and leadership och Courage. Han använde sig av en skala mellan 1-5 för att fastställa 

hur väl varje bok presenterade varje kategori. Sanchez problematiserar innebörden av att använda 

verktyg för att fastställa ifall urinvånarna blivit framställda på ett rättfärdigt sätt. Sanchez 
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argumenterar att urinvånarna och deras kultur är en komplex fråga, och även om man upprättar 

kategorier som är framtagna av urinvånare själva och historiker som är experter på ämnet, är det 

osannolikt att man skulle kunna nå en konsensus om riktlinjer som framställer och skapar 

förståelse för urinvånarna och deras kultur på ett rättfärdigt sätt (Sanchez, 2007: s. 313). Sanchez 

förklarar att ingen lärobok förväntades vara felfri, det vill säga att en lärobok inte avfärdades på 

grund av att de hade utelämnat ett stycke information eller porträtterat en stereotyp. Ingen fråga 

eller kategori ansågs viktigare än någon annan, och man såg till helheten när man gjorde en 

slutgiltig bedömning. Resultaten visade att ingen av böckerna hamnade på 0 eller 5 av skalan, det 

vill säga lägsta respektive högsta betyg (Sanchez, 2007: s. 314). Fem av böckerna fick 1, vilket 

visar på en undermålig representation av urinvånarna. Speciellt nedslående skriver Sanchez, är att 

två av böckerna som endast fick 1 på skalan hör till de nyare av de undersökta böckerna. Fyra av 

läroböckerna fick 3 på skalan, vilket Sanchez beskriver som ett godtagbart betyg (Sanchez, 2007: s 

314). Tre av läroböckerna fick 4 på skalan, vilket innebär att de beskrev urinvånarna och deras 

kultur relativt omfattande och genomgående på ett någorlunda riktigt sätt. De resterande tre 

böckerna fick 2 på skalan, vilket Sanchez beskriver som ”less than satisfactory” (Sanchez, 2007: s. 

314). Det vill säga att endast tre böcker fick mer än ’godtagbart’ i betyg. Sanchez fastställer att 

utrymmet urinvånarna får i läroböckerna har generellt sett ökat sedan 1970- och 80-talet 

(Sanchez, 2007: s. 314). Utrymmet var dock inte det mest väsentliga. En av böckerna som bara 

fick 2 på skalan hade dedikerat 5 kapitel, 37 sidor, till urinvånarna. Sanchez hävdar att det inte 

finns några tvivel på att kvantiteten av information om urinvånarna har ökat, men att den 

viktigare frågan är kvaliteten på innehållet (Sanchez, 2007: s 314). Översiktliga frågor som ställdes 

var till exempel ifall innehållet som presenteras stämmer och ifrågasätter, ifall texten utmanar 

stereotyper, och om texten kan uppfattas som stötande. Sanchez skriver att många böcker 

förklarar urinvånarnas kultur ytterst ytligt, utan att ta hänsyn till den komplexitet som kulturen 

innefattar. En annan faktor som var bidragande till låga betyg var beskrivningen av urinvånarnas 

religion. Likt Loewen (1995: s. 107), anser Sanchez att läroboksförfattarna framställer 

urinvånarnas religion och traditioner som primitiv vidskeplighet, utan att ta hänsyn till den roll 

religion många gånger spelar i människors liv. Sanchez syftar på att religion även har en social 

aspekt, samt att den kan fylla personliga behov i människors liv (Sanchez, 2007: s. 315). Ett 

exempel han tar upp är ’the Sun Dance Ceremony’, vilket Sanchez beskriver som ett 

återkommande exempel på hur läroböcker beskriver ceremonin utan någon förståelse för 

förhållandet mellan respekt för ritualer och spiritualismens roll i urinvånarnas vardag (Sanchez, 

2007: s. 315). Sammanfattningsvis skriver Sanchez att trots att det skett förbättringar i 

läroböckers behandling av Amerikas urinvånare, så kvarstår faktumet att endast 3 av de 15 

undersökta böckerna gjorde ett acceptabelt jobb att skildra urinvånarna och deras kultur, vilket 

visar på att inga signifikanta förändringar har skett sedan Costo & Henry (1970) och Loewens 

(1995) undersökningar (Sanchez, 2007: s 316). 
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Liknande forskning har även gjorts på amerikanska läroböcker och läseböcker ämnade för 

skolbruk i låg- och mellanstadieskolor. Bickford (2013) undersökte hur Christopher Columbus 

och tidig amerikansk historia behandlas i läroböcker och läseböcker ämnade för barn i åldrarna 5 

till 12 år. Bickford undersökte 33 böcker, varav den äldsta boken var från 1950. Böckerna var 

jämt fördelade bland gamla och nya böcker. Det var även en jämn fördelning av böcker ämnade 

för lågstadiet (lower-elementary) och mellanstadiet (upper-elementary). Bickford fann att många 

av böckerna intog ett eurocentriskt perspektiv, där man endast beskrev historien från 

européernas perspektiv (Bickford, 2013: s. 9-10). Han skriver att urinvånarna överskuggas av 

européerna, och att många böcker skildrade urinvånarna på ett otillräckligt sätt (Bickford, 2013: s. 

12). Detta på grund av att det som skrevs om urinvånarna många gånger var ytligt och 

oväsentligt, som till exempel deras kläder eller hudfärg. Många av böckerna utelämnar även våld. 

Vissa böcker nämner våld, men inkluderade endast våldet mot Columbus och hans besättning, 

och utelämnade européernas våld mot urinvånarna (Bickford, 1995: s. 13-15). Bickford uppger att 

20 av de 33 böckerna inte nämner en enda urinvånare eller stam vid namn. Bickford anser att 

urinvånarna inte endast överskuggas, utan genom författarnas syn på väsentlig information så 

tystas de effektivt genom uteslutning av namn av stammar och individer (Bickford, 2013: s. 13). 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Amerikanska forskare kritiserar de amerikanska läroböckernas framställning av Amerikas 

urinvånare (Costo & Henry, 1970: Loewen, 1995; Sanchez, 2007; Bickford, 2013). I Sverige har 

väldigt lite forskning utförts i detta område. Det är dock svårt att göra en direkt jämförelse med 

amerikanska och svenska läroböcker, eftersom de amerikanska läroböckerna skriver om sin egen 

historia. Detta innebär att Amerikas historia, tillsammans med urinvånarna, får betydligt mycket 

mer utrymme i amerikanska läroböcker. I och med det begränsade utrymmet som svenska 

läroböcker dedikerar till Amerikas historia, kan man inte förvänta sig att svenska läroböcker kan 

ge en lika utförlig skildring. Därför utgår denna undersökning från andra kriterier än de 

amerikanska undersökningarna, vilket innebär att en text som anses motverka eurocentrism och 

ge en utförlig beskrivning av urinvånarna och deras kultur möjligtvis hade klassats som 

undermålig i USA. Gemensamt för denna undersökning och de amerikanska undersökningarna är 

dock att denna undersökning, likt de amerikanska, fokuserar främst på innehållet i texten, snarare 

än kvantitet. 

 

Eurocentrism 

I sin bok världen i vitögat definierar Stefan Jonsson eurocentrism som ett sätt att normalisera 

västerländska värden (Jonsson, 2005: s. 16). Han förklarar att en föreställning om att den egna 

kulturens värden och kunskapssystem är överlägsna andra kulturers. Jonsson skriver att tron om 
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att de egna kulturvärdena lämpar sig för alla människor är något som i grunden är en ideologi, 

men som han betecknar som eurocentrism. Ett eurocentriskt perspektiv innebär att Europa är 

världens centrum. De västerländska värderingarna är de ’rätta’ värderingarna, som resten av 

världen bör sträva efter att efterfölja. I eurocentrism finns även ett synsätt som ser den 

europeiska kulturen som en avskild enhet, som utvecklats utan påverkan av externa faktorer 

(Jonsson, 2005: s 184). Enligt detta förhållningssätt har Europa endast sig själv att tacka för sin 

utveckling och sina framgångar. Detta innebär att man hade undvikit eller förskönat delar av 

historien där européer får hjälp av utomstående folkslag. Ett annat kännetecken för 

eurocentrismen är att kulturellt skapande alltid förstås och bedöms av kriterier och kategorier 

som tillhör en europeisk tradition som eurocentrismen själv skapat (Jonsson, 2005: s. 362). 

Eftersom eurocentrismen själv skapat dessa referensramar så blir synsättet självreferentiellt och 

självbekräftande. I likhet med andra ideologier så kan eurocentrism manifesteras på olika sätt, och 

i olika grader. Att se Europas utveckling och framfart som självklar och oundvikligt är ett annat 

eurocentriskt förhållningssätt. Ett exempel på ett eurocentriskt förhållningssätt vore att skriva om 

västeuropéernas kolonisering i Amerika utan att nämna motgångar. Även att utelämna 

information om hur européerna fick hjälp av urinvånarna för att överleva de första åren kan anses 

eurocentriskt. Denna studie kommer att undersöka om framställningen av Amerikas urinvånare 

eller interaktionen mellan västeuropéerna och urinvånarna intar ett eurocentriskt förhållningssätt. 

Detta görs dels genom att undersöka vad som inkluderas och vad som uteblir i behandlingen av 

koloniseringen av Amerika, men även vilka diskurser som används för att beskriva relationer och 

interaktion mellan västeuropéerna och urinvånarna. 

 

Diskursbegreppet 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet ’diskurs’. Det används ofta utan närmare 

bestämning av dess innebörd (Winther & Phillips, 2000: s. 7). Oftast rymmer dock ordet diskurs 

en idé om att språket är strukturerat i olika mönster. En återkommande definition av diskurs är 

att det är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther & Phillips, 2000: s. 7, Börjesson 

& Palmblad, 2007: s. 13). Vissa hävdar att alla sorters sociala fenomen präglas av diskurser 

(Bergström & Boréus, 2012: s. 355). Detta ger en väldigt bred definition av begreppet, vilket 

innebär att diskurs skulle syfta på såväl språklig som annan social praktik. Denna uppsats 

behandlar begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”, och att 

diskurser är mönster eller teman i språket. Uppsatsen fokuserar på det språkliga bruket, i denna 

uppsats fall i form av texter, och hur det speglar vårt synsätt av omvärlden. På senare tid har 

forskning som fokuserar på att analysera diskurser blivit vanlig (Winther & Phillips, 2000: s 7). En 

metod som blivit allt vanligare att använda sig av i olika områden är så kallad ’diskursanalys’. 
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Diskursanalys 

Diskursanalys är inte bara en metod för analys, utan även en teori som vilar på filosofiska 

premisser. Diskursanalys vilar till stor del på en socialkontruktionistisk grund (Winther & Phillips, 

2000: s. 11), som är uppbyggt av en rad filosofiska premisser som man måste godta innan man 

använder sig av ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt. Socialkonstruktionismen anser att vår 

kunskap om världen inte kan betraktas som en objektiv sanning, och att våra världsbilder är en 

produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Språket konstruerar vår uppfattning om omvärlden 

och identiteter. Socialkonstruktionismen anser även att eftersom vi är kulturella och historiska 

varelser är vår kunskap om världen alltid kulturellt och historiskt präglad. ”Därför är de sätt på 

vilka vi uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt specifika och kontingenta” 

(Winther & Phillips, 2000: s. 12). Det innebär att vår bild av omvärlden och våra identiteter är 

konstruerade, och kan därmed förändras över tid. Enligt diskursanalysens filosofiska premisser 

finns det ingen ’sann verklighet’. Detta synsätt är relevant för denna undersökning, då 

läroboksförfattare i historia har i uppgift att försöka porträttera en sannesenlig, historisk 

representation av en förfluten ’verklighet’. Eftersom en ’sann verklighet’ inte existerar enligt 

diskursanalytiska premisser, innebär detta att framställningen av historien som presenteras av 

läroboksförfattare endast är en konstruktion av en historisk verklighet, som kan berätta om 

författarens upplevelse, uppfattning och inställning till förflutna händelser. Verkligheten kan alltså 

skapas genom en omedveten framställning av sin egen uppfattning, eller en medveten 

konstruktion för att konstruera mottagarens uppfattning. För att på ett systematiskt sätt kunna 

undersöka texterna som behandlar Amerikas urinvånare samt interaktion mellan västeuropéerna 

och urinvånarna har kategorier framställts. Kategorierna berör fyra olika områden, vilka kommer 

bli granskade och analyserade. Kategorierna är följande: 

 Relationer 

 Motgångar 

 Konflikter 

 Urinvånarnas perspektiv 

Samtliga kategorier är upprättade för att systematiskt kunna upptäcka ett eurocentriskt 

förhållningssätt. Kategorierna upprättades efter en granskning av materialet, och dömdes därefter 

vara återkommande diskurser som är relevanta för studien. En närmare beskrivning av vad varje 

kategori innebär återfinns i kapitel 5, Metod och avgränsningar. 
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4. Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning har kritiserat amerikanska läroböckers framställning av Nordamerikas 

urinvånare (Costo & Henry, 1970; Loewen, 1995; Sanchez, 2007; Bickford, 2013). Syftet med 

denna undersökning är att undersöka svenska läroböckers framställning av Nordamerikas 

urinvånare. Uppsatsen undersöker förekomsten av eurocentrism i svenska läroböckers 

framställning av Nordamerikas urinvånare mellan åren 1492-1890. Begreppet eurocentrism 

bygger på ett antagande om Europas överlägsenhet gentemot resten av världen. Innehållet 

delades in i fyra kategorier, som sedan undersöktes med en kvalitativ diskursanalys. Tio svenska 

läroböcker i historia från 1960 till 2010 ämnade för grundskolans senare år undersöktes. 

Frågeställningen är följande: 

 

 På vilket sätt framträder eurocentriska perspektiv i svenska historieläroböckers behandling av 

Nordamerikas urinvånare och interaktionen mellan västeuropéerna och urinvånarna? 

 Vilka händelser inkluderas och på vilket sätt beskrivs händelserna i läroböckerna? 

 Vilka förändringar har skett i framställningen av detta område de senaste fem decennierna? 
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5. Metod och avgränsning 

Metoden som används för analysen av materialet är en kvalitativ textanalys, närmare bestämt 

diskursanalys. Metodvalet motiveras med att undersökningens primära syfte är att undersöka 

textens innehåll, vilket inte kan göras på samma sätt med en kvantitativ analysmetod. Göran 

Andolf (1972: s. 137) riktar kritik mot kvalitativa textanalyser, och påstår att eftersom många 

kvalitativa analyser brister i systematisk metod så är de mindre tillförlitliga än kvantitativa 

textanalyser. Andolf medger dock att vissa frågor är svåra att behandla med kvantitativa metoder.  

Undersökningen kommer bara behandla händelser mellan västeuropéer och urinvånare i 

Nordamerika och de nordamerikanska urinvånarna under perioden 1492-1890. I denna uppsats 

kommer Nordamerika definieras som området som idag innefattar USA. Detta innebär att 

uppsatsen inte kommer att behandla Sydamerika, och västeuropéernas interaktion med de 

sydamerikanska urinvånarna. Motiveringen till varför Sydamerika utesluts är för att Sydamerikas 

historia behandlades många år i en annan årskurs än Nordamerika, och därmed använde andra 

läroböcker. På grund av detta så hade undersökningsmaterialet blivit för omfattande ifall 

Sydamerika hade inkluderats.  

År 1492 var datumet då Columbus anlände till Amerika, och därmed inledde första kontakten 

med urinvånare i Amerika. Jag har valt att avgränsa undersökningen till år 1890. Detta år har jag 

valt på grund av att det är en avgränsning som även många läroböcker gör. 1890 inträffade 

massakern i Wounded Knee, och den sista stora konfrontationen mellan amerikaner och 

urinvånare.  

Motiveringen till att undersöka läroböcker från 1960-talet är för att begränsa undersökningen 

till en 50-års period. 1962 kom läroplanen för grundskolan, som på många sätt var en milstolpe 

för grundskolan då den inte haft en läroplan tidigare. 1960-talet ansågs därför vara en lämplig 

avgränsning för denna undersökning. Det hade varit intressant att undersöka ännu längre tillbaks, 

men det hade krävt ytterligare tid och resurser som inte fanns disponibelt för denna studie. 

 

5.1 Undersökningskategorierna 

Kategorier upprättades för att skapa struktur och systematik i undersökningsmetoden. Som 

tidigare nämnts upprättades kategorierna efter en översiktlig undersökning av materialet. Dessa 

kategorier valdes ut eftersom de är viktiga aspekter man behöver ta hänsyn till när man fastställer 

ifall läroböckerna har en eurocentrisk framställning. En närmare motivering till de olika 

kategorierna återfinns i texten under kategoriernas rubriker. Kategorierna avgränsas till perioden 

1492-1890. Kategorierna är följande: 
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Relationer 

Denna kategori behandlar relationen mellan västeuropéerna och urinvånarna. Detta kan till 

exempel vara hur relationen såg ut de första åren innan konflikter bröt ut, eller hur relationen 

under konflikterna såg ut, med förhandlingar och byteshandel eller i reservaten. I denna kategori 

inkluderas även passager om brutna löften, eftersom det är relaterat till relationen. Det undersöks 

hur man beskriver relationen mellan de två sidorna, men vad som kanske är ännu mer intressant i 

denna kategori är vad som utelämnas. Västeuropéerna slöt avtal och gav löften till urinvånarna 

som ständigt bröts. Denna bit av historien får västeuropéerna att framstå som ohederliga, och 

hade därmed sannolikt undvikits eller rättfärdigats i en eurocentrisk text. En annan del av 

historien som är intressant att undersöka i denna kategori är ifall författarna nämner att 

västeuropéerna fick hjälp av urinvånarna att överleva de tuffa förhållandena första åren. Att 

utelämna sådan information kan betraktas som ett tecken på eurocentrism, då européerna inte 

klarar sig själva utan får hjälp av ett ’primitivt’ folkslag. Det kan ses som en svaghet hos 

européerna, och visar på att européerna hade något att lära av ett utomeuropeiskt folkslag. Att 

folkslaget i fråga betraktades som ’vildar’ och ’primitiva’ gör det hela ännu mer känsligt ur ett 

eurocentriskt perspektiv.  

 

Motgångar 

Här analyseras ifall västeuropéernas motgångar inkluderas. Dels i form av sammandrabbningar 

med urinvånarna, men även andra motgångar som svält och klimatförhållanden. Ett exempel på 

en motgång är slaget vid Little Bighorn, som amerikanerna förlorade (jag använder ordet 

’amerikaner’ istället för västeuropéer här eftersom slaget inträffade efter 

självständighetsförklaringen). Ett eurocentriskt synsätt innebär att se västvärldens framgångar och 

utveckling som självklar och oundviklig, därför är inkluderingen av motgångar viktig för att 

motverka eurocentrism. Eftersom fokus ligger på européers motgångar som en enhet, så kommer 

inte motgångar frambringade av andra européer inkluderas, som till exempel fransmännens 

nederlag mot engelsmännen. 

 

Konflikter 

Denna kategori behandlar våld som sker mellan västeuropéerna och urinvånarna, men även 

konflikter som intressekonflikter, konflikter i tankesätt och konflikter i kulturer. Det undersöks 

även om det ges information eller teorier om bakomliggande orsaker till dessa konflikter. Ett 

eurocentriskt förhållningssätt hade till exempel varit att nämna incidenter där urinvånare 

attackerade civila, utan att försöka ge en förklaring till de bakomliggande orsakerna. Att motverka 

eurocentrism hade varit att försöka förklara båda sidornas tankesätt, och att skillnader i synen på 

naturen och ägandet av mark ledde till konflikter. Konflikter mellan européer, som till exempel 

strider mellan fransmännen och engelsmännen, kommer inte att inkluderas, då denna uppsats 

fokuserar på interaktion mellan européer och Nordamerikas urinvånare. 
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Urinvånarnas perspektiv 

Denna kategori avser innehåll angående beskrivningar av urinvånarnas livsfilosofi, kultur eller 

tankesätt. Det undersöks ifall författarna försöker förklara händelser ur urinvånarnas perspektiv. 

Att förklara utifrån urinvånarnas perspektiv är en viktig del för att motverka ett eurocentriskt 

perspektiv. Att försöka förklara och förstå urinvånarnas livsåskådning och levnadssätt motverkar 

att de hamnar i periferin. En grundfilosofi i eurocentrismen är att Europa och européer är 

centrum, och allt annat är i periferin. Att därmed endast anta ett europeiskt perspektiv skulle 

innebära ett eurocentriskt förhållningssätt. 
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6. Material 

Materialet består av 10 läroböcker i historia, ämnade för grundskolans senare år. Böckerna är 

från perioden 1960 till 2010, varav två böcker från varje årtionde. Samtliga läroböcker som 

används kommer från Uppsala Universitets arkiv av läroböcker. Läroböckerna valdes ut på 

kriterierna att de, förutom årtal, skulle behandla Nordamerikas historia och att det inte skulle vara 

en omarbetad text av en tidigare upplaga som redan behandlats i undersökningen. Många 

läroboksförfattare har skrivit flera upplagor, och varit verksamma i flera decennier. Jag har 

undvikit att använda mig av samma läroboksförfattare flera gånger, då texten många gånger inte 

skiljer sig så mycket mellan de olika upplagorna. En läroboksförfattare förekommer dock två 

gånger, Lars Hildingson. Det finns flera anledningar till varför två av hans böcker förekommer. 

En av anledningarna är att det är så pass långt emellan de två böckerna. Den första av 

Hildingsons böcker som analyseras skrevs år 1970, och den andra skrevs 1997, alltså med ett 27 

års mellanrum. En annan anledning är att Hildingson är endast medförfattare till båda böckerna, 

vilket innebär att det förekommit andra influenser som påverkat böckernas innehåll. En 

ytterligare anledning är att innehållet inte är en omarbetad version av den tidigare boken, utan ett 

helt nytt innehåll. Man har alltså inte uppdaterat en gammal text, som många gånger görs när en 

lärobok släpps i ny upplaga, utan detta är två helt olika läroböcker med olika innehåll. Det är 

också intressant att se vad skillnaderna mellan de två böckerna är, när de båda har en gemensam 

författare. 

Titel, författare och årtal presenteras för varje bok i analysdelen, och även under Primära 

källor i Referenslistan. 
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7. Analys av innehåll 

I detta avsnitt presenteras de behandlade texterna från läroböckerna i form av en analys. Varje 

kategori behandlas i turordning, följt av en sammanfattning under rubriken ’Resultat’. 

 

Relationer 

Ingen av böckerna från 60-talet skriver någonting om relationen mellan européerna och 

urinvånarna. Det nämns ingenting om brutna löften eller avtal, eller om urinvånarnas mottagande 

av de första européerna som anlände. Det nämns heller ingenting om byteshandel mellan 

européer och urinvånare eller urinvånarnas roll i kriget mellan fransmännen och engelsmännen. 

Även böckerna från 70-talet nämner väldigt lite om relationen mellan urinvånarna och 

västeuropéerna. Gemensamt för böckerna från 60- och 70-talet är att ingen av böckerna nämner 

brutna avtal eller löften. Hildingson & Husén (1970: s. 79) skriver om att urinvånarna var vänliga 

mot västeuropéerna vid ankomst. De skriver även om hur urinvånarna hjälpte européerna med 

att visa vart som var lättast att ta sig fram och hur man odlade växter som majs och tobak. De 

skriver dock inte om vikten av denna hjälp. Dannert et al. nämner ytterst lite om relationen 

mellan européerna och urinvånarna. Det nämns att urinvånarna hjälpte fransmännen att slåss mot 

engelsmännen. Dannert et al. beskriver urinvånarnas involvering följande: 

 
”Samtidigt hjälpte indianerna till att sprida död och förintelse över de engelska 
gränsbygderna. Nästan överallt kämpade indianerna på Frankrikes sida.” (s. 138-139) 

Det ges dock ingen förklaring till varför urinvånarna slogs på fransmännen sida. Detta leder till 

ett hål i historien. Även byteshandeln mellan européerna och urinvånarna nämns. På en bild 

illustreras byteshandel mellan svenskar och urinvånare. I texten tillhörande bilden berättar man 

hur svenskar köpte landområden för yxor och andra nyttoföremål (s. 136). Även på nästa sida 

nämner man byteshandeln igen. Avsnittet handlar om att nybyggarnas liv var hårt och farligt, och 

skriver bland annat att man som nybyggare på den här tiden ständigt måste vara beredd på 

överfall av indianerna. Senare i stycket skriver man ”Men inte alltid kom indianerna som fiender. 

Många närmade sig de vita i fredligt syfte för att bedriva handel.” (s. 137).  

Till skillnad från böckerna från 60- och 70-talet, så nämner båda böckerna från 80-talet brutna 

löften. Enckell & Sjöbeck (1984) skriver att européerna och urinvånarna levde ganska fredligt sida 

vid sida till en början, och att de blev lovade att få leva i frid. De skriver att dessa 

överenskommelser dock bröts av européernas jakt på större landområden (s. 24).  
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”Så småningom trängdes de kvarvarande indianstammarna undan i särskilda reservat och 
indianerna tvingades leva som en förtryckt minoritet i det amerikanska samhället.” 
(Enckell & Sjöbeck, 1984: s. 24) 

Enckell & Sjöbeck väljer här att använda ordet ’ganska fredligt’ för att benämna deras tidiga 

relation. Det ges dock ingen ytterligare beskrivning av denna tidiga relation, och eftersom de 

använder ordet ’ganska fredligt’, tyder det på att det inte var fullständigt fredligt, vilket indikerar 

konflikter redan från första början. Enckell & Sjöbeck nämner dock inte att urinvånarna hjälpte 

européerna, utan beskriver det snarare som en acceptans av varandra. Bergman & Öhman skriver 

ingenting om att urinvånarna och européerna hade en bra relation i början. De nämner dock 

brutna löften på två ställen i kapitlet. De berättar om hur urinvånarna tvångsförflyttades till 

reservat där de fick löften om att få leva i fred, men att löftet bröts när européerna expanderade 

och behövde marken som lovats till urinvånarna (s. 74). Brutna löften nämns även i slutet av 

kapitlet, i en notis titulerad ”Indianerna”: 

 
Indianerna trängdes undan. De blev lovade att få behålla vissa markområden, men de 
vitas jordhunger och jakt efter gud drev bort dem från de utlovade markerna. Till slut 
fanns det inget fritt land kvar och de tvingades bo i trånga reservat.” (s. 81) 

Likt böckerna från 80-talet, så nämner båda böckerna från 90-talet brutna löften. Hildingson & 

Hildingson (1997) skriver att urinvånarna gång på gång fick löften från USA:s president att de 

skulle få behålla sina jaktmarker, men gång på gång sveks dessa löften. (s. 331). Man citerar även 

hövdingen Red Cloud, i ett uttalande om löftena från USA:  
 

Den vite mannen gav oss många löften, fler än jag kan minnas. Men de höll aldrig mer än 
ett; de lovade att de skulle ta vårt land och de tog det.” (s. 331) 

Hildingson & Hildingson väljer att inte skriva om att européerna och urinvånarna hade en god 

relation i början, och att urinvånarna hjälpte européerna. Detta var något som Hildingsons bok 

från 70-talet hade inkluderat. Almgren et al. (1999)  behandlar löften till urinvånarna i ett stycke 

med titeln: ”Löftena sviks och indianernas kultur förintas” (s. 261). De skriver att den 

amerikanska regeringen i en högtidlig förklaring gav urinvånarna ett löfte att deras land och 

egendom aldrig skulle tas ifrån dem utan deras samtycke, men att detta löfte bröts omgående. De 

skriver att det motsatta var långt vanligare, och när nybyggare trängde längre västerut hände det 

att urinvånarna utrotades avsiktligt. Almgren et al. skriver även om att urinvånarna hjälpte 

nybyggarna att skaffa mat och bygga hus under deras första år. Man nämner även kort 

byteshandel mellan européer och urinvånare. De skriver att nybyggarna använde alkohol som 

handelsvara, vilket försvagade urinvånarnas motståndskraft (s. 262). 

Även böckerna från 2000-talet nämner brutna löften. Körner & Lagheim (2002) skriver att 

regeringen gång på gång lovade de olika stammarna att de skulle få behålla vissa jaktmarker, men 

att löftena ständigt bröts. Ivansson & Tordai nämner brutna löften på samma sätt som 

Hildingson & Hildingson (1997), genom att citera siouxhövdingen Red Cloud. Ivansson & 
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Tordai (2010) nämner även handel mellan européer och urinvånare, men förklarar relationen 

genom att uppge att det var endast där motståndet var för stort som européerna uppträdde som 

handelsmän och bytte till sig varor istället för att ta de med våld (s. 107). Ingen av böckerna 

nämner den tidiga relationen mellan européerna och urinvånarna. De nämner även inte att 

européerna fick hjälp av urinvånarna att överleva de första åren. 

 

Motgångar 

Båda böckerna från 60-talet skriver att det tog lång tid innan urinvånarna blev helt underkuvade. 

Häger (1964) skriver följande: 
 

Indianerna hade aldrig varit särskilt många – högst en miljon – och deras antal sjönk 
ständigt på grund av krig och sjukdomar. Ändå förmådde de länge bita ifrån sig 
ordentligt.” (s. 196) 

Häger nämner i samma stycke slaget vid Little Bighorn. Han skriver att siouxerna gjorde uppror 

under ledning av sin hövding Sitting Bull. Häger skriver dock inte att siouxerna vann slaget. 

Björkblom et al. (1966) skriver att utgången var given, urinvånarna var för fåtaliga och hade inte 

vapen som kunde mäta sig mig européernas för att bjuda på motstånd i längden. ”Trots detta 

dröjde det länge innan indianerna, ofta med grymma metoder, blev helt underkuvade.” (s. 163). 

Björkblom et al. skriver vidare att indianuppror förekom ända in på slutet av 1870-talet. Man kan 

anta att de syftar på slaget vid Little Bighorn, men de nämner inte händelsen. 

Böckerna från 70-talet skiljer sig avsevärt i behandlingen av västeuropéernas motgångar. 

Hildingson & Husén nämner flera europeiska motgångar. De nämner att de första åren blev 

hårda år för bönderna. De förklarar att detta berodde på att den säd de haft med sig från Europa 

inte passade för amerikansk jord, och att européerna inte var vana vid urinvånarnas majs (s. 72). 

De beskriver dock inte vilka konsekvenser detta förde med sig. I samma avsnitt skriver de ”En 

växt visade sig snabbt kunna ge pengar: tobaken.” (s. 72). I stycket står det ingenting om att det 

var urinvånarna som presenterade tobak för européerna. Detta medför att det framstår som att 

européerna tog sig igenom de svåra åren utan utomstående hjälp. Senare i boken skriver de dock 

att urinvånarna lärde dem hur de skulle odla växter som majs och tobak (Hildingson & Husén, 

1970: s. 79), men detta är skrivet i ett senare stycke i boken. Det innebär att faktumet att 

européerna klarade sig igenom de svåra åren med hjälp av urinvånarna är en koppling som läsarna 

själva måste göra. Hildingson & Husén tar även upp slaget vid Little Bighorn, där de skriver att 

siouxindianer förintade en arméavdelning ledd av general Custer. Anmärkningsvärt är dock att 

general Custer nämns vid namn, men hövdingen som ledde siouxstammen, Sitting Bull, nämns 

inte (s. 80). Dannert et al. (1971) nämner väldigt lite motgångar. Det som nämns är att 

nybyggarnas liv vart hårt, man skriver att det var tungt arbete att röja skog. Man nämner slaget 

vid Little Bighorn i en mening, dock nämns inte händelsen vid namn: ”Så sent som vid mitten av 
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1870-talet tillfogade siouxindianerna under sin hövding Sitting Bull en amerikansk arméstyrka ett 

svidande underlag (Dannert et al., 1971: s. 146). Man nämner ingenting om de hårda första åren. 

Inte heller böckerna från 80-talet nämner de första hårda åren för européerna, eller hur 

urinvånarna hjälpte européerna genom att lära dem hur man odlade och visade vart man lättast 

kunde ta sig fram. Endast en av böckerna, Bergman & Öhman, nämner slaget vid Little Bighorn. 

En stor del av kapitlet tillägnas till händelsen, där slaget beskrivs utförligt. Ett utdrag från boken 

Indianer av Benjamin Capps inkluderas, där han beskriver slaget detaljerat i en skönlitterär stil. 

Hildingson & Hildingson (1997) nämner att nybyggarnas liv var hårt, men inte specifikt om 

nöden de första åren. De nämner inte heller slaget vid Little Bighorn. Både dessa saker var något 

som Hildingson tog upp i sin bok från 1970. Almgren et al. (1999) nämner flera motgångar för 

européerna. Det är den första av de hittills undersökta böckerna som utförligt beskriver hur hårda 

de första åren var för nybyggarna. Man skriver om en hård vinter som drabbade Virginia under 

de första åren, och att hälften dog av svält och sjukdomar. Man skriver även i samma stycke om 

att nybyggarna till en början fick hjälp av urinvånarna att överleva de tuffa förhållandena (s. 256). 

Almgren et al. skriver även om slaget vid Little Bighorn. Författarna beskriver slaget som 

”legendariskt”, och skriver att general Custer och hans män lockades in i en fälla av 

siouxhövdingen Crazy Horse. Om general Custer skriver de: ”Trots hans dumdristighet gjorde 

amerikanerna honom till en krigshjälte” (s. 263). 

De två läroböckerna från 2000-talet skriver väldigt lite om europeiska motgångar. Körner & 

Lagheim (2002) nämner slaget vid Sitting Bull i en liten faktaruta om siouxhövdingen Sitting Bull 

(s. 208). Man skriver att han besegrade general Custer och dennes regemente i slaget vid Little 

Bighorn. Ingen av böckerna nämner svält eller nöd under de första åren. 

 

Konflikter 

Björkblom et al. (1966) uppger att det blev blodiga strider mellan de vita och indianerna. De ger 

dock ingen bakomliggande anledning i detta stycke. I ett senare stycke skriver man att 

utrotningen av bufflarna och utnyttjandet av marken som betesplatser för tamboskap var den 

största orsaken till fiendskapen mellan européerna och urinvånarna. De skriver även att jakten på 

pälsdjur varit en anledning till fiendskap under kolonialtiden. Häger (1964) beskriver inte mycket 

våld mellan urinvånarna och européerna. Han skriver dock att uppodlingen av väst gick ut över 

urinvånarna. Han skriver även att deras antal ständigt sjönk på grund av krig och sjukdomar, men 

nämner inte specifikt ifall det primärt var från krig med européerna eller med andra stammar. 

Båda böckerna från 70-talet nämner våld mellan européerna och urinvånarna. Hildingson & 

Husén (1971) skriver om strider mellan européerna och urinvånarna, och försöker även ge en 

bakgrundsförklaring. De skriver att intressen kolliderade då urinvånarna inte fick leva i fred på 

sina jaktmarker, boskapsägarna ville ha fri tillgång till prärien och bönderna krävde att få inhägna 

den mark de odlat upp för att utestänga vandrande boskapshjordar (s. 76). Hildingson & Husén 
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nämner att innan européerna kom så var urinvånarna ca 1 miljon, och efter att hela området 

koloniserats var de nästan utrotade. De skriver att urinvånarna blev hänvisade till reservat där 

marken ansågs värdelös, men att de blev borttvingade om man senare hittade olja eller metaller. 

Little Bighorn och Wounded Knee nämns också. Eftersom Little Bighorn diskuteras i föregående 

sektion kommer den inte behandlas här, men anmärkningsvärt är att Wounded Knee incidenten 

nämns tillsammans med slaget vid Little Bighorn. Wounded Knee incidenten betraktas av många 

historiker som en massaker, då en grupp soldater öppnade eld mot urinvånare i ett reservat efter 

att en av urinvånarna inte ville ge ifrån sig sitt vapen eftersom han hade betalat mycket för det. 

Hildingson & Husén tillägnar händelsen en paragraf, i samma stycke som slaget vid Little 

Bighorn. Händelsen beskrivs som ”Den sista betydelsefulla striden mellan indianer och vita 

trupper” (s. 80). De skriver vidare att urinvånarna var hopplöst underlägsna. De skriver att många 

av de 300 som dödades var kvinnor och barn, men eftersom de benämner händelsen som en 

strid, och skrivs i samma stycke som slaget vid Little Bighorn, kan det uppfattas som ett slag 

snarare än en massaker. Rubriken för stycket är ”Little Bighorn – Wounded Knee”, vilket 

indikerar att författarna rubricerar de två händelserna som liknande händelser. Man skriver även 

ingenting om vad som ledde till Wounded Knee incidenten, utan nämner den endast flyktigt med 

tre meningar. Dannert et al. (1971) nämner våld mellan européerna och urinvånarna på flera 

ställen i kapitlet. I samtliga tillfällen då våld nämns så är det våld initierat från urinvånarnas sida. 

Första gången författarna presenterar våld mellan urinvånarna och européerna är genom en bild. 

Bilden föreställer urinvånare som attackerar en prärievagn med europeiska emigranter (s. 136). 

Den andra gången våld nämns är i ett stycke om nybyggarnas liv. Livet beskrivs som farligt 

”eftersom man ständigt måste vara beredd på överfall av indianerna.” (s. 137). I detta avsnitt 

skriver man dock att på grund av att européerna trängde djupare in i landet och högg ned 

skogarna så berövades urinvånarna på deras jaktmarker. Här ger Dannert et al. en motivering till 

urinvånarnas aggressivitet och attacker. Nästa tillfälle våld nämns är det i kriget mellan 

fransmännen och engelsmännen, där urinvånarna slogs på fransmännens sida. Senare i kapitlet tar 

man återigen upp att urinvånarna utgjorde en fara för nybyggarna. Man skriver att de visserligen 

förvisats till särskilda reservat, men att de då och då gjorde uppror när inte födan räckte till eller 

när de oroades av hänsynslösa vita (s. 146). I samma stycke nämns slaget vid Little Bighorn, som 

endast tillägnas en mening. Ingen av böckerna nämner konflikter i livsåskådning, som till exempel 

inställningen till ägandet av mark. 

Bergman & Öhman (1981) ger en bakgrundsförklaring till konflikterna som uppstod mellan 

européerna och urinvånarna. De förklarar att urinvånarnas jaktmarker förstördes när jordbrukare, 

guldgrävare och järnvägsbyggare trängde fram i skogarna och prärierna, vilket ledde till konflikter 

(s. 74). De skriver också om konflikter i livsåskådning, att urinvånarna inte ansåg att mark kunde 

göras till privat egendom (s. 81). Bergman & Öhman nämner även strider mellan urinvånarna och 

européer. Man skriver att urinvånarna många gånger försökte stoppa de framryckande vita, men 

att urinvånarna var sämre organiserade, färre och sämre beväpnade. De skriver även att trots 
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detta så bjöd urinvånarna på ett förtvivlat motstånd (s. 74, 86). Enckell & Sjöberg (1984) skriver 

även om hur urinvånarnas livsåskådning skiljde sig från européernas, att urinvånarna inte ansåg 

att man inte kunde äga mark. De beskriver dock inte detta som en orsak till konflikter med 

européerna, utan skriver att på grund av detta förhållningssätt så sålde oftast urinvånarna marken 

väldigt billigt till européerna. De utelämnar därmed att européerna även många gånger tog land 

med våld. Detta innebär att läsaren får uppfattning av att markerna alltid var köpta. Enckell & 

Sjöbeck benämner dock européerna som exploatörer. När de beskriver våldet mellan européerna 

och urinvånarna så förklarar de att urinvånarna endast försvarade sig. De skriver att urinvånarna 

så småningom började göra motstånd, men hade svårt att försvara sig mot européernas 

välutrustade arméer. 

”… tillslut började indianerna försvara sig mot exploatörerna.” Enckell & Sjöbeck (1984: s. 24). 

Båda böckerna använder ord som ’stoppa de framryckande vita’ (Bergman & Öhman: s 74), 

’motstånd’ (Bergman & Öhman: s. 80, Enckell & Sjöbeck: s. 24) och ’försvara sig’ (Enckell & 

Sjöbeck: s. 24) när de beskriver våldet mellan urinvånarna och européerna. Ordvalen antyder att 

urinvånarna endast försvarade sig, och att våldet mot européerna var befogat. 

Hildingson & Hildingson (1997) nämner aldrig specifikt något våld mellan urinvånare och 

européer. Man skriver att USA:s västgräns ständigt flyttade ytterligare västerut, på urinvånarnas 

bekostnad (s. 324). Man skriver även att indianerna i många fall kämpade hårt och länge för sitt 

land, men att de förde en hopplös kamp. Man skriver att urinvånarna drevs bort från sina 

jaktmarker, och när buffelhjordarna som prärieindianerna var helt beroende var utrotade återstod 

inget annat än att bege sig till ”de förhatliga reservaten där ett liv i fattigdom och alkoholism 

väntade.” De gör inget försök till att förklara bakomliggande anledningar till varför dessa 

konflikter uppstod. Almgren et al. (1999) skriver om konflikterna om marken, och även om 

specifika händelser. I samma stycke där man skriver om hur urinvånarna hjälpt nybyggarna att 

överleva, skriver man att urinvånarna senare jagades bort eller förintades (s. 256). Man skriver 

även att en anledning till de våldsamma konflikter som bröt ut mellan européerna och 

urinvånarna var synen på ägandet av mark. De nämner att urinvånarna inte ansåg att man kunde 

äga mark och att alla hade rätt att gå där de ville, medans bönderna ansåg att marken de inhägnat 

och odlat var deras privata egendom, som inte urinvånarna fick tillträda (s. 261). Almgren et al. 

nämner även att flera stammar deltog i kriget mellan fransmännen och engelsmännen. Dock 

uppger de inte vems sida de slogs på, eller varför de deltog. Almgren et al. skriver även om 

Wounded Knee. De kallar händelsen för ett ”blodbad”, och beskriver det som ”mest 

fruktansvärt” (s. 263). Man uppger att 300 urinvånare dödades, varav många var kvinnor och 

barn.   

Körner & Lagheim (2002) skriver relativt mycket om konflikter. De skriver hur urinvånarnas 

livsåskådning skiljde sig från européernas. De beskriver först urinvånarna och deras livsåskådning 

från ett narrativt perspektiv. De beskriver européernas livsåskådning från urinvånarnas 

perspektiv, och förklarar skillnaden med ett citat: 
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Den vite mannens gud finns inte i skogens sus eller i örnens öga utan någonstans i 
himlen. Därför vördar han inte naturen som vi gör. Han tar ut mer än han behöver för att 
överleva. Den vite mannen hugger ner skogen som är djurens hem och skjuter fler bufflar 
än han behöver för att bli mätt. Sådant straffar sig i längden. (s. 202-203) 

Det framkommer dock inte vart citatet kommer ifrån, eller ifall det är ett autentiskt citat. I ett 

stycke med titeln ”Indianernas öde” skriver Körner & Lagheim:  

 
”Gång på gång lovade regeringen de olika stammarna att de skulle få behålla vissa 
jaktmarker, men löftena bröts hela tiden. Och det blev allt fler konflikter mellan indianer 
och nybyggare.” (s. 208). 

Detta kan innebära att Körner beskriver de brutna löftena från regeringen som en bakomliggande 

anledning till fler konflikter mellan nybyggarna och urinvånarna. Det är dock otydligt eftersom 

det är två olika meningar och det framgår inte ifall de hävdar att de ökade konflikterna var ett 

resultat av brutna löften. Körner & Lagheim nämner en incident som ingen av de övriga 

böckerna nämnt. De skriver urinvånare dödade ett stort antal nybyggare år 1862. De beskriver 

händelsen som ett blodbad och uppger att motiveringen till attacken var att sätta respekt, och att 

nybyggarna stulit den mark som urinvånarna fått av regeringen. Man uppger dock inte vilken 

stam det var som utförde attacken, vilket visar på att man kategoriserar urinvånarna som en 

enhet, snarare än olika folkslag. Något som skiljer Körner & Lagheim från övriga läroböcker, är 

hur de behandlar incidenten vid Wounded Knee. Samtliga böcker som nämnt Wounded Knee 

har uppgett att 300 urinvånare dödades, varav många kvinnor och barn. Körner & Lagheim 

benämner Wounded Knee som den sista stora striden, och uppger att regeringens soldater 

krossade ”siouxindianernas samlade styrkor” (s. 208). Körner & Lagheim fortsätter: ”Resten av 

indianstammarna hänvisades sedan till särskilda reservat i landområden som ansågs värdelösa för 

nybyggarna.” (s. 208). Körner & Lagheim hävdar alltså att Wounded Knee var en strid mellan 

siouxernas samlade styrkor och regeringens arméer, och att siouxerna ”krossades av regeringens 

modernt utrustade soldater” (s. 208). De uppger även att urinvånarna hänvisades till reservat efter 

de förlorat striden. De nämner heller inte att många av de som dödades var kvinnor och barn. 

Detta skiljer sig från vad till exempel Almgren et al. (1999) skriver om slaget. De uppger att det 

var oroligheter som brutit ut i ett reservat, och beskriver händelsen som ett blodbad som var 

”mest fruktansvärt” (Almgren et al., 1999: s. 263). De skriver även att redan före Wounded Knee 

så var urinvånarnas motstånd redan brutet. Detta skiljer sig väldigt mycket från vad Körner & 

Lagheim hävdar, då de skriver att siouxerna hade samlat sina styrkor och framställer det som att 

urinvånarna blev hänvisade till reservat efter, eller som ett resultat av, striden. Till min vetskap 

finns det ingen lärobok eller historiker som stödjer Körner & Lageims teori. Körner & Lagheim 

skriver även att tusentals urinvånare dog av svält och sjukdomar. De nämner dock ingenting om 

våld mot urinvånare. De skriver dock att européer köpte eller erövrade land från urinvånarna (s. 

203), men de enda specifika händelser de nämner med våld är när siouxer attackerade nybyggare 
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och Wounded Knee, som de hävdar var en strid mellan siouxernas samlade styrkor och 

regeringens soldater. I ett stycke med titeln ”Européerna rövade och dödade”, skriver Ivansson & 

Tordai (2010: s. 107) hur fransmän och engelsmän startade erövringar i Nordamerika. Man 

skriver att européerna dödade tusentals urinvånare, och att det bara var där motståndet var för 

stort som européerna uppträdde som handelsmän (s. 107). Man skriver även att urinvånarna inte 

hade någon motståndskraft mot europeiska bakterier, så sjukdomar som röda hund och mässling 

blev livsfarliga för urinvånarna. Ivansson & Tordai skriver också att amerikanerna tyckte att 

urinvånarna var i vägen, och att de därför tvångsförflyttades till reservat.  

 

Urinvånarnas perspektiv 

Ingen av böckerna från 60-talet gör några större ansträngningar för att ge urinvånarnas 

perspektiv. Man skriver ingenting om deras kultur eller levnadssätt. Man skriver heller inte om 

händelser som är viktiga ur urinvånarnas perspektiv, som Wounded Knee massakern eller vinsten 

vid Little Bighorn. Häger nämner slaget, men inte vid namn. Han nämner inte heller att de vann, 

vilket är en viktig del från urinvånarnas perspektiv.  

De två böckerna från 70-talet skiljer sig mycket i vilket perspektiv man intar. Hildingson & 

Husén (1970) skriver relativt mycket om urinvånarna. Två olika stycken är tillägnade urinvånarna. 

Man dedikerar ett tidigt avsnitt i boken titulerat ”Amerikas första invånare” (s. 71). Man berättar 

att urinvånarna kom till Amerika för ca 25 000 år sedan. De beskriver även hur urinvånarna 

levde, att vissa var fiskare, andra jägare, och att många var jordbrukare. De berättar även hur de 

bodde, att vissa bodde i tält, medan andra bodde jordhyddor eller hus av trä. I det andra avsnittet 

om urinvånarna i kapitlet avfärdar man uppfattningen om att urinvånarna var stridslystna. Man 

skriver att västernfilmer och indianböcker ofta framställer urinvånarna som krigiska, men att det 

inte finns någonting som tyder på att de var mer stridslystna än andra (s. 79). Man berättar att 

urinvånarna var vänliga mot de första européerna och att man visade dem hur man odlade majs 

och tobak och vart man lättast kunde ta sig fram. Man skriver även att Amerikas urinvånare har 

gjort ett betydelsefullt arbete genom att förädla vilda växter till nyttoväxter, och man nämner 

exempel på vanliga trädgårds- och jordbruksprodukter som utvecklats av Amerikas urinvånare. 

Dannert et al. (1971) skriver knappt någonting om urinvånarnas levnadssätt eller livsåskådning. I 

ett stycke får man reda på en viktig försörjningskälla för många urinvånare: 

 
”Under framträngandet västerut hade jägarna nästan utrotat de miljoner bufflar som höll 
till på prärien, och därmed berövat indianerna deras viktigaste försörjningskälla. Sedan 
indianerna tvingats flytta bort, blev prärien nu i stället betesmark för tamboskap.” (s. 
144).  

Syftet med detta stycke är dock snarare att förklara varför urinvånarna flyttade än att berätta om 

deras levnadssätt. Man skriver att bufflarna var urinvånarnas viktigaste försörjningskälla, men 

berättar inte att det fanns många urinvånare som var fiskare och jordbrukare som inte var 
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beroende av buffeln som försörjningskälla. I avsnittet om nybyggarnas liv får läsaren på ett 

liknande sätt reda på att urinvånarna blev berövade på jaktmarker när skogarna höggs ned. Likt 

det tidigare stycket kan man dock anta att det primära syftet inte är att berätta om urinvånarnas 

levnadssätt, utan att ge en förklaring till varför urinvånarna attackerade nybyggare. 

I Bergman & Öhmans (1981) stycke om slaget vid Little Bighorn så intar Benjamin Capps i ett 

utdrag från hans bok Indianer tydligt urinvånarnas perspektiv. Benjamin Capps målar upp slaget 

från urinvånarnas ögon, och man får följa de tre hövdingarna före, under och efter slaget. 

Bergman & Öhman nämner de tre hövdingar som närvarade vid slaget: Sitting Bull, Crazy Horse 

och Gall. De böcker som undersökts från 60- och 70-talet uppgav på sin höjd endast Sitting Bull 

som närvarande hövding. Bergman & Öhman skriver även utförligt om urinvånarnas levnadssätt 

och livsåskådning. De uppger att de flesta livnärde sig på jakt och samlande eller jordbruk, de 

nämner även kvinnornas arbetsuppgifter som att till exempel odla majs och pumpor eller samla 

föda i skogen. De beskriver även hur urinvånarna inte bara åt bufflarna, utan även använde deras 

skinn och ben. De tidigare böckerna har inte nämnt kvinnornas roll i urinvånarnas samhälle 

överhuvudtaget, och kvinnor har varit relativt frånvarande i samtliga av de övriga böckerna. De 

båda böckerna från 80-talet är även de första av de hittills presenterade böcker som nämner 

urinvånarnas livsåskådning. De skriver att urinvånarna betraktade sig själva som en del av 

naturen, och att jorden var allas moder. De har även inkluderat en bild på en urinvånare som 

offrar en fjäder inför ett vattenfall till Molnets Gud (s. 81). Enckell & Sjöbeck (1984) skriver 

betydligt mindre om detta område. De nämner dock urinvånarnas syn på ägandet av land, och 

även att buffelhjordarna var en viktig försörjningskälla för urinvånarna. De skriver dock inga 

detaljer om hur urinvånarna levde. Till skillnad från Bergman & Öhman ger de heller ingen 

inblick i urinvånarnas kultur. I Enckell & Sjöbecks bok så nämns urinvånarna bara på ett ställe i 

boken, vilket är ett stycke dedikerat till urinvånarna. Stycket är relativt kort, och urinvånarna 

nämns ingenting i den övriga texten om Nordamerika innan 1900-talet.  

Hildingson & Hildingson (1997) skriver att fanns många olika levnadssätt bland urinvånarna. De 

berättar om prärieindianerna som primärt levde av buffelhjordarna och som använde hästar till 

jakt. De berättar även att vissa stammar levde i hus i skogen eller i öknen. De skriver att 

prärieindianerna var beroende av hästen som hämtades in av spanjorerna på 1500-talet, men 

nämner ingenting om hur prärieindianerna levde innan 1500-talet. Hildingson & Hildingson 

nämner ingenting om urinvånarnas tro eller kultur. De nämner heller inga stammar vid namn. Ett 

namn bland urinvånarna förekommer, siouxhövdingen Red Cloud, i samband med citat angående 

USA:s brutna löften. Hildingson & Hildingson titulerar dock Red Cloud som ”siouxhövding”, 

men för en elev som aldrig hört talas om siouxstammen kan ’sioux’ lika gärna uppfattas som en 

titel. Almgren et al. (1999) skriver mycket om urinvånarna och deras kultur. Man skriver hur 

urinvånarna kom till Nordamerika, att det var skilda folkslag som talade olika språk, och hur de 

livnärde sig. Almgren et al. har även uppskattat hur många urinvånare som levde i Nordamerika, 

hur många stammar som fanns och hur många språk som talades. Uppskattningen av 
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populationen skiljer sig dock mycket från de övriga böckerna. De tidigare böckerna, samt 

Hildingson & Hildingson, uppger att det levde ca 1 miljon urinvånare i Nordamerika. Almgren et 

al. påstår att ca 10 miljoner bodde i Nordamerika när européerna anlände. Almgren et al. 

beskriver även urinvånarnas kultur och livsåskådning. De skriver att trots att krig kunde bryta ut 

mellan stammar, så levde urinvånarna alltid i harmoni med naturen. Ingen man hade rätt att äga 

jorden, utan man hade enbart rätt till produkterna där, det vill säga djuren och växterna. Man 

skriver att omkring 1850, efter hundratusen guldtörstande äventyrare strömmade in efter att guld 

upptäckts i Kalifornien, låg resten av deras kultur i spillror. Något som talar emot ett 

eurocentriskt perspektiv är att urinvånarna inte endast återfinns i ett stycke, utan förekommer 

genomgående i kapitlet. Exempel på detta är till exempel när man talar om den ’amerikanska 

drömmen’, och att den aldrig förverkligades för urinvånarna eller slavarna. Ett liknande exempel 

är när man skriver om USA:s författning, som innehåller ord om frihet, jämlikhet och rättvisa. 

Författarna påpekar att för många var detta inte mycket mer än vackra ord, och att fattiga, 

urinvånare och slavar inte hade rösträtt. Detta visar på att författarna även är medvetna om och 

inkluderar andra folkslags perspektiv, och inte bara den europeiska majoriteten. Almgren et al. 

uppger namn på två olika stammar, siouxer och apacher. Tidigare läroböcker har på sin höjd 

nämnt siouxerna, i samband med slaget vid Little Bighorn. Man nämner även hövdingen Crazy 

Horse, och beskriver honom som hjärnan bakom slaget vid Little Bighorn. 

Båda böckerna från 2000-talet påpekar att urinvånare inte hade samma rättigheter som de vita 

männen. Körner & Lagheim (2002) skriver i en text om USA:s författning att den bestod av 

många vackra ord, men att de inte sträckte sig till urinvånare, kvinnor eller slavar (s. 205). På 

liknande sätt påpekar Ivansson & Tordai (2010) att urinvånarna, tillsammans med kvinnor och 

slavar inte hade rösträtt. Ivansson & Tordai skriver dock att trots detta så var USA världens mest 

demokratiskt styrda land på den tiden (s. 261). Körner & Lagheim skriver att de första 

urinvånarna kom till Amerika för 20 000 år sedan, och var därmed de första människorna som 

verkligen upptäckte Amerika (s. 202). Man benämner alltså inte Christopher Columbus som 

upptäckaren av Amerika. Körner & Lagheim skriver om deras tro och livsåskådning. De 

benämner urinvånare som skogsindianer och prärieindianer, men ger dock ingen närmare 

förklaring av de olika titlarnas innebörd. De skriver även väldigt lite om hur de levde och livnärde 

sig. Som många tidigare läroböcker inkluderar de att prärieindianerna förlorade sin viktigaste 

försörjning när buffelhjordarna utrotades (s. 208), men förutom den meningen får läsaren inte 

veta någonting om hur urinvånarna levde eller andra sätt de livnärde sig på. 

Ivansson & Tordai skriver väldigt lite om urinvånarna och deras perspektiv. Man skriver att 

européerna slogs sinsemellan om land, men att det egentligen var urinvånarnas land de gjorde 

upp om (s. 263), vilket visar på att de anser urinvånarna vara de rättmätiga ägarna av marken. 

Man skriver även att miljoner döda eller tvångsförflyttade indianer blev priset för den 

amerikanska drömmen (s. 263), vilket innebär att de ser den amerikanska drömmen från 
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urinvånarnas perspektiv. De skriver dock ingenting om hur urinvånarna livnärde sig, deras kultur 

eller livsåskådning. 
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8. Resultat 

De flesta av de undersökta böckerna skrev förhållandevis lite om urinvånarna och deras kultur i 

relation till européerna. Gemensamt för de undersökta läroböckerna från 60-talet är att de ger 

väldigt lite utrymme till urinvånarna. Båda böckerna tillägnade ett mycket kort stycke till 

urinvånarna, och i övriga texten förekom de knappt alls. Man kan se ett tydligt eurocentriskt 

perspektiv. Dels för att så pass lite utrymme ges till urinvånarna, vilket visar att det primära 

fokuset ligger på européerna och händelser som berör dem. Ett annat tecken på ett eurocentriskt 

perspektiv är att läsaren aldrig får se historien från urinvånarnas perspektiv, utan berättelsen sker 

genom européernas ögon. Man nämner ingenting om hur urinvånarna välkomnade européerna, 

eller hur urinvånarna lurats genom brutna löften och brutna avtal. Man skriver inte heller om att 

européerna fick hjälp av urinvånarna för att överleva, vilket är ytterligare indikationer på ett 

eurocentriskt perspektiv.  

Böckerna från 70-talet skiljde sig avsevärt mycket från varandra. Gemensamt för böckerna är 

att båda böckerna nämnde Siouxstammen och valde att inkludera slaget vid Little Bighorn. Det 

skiljde sig dock i hur utförligt man beskrev slaget, och vad man valde att inkludera (se 

Motgångar). Dannert et al. (1971) gör inga uppenbara ansträngningar för att försöka skapa 

förståelse för urinvånarna och deras perspektiv. Med undantaget när Dannert et al. förklarar att 

urinvånarna kallas indianer på grund av att Columbus trodde han nått Indien (s. 134) och 

byteshandeln, så involverar varje del där urinvånare nämns våld eller en hotbild mot européerna. 

Det nämns inget tillfälle där européerna initierar våld mot urinvånarna, utan det är urinvånarna 

som attackerar nybyggare. Tillsammans med bristen på information om urinvånarna så intar 

Dannert et al. ett eurocentriskt perspektiv. Urinvånarna hamnar i periferin, och det görs väldigt 

lite ansträngning för att skapa förståelse för dem och deras levnadssätt och livsåskådning. 

Upprepade gånger nämner man attacker på prärievagnar och hur nybyggarna alltid behövde oroa 

sig för överfall från urinvånarna, vilket får urinvånarna att framstå som ’fienden’ och krigiska. 

Man får heller inte någon förklaring till varför urinvånarna deltog i kriget på fransmännens sida, 

vilket leder till att det kan tolkas som att urinvånarna deltog bara för att få chansen till att döda 

engelsmän. Detta förstärker stereotypen av urinvånarna som krigiska, något som även återfinns i 

många amerikanska läroböcker (Loewen, 1995: s. 94). Hildingson & Husén (1970) har ett 

betydligt mer neutralt perspektiv då de beskriver urinvånarnas levnadssätt och förkastar 

föreställningar om ett våldsamt folk. De skriver om hur urinvånarna hjälpte européerna, men 

dock inte vilken vikt denna hjälp hade. De avfärdar även uppfattningen om att urinvånarna skulle 

vara krigiska (s. 71). Man kan dock ana eurocentriska tendenser, som att general Custer nämndes 

vid namn vid slaget om Little Bighorn, men Sitting Bull nämndes inte. Man kan även betrakta 

den skeva framställningen av massakern vid Wounded Knee som eurocentrisk, då den framställs 

som en strid snarare än en massaker.  
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De båda böckerna från 80-talet ger en förklaring till konflikten mellan urinvånarna och 

européer som ingen av tidigare böckerna som undersökts gett, vilken är synen på ägandet av 

mark. En annan aspekt som skiljer dessa två böcker från de tidigare böckerna är att man 

använder ord som ’motstånd’ och ’försvara sig’ när man talar om strider och våld mellan de två 

sidorna, och därmed framställer våldet från urinvånarnas sida som befogat. En annan gemensam 

sak för de två böckerna är vad de inte nämner. Ingen av böckerna nämner de första hårda åren 

för nybyggarna, och hur urinvånarna hjälpte dem. Ingen av böckerna har heller valt att inkludera 

massakern i Wounded Knee reservatet heller. Dessa två böcker skiljer sig dock mycket i vissa 

aspekter. Urinvånarna får betydligt mycket mer utrymme i Bergman & Öhman (1981), och 

urinvånarna återfinns även i andra stycken i boken också (s. 74), istället för att isoleras till ett 

separat stycke. De beskriver urinvånarna och deras kultur detaljrikt, och inkluderar även en text 

som intar urinvånarnas perspektiv. I Enckell & Sjöbecks (1984) bok återfinns inte urinvånarna i 

något stycke förutom i stycket specifikt dedikerat för urinvånarna. Som nämnts tidigare så 

tillägnas inte mycket plats åt urinvånarna, vilket innebär att det är mycket man inte får veta om 

urinvånarna och deras interaktion med européerna. Läsaren får inte veta i någon större 

utsträckning om hur de levde eller om deras kultur. Läsaren får veta att urinvånarna inte ansåg att 

man kunde äga mark, men säger i samma mening att på grund av detta så sålde de marken oftast 

billigt. Detta innebär att man väljer att inte berätta om att européerna många gånger tog mark 

med våld, vilket lämnar en lucka i informationen och ger en skev bild av verkligheten. De skriver 

att en viktig försörjningskälla för urinvånarna försvann när buffelhjordarna utrotades, vilket 

berättar för läsaren lite om deras levnadssätt. De skriver dock inget ytterligare om deras 

levnadssätt, som till exempel att det även fanns urinvånare som var jordbrukare och fiskare. 

Enckell & Sjöbeck målar upp en bild som framställer urinvånarna som offer, och ställer sig på 

urinvånarnas sida. De skriver att tusentals urinvånare dog i strider med européerna, men nämner 

inte något om hur många européer som dog. De benämner européerna som exploatörer, och att 

urinvånarna endast försvarade sig emot dem. De skriver även att urinvånarna blev undanträngda 

till reservat, och fick leva som en ”förtryckt minoritet”, vilket tyder på sympati för urinvånarna. 

Dock så får man en utomståendes perspektiv. Inga försök görs till att skapa förståelse och insikt 

för urinvånarna och deras kultur. Man nämner inte heller slaget vid Little Bighorn, som var en 

viktig händelse då det var ett av de få slagen som urinvånarna vann. Man nämner heller inga 

urinvånare vid namn, eller namn på några stammar. 

Böckerna från 90-talet skiljer sig i flera aspekter. I Almgren et al. (1999) får urinvånarna 

betydligt mycket mer utrymme. De begränsas inte heller till ett specifikt stycke eller avsnitt, utan 

återfinns på flera ställen i övriga texten. Hildingson & Hildingson (1997) gör något som många av 

de tidigare läroböcker gör, de behandlar urinvånarna i ett avsnitt med titeln ”Indianerna”, och 

urinvånarna utelämnas till stor del i resten av texten. Innehållet i läroboken Historia 1 (Hildingson 

& Husén, 1970) där Hildingson var medförfattare skiljer sig väldigt mycket från Levande Historia 

7-9 (Hildingson & Hildingson, 1997). I sin bok från 70-talet skriver Hildingson om hur 
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urinvånarna hjälpte européerna, bland annat genom att lära dem hur man odlar i den amerikanska 

jorden. Dock nämner de ingenting om brutna löften i den boken. I Hildingson & Hildingson är 

det tvärtom, de nämner brutna löften från USA:s regering, men nämner ingenting om 

européernas och urinvånarnas tidiga relation. En annan sak som Hildingsons bok från 1970 tar 

upp, dock väldigt kortfattat, är slaget vid Little Bighorn och Wounded Knee. I boken från 1997 

har man valt att utelämna båda dessa händelser. Anmärkningsvärt för Hildingsons bok från 1970 

är även att man belyser vad urinvånarnas förädling av vilda växter till nyttoväxter har betytt för 

dagens gårds- och jordbruksprodukter. Även detta är något man valt att utelämna i den nyare 

läroboken. Som tidigare nämnts så har Almgren et al. gett relativt mycket utrymme till 

urinvånarna. Almgren et al. skriver om urinvånarna på flera ställen i kapitlet, och inte bara en ett 

avskilt avsnitt. Man beskriver deras bakgrund, som till exempel när de kom till Nordamerika, vart 

de kom ifrån och hur de livnärde sig när de när de anlände. Man skriver om deras kultur, deras 

levnadssätt och deras livsåskådning. De skriver även om händelser som är speciellt viktiga för 

urinvånarna, som slaget vid Little Bighorn och Wounded Knee. Boken uppvisar inga tydliga 

tecken på ett eurocentriskt perspektiv. Man nämner flera av européernas motgångar och hur de 

fick hjälp av urinvånarna, man fördömer amerikanernas behandling av urinvånarna genom att 

beskriva Wounded Knee som ett fruktansvärt blodbad, och man beskriver även den amerikanska 

generalen i slaget vid Little Bighorn som dumdristig. Ytterligare något som visar på avsaknandet 

av ett eurocentriskt perspektiv är att man belyser att den amerikanska drömmen och USA:s 

författning inte sträckte sig till alla, som till exempel urinvånarna och slavarna. Detta visar på att 

man presenterar historien från flera perspektiv. 

De två böckerna från 2000-talet skiljer sig i flera aspekter. Körner & Lagheim (2002) skriver 

betydligt mer om urinvånarna, inklusive deras levnadssätt och livsåskådning. Att urinvånarna 

ständigt fick flytta på sig beskriver de som en ”etnisk rensning” (s. 208). De nämner även 

siouxhövdingen Sitting Bull, och skriver att han hela sitt liv kämpade för att urinvånarna skulle få 

leva i fred på sina egna landområden (s. 208). Dock målar de upp urinvånarna som 

initiativtagarna till våld. De nämner först en massaker mot nybyggare utförd av urinvånare, följd 

av en okonventionell framställning av händelsen vid Wounded Knee, där de framställer 

urinvånarna som initiativtagare till en strid. Att ge utrymme till att förklara urinvånarnas 

livsåskådning och tankesätt motverkar ett eurocentriskt perspektiv, men samtidigt måste man 

ifrågasätta om framställningen av Wounded Knee är avsiktligt felrepresenterad eller om 

författarna är felinformerade. Att inte nämna stamtillhörigheten av urinvånarna vid dödandet av 

nybyggarna i Minnesota tyder på att man inte urskiljer de olika folkslagen som fanns i 

Nordamerika, utan behandlar dem som en enhet. Detta visar på ett utomstående perspektiv. 

Genom att endast framställa urinvånarna som initiativtagare till våld, reservaten som ett resultat 

av urinvånarnas uppror, och att inte nämna hur många urinvånare som dödades av européer eller 

att soldaterna dödade kvinnor och barn vid Wounded Knee, framstår det som att författarna 

förskönar historien till européernas favör. Detta kan ses som ett tecken på eurocentrism. 
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Ivansson & Tordai (2010) tillägnar urinvånarna en väldigt liten del av kapitlet om amerikansk 

historia. Information om urinvånarna återfinns på några ställen i kapitlet, men till skillnad från de 

flesta andra läroböcker så har de inte ens ett stycke tillägnat till urinvånarna. De berättar ingenting 

om deras levnadssätt, deras kultur eller deras livsåskådning. Däremot så ser de den ’amerikanska 

drömmen’ från urinvånarnas perspektiv, och påpekar urinvånarnas förluster. Något som 

motverkar ett eurocentriskt perspektiv är en text om en nybyggarflicka som adopteras av 

urinvånare. Berättelsen handlar om en nybyggarflicka som växer upp bland urinvånarna, och som 

sedan avböjer att återvända till familj i New England. I berättelsen involverar sig hela staden i att 

få hem henne, trots att hon av egen vilja uttrycker att hon inte vill återvända. Författarna 

spekulerar i att anledningen till att hela staden är så angelägna att få hem henne, inklusive 

myndigheterna, är för att de hade en stark tro att deras livsstil och levnadssätt var den bästa och 

enda rätta. De skriver att puritanerna kom till Amerika för att frälsa urinvånarna, och att de från 

början var säkra på att deras sätt att leva var bättre än infödingarnas. Ifall flickan valde att stanna, 

så visade hon att puritanerna kanske hade fel (s. 265). Att ifrågasätta att den europeiska livsstilen 

är den rätta eller bästa är att tydligt motverka ett eurocentriskt perspektiv. Dock så är den 

ifrågasatta livsstilen i denna berättelse puritanernas livsstil, och inte européers livsstil i allmänhet. 

Texten uppmuntrar dock till att ifrågasätta föreställningar om överlägsenhet. En sak som lyser 

med sin frånvaro i samtliga läroböcker som undersökts är slaveriet av urinvånarna. Böckerna 

nämner att slavar hämtades från Afrika, men ingen av böckerna nämner inhemska slavar i 

Nordamerika. Loewen (1995: s. 98) tar upp slavarnas uppror i New York 1712 som ett exempel, 

där en fjärdedel av alla slavar var inhemska, vilket motsvarade en åttondel av New Yorks 

befolkning. Att läroböcker utelämnade förslavandet av urinvånarna var något som även återfanns 

i majoriteten av de amerikanska läroböckerna i Loewens undersökning (1995: s. 97-98). 
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9. Diskussion 

Som resultaten visar så förekommer eurocentriskt perspektiv i svenska läroböckers behandling 

av Amerikas urinvånare. Detta var något som även återfanns i amerikanska läroböcker (Costo & 

Henry, 1970; Loewen, 1995; Sanchez, 2007). Att jämföra amerikanska läroböcker med svenska 

läroböckers framställning av Amerikas historia är dock svårt. Eftersom de amerikanska 

läroböckerna skriver om sin egen historia, så blir ett naturligt resultat att urinvånarna och deras 

kultur ger betydligt mer utrymme i amerikanska läroböcker. I de amerikanska läroböckerna som 

Sanchez undersökte så har böckerna dedikerat allt mellan 6 till 37 sidor till urinvånarna (Sanchez, 

2007: s 314). Sanchez skriver dock att mängden är oväsentlig, och pekar på att en av böckerna 

som dedikerat 5 kapitel till urinvånarna fick en negativ utvärdering på grund av innehållet i texten. 

De amerikanska forskarna ställer andra krav på innehållet än denna undersökning har gjort. Ett 

exempel på detta är framställningen av urinvånarnas tro, vilken trots utförligt framställd kritiseras 

av Loewen (1995: s 107) och Sanchez (2007: s. 315) på grund av att den framställs som ytlig 

vidskeplighet, utan att förklara vilka funktioner en religion fyller i ett samhälle. Svenska 

läroböcker kan inte förväntas att ge en likvärdigt utförlig representation av Amerikas urinvånare 

som amerikanska läroböcker, eftersom utrymmet som ges är så pass olika. Man kan även anta att 

amerikanska läroboksförfattare har betydligt mer tid, resurser och möjligheter till att göra 

efterforskningar i området. En sak som de svenska och amerikanska läroböckerna har gemensamt 

är dock att de har en tendens på att belysa det som skiljer urinvånarna från européerna och det 

västerländska samhället (Loewen, 1995: s 92). Många av de svenska läroböckerna väljer att 

behandla urinvånarna i ett separat avsnitt (i böckerna från 60-talet är det dock mer en notis än ett 

helt avsnitt). Detta kan vara för att underlätta för eleverna, att låta dem koncentrera sig på ett 

område i taget. Det ger dock en ofullständig bild av historien, eftersom urinvånarna många 

gånger blir frånvarande i övriga texten. Eftersom urinvånarna var ständigt närvarande, bör detta 

även avspeglas i texten. En annan sak som de svenska och amerikanska läroböckerna har 

gemensamt är utelämnandet av slaveriet av urinvånarna. I Loewens studie nämnde endast 2 av 12 

läroböcker att urinvånarna förslavades (Loewen, 1995: s. 97-98). Detta nämndes inte i någon av 

de svenska läroböckerna som undersöktes. Anmärkningsvärt är även att det är förvånansvärt få 

böcker som nämner att urinvånarna och européerna hade en god relation i början, och att 

urinvånarna hjälpte européerna att överleva. Detta är information som i de flesta böcker lyser 

med sin frånvaro, oavsett vilken tid boken är skriven. Med vetskapen om hur gästvänliga 

urinvånarna var från början, blir européernas illa behandling av dem ännu mer påtagligt. Därför 

anser jag att detta är relevant information som bör inkluderas i läroböckerna. Att visa på att 

européerna behövde utomstående hjälp för att överleva de första åren, hjälper även till att 

motverka ett eurocentriskt perspektiv. Endast en bok, Hildingson & Husén (1970), inkluderade 

vad urinvånarnas jordbrukskunskaper inneburit för dagens samhälle. Att urinvånarnas bidrag till 
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det moderna samhället inte omnämns är något som tidigare forskning kritiserar amerikanska 

läroböcker för (Loewen, 1995: s 105). Att nämna att urinvånarnas kunskap används även i det 

moderna samhället motverkar ett eurocentriskt perspektiv, då eurocentrismen påstår att Europa 

har utvecklats utan hjälp av externa faktorer (Jonsson, 2005: s 184). Likt många av de 

amerikanska läroböckerna (Loewen, 1995: s. 92) så väljer flera av de svenska läroböckerna att ge 

ett ungefärligt årtal när de första människorna anlände till Amerika (Hildingson & Husén, 1970; 

Körner & Lagheim 2002; Almgren et al., 1999), utan att nämna att historikers åsikter många 

gånger går isär i detta område. Det mest förvånansvärda i det undersökta materialet var Körner & 

Lagheims (2002) skildring av Wounded Knee. Deras framställning av händelsen stämmer inte 

överens med någon av de andra läroböckerna. Jag har heller aldrig stött på någon version av 

händelsen som liknar deras beskrivning.  

Slutsatsen är att ett eurocentriskt förhållningssätt i behandlingen av Nordamerikas urinvånare i 

läroböcker generellt sätt har minskat de senaste decennierna, men att det finns undantag. Detta 

var ett resultat som återfinns i amerikansk forskning om läroböcker (Costo & Henry, 1970; 

Loewen, 1995; Sanchez, 2007, Bickford, 2013). Undersökningen visar ytterligare på är att 

innehållet och perspektivet skiljer sig väldigt mycket beroende på författarna, vilket tyder på att 

innehållet är starkt influerat av författarnas synsätt och åsikter. Detta är även en filosofisk premiss 

inom diskursanalysen, att våra omvärldsbilder är konstruerade av samhället och även våra egna 

erfarenheter och upplevelser (Winther & Pillips, 2000: s. 11). Inom diskursanalysen finns ingen 

’sann verklighet’, och man kan därmed inte påstå att någon lärobok presenterar verkligheten fel. 

Man kan dock påstå att en lärobok kan inta ett perspektiv eller förhållningssätt som inte stämmer 

överens med samhällets eller skolans värderingar. Ett sätt att förebygga att förhållningssätt som 

inte stämmer överens med skolans värderingar förekommer i skolor vore att återupprätta en 

läroboksgranskning, istället för att lämna ansvaret på enskilda skolor och lärare att avgöra vad 

som är lämpligt att använda. 
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