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Transnationell jämförelse  

1  

Kritisk bild av Columbus i populärhistoriska texter?  

De två svenska texterna ger en ganska kritisk bild av Columbus. För att göra en 
snabb koll om detsamma gäller i andra länder kan du snabbt kolla bilder och 
rubriker i de andra artiklarna från England, Polen, Spanien och Tyskland. Verkar de 
vara lika kritiska?  

2  

Ett annat sätt att snabbt skaffa sig en överblick är att kopiera texten 
från artiklarna från Sverige, England, Polen, Spanien och Tyskland 

och klistra in texten på wordle.net  

a. Gör en wordle per land (skriv ut eller använd print screen PrtSc för att kopiera 
och klistra sedan in wordle bilderna i t ex word). Fundera kring vad likheter och 
skillnader beror på. 
 
b. Fundera även på om en wordle ger en riktig bild av innehållet i en text. Vilka 
begräsningar har wordle när det gäller textanalys?  

c. Läs den tyska och den svenska texten och fundera på vad som missas om man 
bara använder wordle för att göra en textanalys. 

3  

Jämförelse av en svensk och en tysk innehållsförteckning  

Jämför tillsammans med en kamrat innehållsförteckningarna från den svenska 
tidningen "Världens historia" nr 16 2012 och nr 4 2009 med innehållet i den tyska 
tidningen “G-Geschichte”. Vilka olika perspektiv på Columbus finner ni?  

4  

Jämförelse av framsidor på en svensk och en tysk tidning 

Framsidorna på Världens historia och G-Geschichte har mycket olika design. Kan 
du hitta kopplingar mellan bilderna på framsidorna och innehållet i tidningarna i 
innehållsförteckningen? Motivera dina svar. 
 
Tips: Försök att ta reda på mer om konstnären  

5  

Ytterligare transnationella jämförelser  

Om du är mer intresserad av detta ämne kan du ta en titt på spanska, engelska och 
polska framsidor och listor över innehållet under fliken "ytterligare material" och 
jämföra dem med de tyska och svenska motsvarigheterna.  
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