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[Skriv här] 
 

ABSTRACT 
Larsson, J. 2019. Afrika i läroboken. En kritisk diskursanalys av läroböcker i geografi. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Afrika och afrikaner presenteras och skildras i läroböcker i 

geografi från 70-talet och framåt. Studien ämnar även att ge en omfattande beskrivning av diskursens förändring. 

Genom en kritisk diskursanalys med utgångspunkt i postkolonial teori ämnar studien blottlägga etnocentriska, 

stereotypa och andrafierande uttryck och föreställningar i geografiska läromedel. I  studien analyseras tio 

läroböcker från olika förlag och författare från 70-talet och fram till de böcker som används i nutida 

undervisning. Studien lyfter fram den allmänna bild av Afrika som läroböckerna förmedlar genom beskrivningar 

och skildringar av den afrikanska kontinenten, och huruvida den bilden understryker koloniala idéer och 

strukturer. Analysen visar på en tydlig förändring i läroböckerna över tid i avseende av förekomsten av 

stereotyper, etnocentrism och fördomsfulla uttryck. Vidare har beskrivningarna av Afrika och afrikaner i 

läroböckerna blivit mer nyanserade med en bredare representation av den afrikanska befolkningen. Fortfarande 

tenderar även de nyare läroböckerna att förmedla en utvecklingspessimistisk bild av Afrika, där västvärlden 

framstår som aktör för utveckling och välstånd.  
  

 
Nyckelord: Afrika, lärobok, skolgeografi, postkolonialism, diskursanalys. 
  
Handledare: Karin Nibon 
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1. INLEDNING 

 

Enligt den postkoloniala vetenskapsteorin lever koloniala attityder kvar trots att kolonialismen 

i sig har upphört. Det innebär att koloniala idéer och effekter fortfarande genereras och verkar 

inom diskurser, strukturer och maktrelationer i vår samtid. Kolonialismen bygger på och har 

genom historien legitimerats genom föreställningar om en uppdelning mellan den moderna och 

rationella västvärlden och det underutvecklade och mystiska öst. På ett liknande sätt har den 

föreställda dikotomin använts för att beskriva syd som omodernt, underutvecklat och 

underordnat västvärlden. Idag används fortfarande begreppen ”i - och u-länder” och uttryck 

som ”första och tredje världen”, terminologi som gör att koloniala värderingar och idéer 

fortsätter alstras i våra föreställningar om en tudelad värld . Så gott som alla stater i Afrika har 

varit tidigare europeiska kolonier. Trots avkolonialiseringen blir fortfarande många afrikanska 

länder utsatta för det sociala, kulturella och ekonomiska förtryck som etablerades under 

kolonialtiden. Historieskrivning och vetenskap har länge präglats av ett eurocentriskt perspektiv 

där andra kulturer och folkgrupper marginaliseras och nedvärderas (Loomba, 2006).  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018, s. 1) framgår 

det att skolan inte bara har ett ansvar gällande att förmedla och utveckla elevernas kunskaper, 

utan också att fostra dem till demokratiska medborgare. Det här fostransuppdraget innebär att 

skolan ska förankra och förmedla demokratiska värderingar, respekt för mänskliga rättigheter, 

samt förståelse och medmänsklighet. I läroplanen (2018, s. 4) framgår också att ett 

internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att utveckla elevernas internationella 

solidaritet och förståelse för andra kulturer och levnadssätt. Skolans värdegrund ska genomsyra 

verksamheten och undervisningen, och gäller således även de läromedel som används i de olika 

skolämnena. Läroböckerna spelar en central roll för vad och hur eleverna kommer att lära sig 

och ta till sig nya kunskaper och uppfattningar om världen. De spelar en avgörande roll för 

planeringen av undervisningen och som underlag för undervisningens stoff och innehåll. Flera 

undersökningar har visat att lärare förutsätter att läroboken definierar vad som är värdefull 

kunskap och att läroboksförfattare ska ha tolkat in läroplanen i läroböckerna (Molin, 2006, 115–

118). Således är det betydelsefullt att undersöka om läroböckerna lyckas med att förmedla en 

nyanserad förståelse för andra människor och kulturer, eller om de framställs på ett sätt som 

inte är förenligt med den internationella solidaritet och medmänsklighet som läroplanen 

understryker. Vidare är det av stor vikt att undersöka om kolonialismens fördomar, 

föreställningar och attityder mot andra folkgrupper och kulturer fortfarande genereras i nutida 

läroböcker och tar sig i uttryck i undervisningen. I den här studien har tio läroböcker för 

geografi i högstadiet analyserats, för att undersöka hur dessa framställer Afrika och afrikaner 

och blottlägga eventuella koloniala, nedvärderande och etnocentriska uttryck. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera hur geografiböcker från 70-talet och framåt gestaltat och 

framställt Afrika och afrikaner, samt huruvida bilden de förmedlar belyser Afrikas befolkning 

ur en negativ synvinkel som understryker etnocentriska, stereotypa och koloniala idéer och 

strukturer. Centralt för studien är att undersöka om och hur representationen av Afrika och 
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afrikaner i läroböckerna förändrats fram till idag. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

formulerats: 

  

Hur representeras och framställs Afrika och dess befolkning i geografiska läromedel? 

- Finns det etnocentriska och stereotypa attityder, fördomar och föreställningar och hur 

tar sig dessa i uttryck? 

  

Hur har diskursen förändrats från 70-talet och fram till idag? 

 

1.2 Undersökningsmaterial 

För att besvara frågeställningarna analyseras tio böcker i geografi för åk 7–9. 

Undersökningsmaterialet har ett brett omfång av olika författare och förlag, för att förmedla en 

omfattande analys av flera olika läroböcker. I valet av undersökningsmaterial övervägdes att 

endast analysera böcker från de mest framstående förlagen och författarna och jämföra dessa. 

Men eftersom analysen bygger på till stor del äldre material med äldre förlag som inte längre 

ger ut läroböcker, var det inget alternativ. Istället är valet av undersökningsmaterial baserat på 

utgivningsår och tryckår, då jag ämnat att hitta två böcker från varje årtionde för att jämföra 

dessa och ge en övergripande bild av hur diskursen såg ut under den här perioden. Den senaste 

boken är utgiven år 2015 men trycks fortfarande i nya upplagor och används således i 

undervisning i geografi idag. Samtliga läroböcker i analysen har använts i svensk undervisning. 

 

Lärobok Utgivningsår och 

tryckår 

Författare Förlag 

Geografi: för grundskolans 

högstadium. D. 1–2 

1970 Ulf Sellergren  Läromedelsförlaget 

Geografiboken: för 

grundskolans högstadium 

1976 Gösta Forsström, Carl-Gustav Holdar och 

Ulf Sellergren 

Esselte studium 

Geografi: högstadiet.  

Högstadieboken 

1981 

1984 

Per Thorstensson, Lars Hildingson och 

Lennart Husén 

Natur och Kultur 

Geografi: för högstadiet. D. 

1–3 

1981 

1987 

Gösta Wennberg, Hans Tillman och Åke 

Lindström 

Almqvist & 

Wiksell 

Geografi: stadiebok för 

högstadiet 

1991 

1993 

Göran Andersson och Joel Arvidsson Gleerups förlag 

Geografi: Stadiebok, 1 1997 

1998 

Ulf Sellergren och Peter Östman Almqvist & 

Wiksell 
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Geografi: för grundskolans 

senare del. Grundbok 

2003 Peter Kinlund och Maria Bergman  Natur och Kultur 

Geografi: Ämnesboken 2005 Wiwi Ahlberg, Herman Blom och Lars-Erik 

Åse 

Bonnier 

Geografi 7–9: Stadiebok 2011 

2013 

Per Thorstensson, Anna-Britta 

Thorstensson, Christer Jonasson och Ludvig 

Myrenberg 

Natur & kultur 

Geografi maxi: 7–9 / 

Ämnesboken 

2015 Solveig Mårtensson & Lars Lindberg Liber  

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

  

2.1 Postkolonial teori 

Postkolonialism eller postkolonial teori är en vetenskapsteori som bygger på idén om att 

kolonialismens effekter och maktstrukturer inte upphörde i och med avkoloniseringen. Forskare 

inom det postkoloniala fältet ämnar undersöka, kritisera och blottlägga kolonialismens 

nedärvda strukturer och globala dominansförhållanden. Främst intresserar sig 

postkolonialismen för att undersöka hur kolonialismen styr diskursen inom vetenskap och 

kunskapsproduktion. Således intar den här studien ett postkolonialt vetenskapsperspektiv, då 

den ämnar undersöka om och hur koloniala idéer styr diskursen inom svenska läroböcker i 

geografi. En central utgångspunkt för det postkoloniala vetenskapsfältet är att olika folkgrupper 

fortfarande utsätts för det förtryck som etablerades under kolonialismen. Det innebär att de 

marginaliseras både politiskt och socialt, och att de saknar en rättvis representation. 

Kolonialstyret innebär att Europa både historiskt och nutida sett har haft makten över det som 

skrivits om andra folkgrupper, länder och kulturer. Därmed har västvärlden haft makten över 

det skrivna ordet, vilket har gjort att vetenskap, litteratur och historieskrivning präglas av ett 

eurocentriskt perspektiv (Loomba, 2006, s. 30–35).  

Edward Saids bok Orientalism från år 1978 anses ha haft grundläggande betydelse för det 

postkoloniala fältets framväxt då den erbjöd ett nytt perspektiv för att förstå och tolka historien 

och vår samtid (Manga, 2016, s. 2). Orientalism handlar om hur icke-västerländska kulturer har 

framställts i väst, främst inom den akademiska disciplin som kallades för Orientalism i vilken 

orienten betraktades och kontrollerades. Framställningarna av orienten bidrog till att upprätta 

en föreställd dikotomi mellan européerna och ”de andra”. Genom att framställa andra kulturer 

och folkgrupper som lata, ociviliserade, omoderna och barbariska framstod européerna och 

västerlandet som dess motsats; civiliserat, modernt, utvecklat och med hög arbetsmoral. Det 

här sättet att använda dikotomi inom den koloniala diskursen fungerade som ett sätt att 

vidmakthålla, utvidga och legitimera fortsatt makt över tidigare kolonier (Loomba, 2006, s. 59–

60). 
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2.2 Teoretiska begrepp 

 

2.2.1 Kolonialism 

Begreppet kolonialism kan definieras på olika sätt, men förknippas främst med när en stat eller 

ett land tar besittning över ett område, en så kallad koloni, utanför statens egna landsgränser. 

Kolonialism innebär därmed att ett land erövrar, utnyttjar och tar kontroll över andra 

människors land och tillgångar (Loomba, 2006, s. 24). Genom mänsklighetens historia är 

kolonialismen ett återkommande och geografiskt utbrett fenomen. Begreppet kan därmed inte 

begränsas till en viss tid eller plats även om det främst förknippas med den moderna europeiska 

kolonialismen då europeiska stater erövrade stora landområden i övriga världen. Särskilt  

utbredd var européernas intrång i Afrika. Efter första världskrigets slut fanns det endast tre 

självständiga stater i Afrika, resten av världsdelen var under europeisk kontroll och besittning. 

När 1930-talet inföll hade den europeiska kolonialismen utövat sin makt över mer än 80 % av 

jordens landyta (2006, s. 34). Syftet med koloniseringen var att skapa förbindelser mellan 

kolonierna och moderlandet, där kolonialmakten kunde dra nytta av de tillgångar, råvaror och 

resurser som fanns i kolonierna. Förbindelserna byggde på en ekonomisk, politisk och social 

obalans, där kolonierna kuvades och var underkastat moderlandet, samt fungerade som ett 

verktyg för att den europeiska kapitalismen och industrin skulle växa. Förutom exploateringen 

av koloniernas tillgångar förekom också krigföring, plundring, folkmord, människohandel och 

förslavning under kolonialismen i Afrika, och den afrikanska befolkningen utsattes för ett hårt 

politiskt förtryck (2006, s. 24–35). De koloniala makterna drog sig tillbaka efter andra 

världskriget, och fler och fler afrikanska länder avkoloniserades och blev självständiga. Men 

kolonialiseringen hade bidragit till att afrikanska länder dragits in i ett globalt system av 

ekonomiska (och sociala) kontroll- och beroendeförhållanden, en process som lett till fortsatt 

dominans och kontroll. Det här kallas för nykolonialism eller neokolonialism. Nykolonialismen 

innebär att vissa stater fortfarande utövar ekonomisk, social och kulturell makt över andra 

områden utan att ha någon direkt politisk kontroll. På det sättet kan ett land vara både 

postkolonialt (tidigare koloni, men nu formellt självständigt) och nykolonialt (fortsatt 

ekonomiskt/eller kulturellt beroende), vilket är fallet idag för många afrikanska länder (2006, 

s. 27–28).  

 

2.2.2 Etnocentrism och eurocentrism 

Etnocentrism är benägenheten och tendensen att se den egna kulturen som en universell 

måttstock och förebild, som vilken andra kulturer och levnadssätt jämförs emot. Den egna 

kulturen ses som central och som det ”rätta” och kan innebära en överlägsen och nedvärderande 

attityd gentemot vad som uppfattas som annorlunda. Etnocentrism understryker ett slags ”vi 

och dom- tänkande” där etniska grupper ses som ”de andra” i en negativ och nedvärderande 

bemärkelse. Etnocentrism är till viss del en universell företeelse, människor tenderar att både 

medvetet och omedvetet att se den egna kulturens normer som det rätta och naturliga. Europas 

etnocentrism går under namnet eurocentrism och innebär således att den europeiska 

”identiteten” och kulturen ses som norm, och andra kulturer som underlägsna. Jonsson menar 

att eurocentrismen vinklat vår världsbild på två plan, historiskt och politiskt. Västvärldens 
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övertygelse om sin kulturella och kunskapsmässiga överlägsenhet genomsyrar vetenskap, 

historieskrivning och samhällsdiskurser (Jonsson, 2005, s. 166–168). 

   

2.2.3 Stereotyp 

En stereotyp är en mycket förenklad föreställning om alla som tillhör en viss grupp. Stereotyper 

ger en reducerad, förenklad och överdriven bild av hur någon beter sig eller ser ut och kan 

därmed leda till förutfattade meningar och fördomar om människor och grupper i samhället. 

Stereotyper kan uppkomma som effekt av okunskap men också vara ett mer eller mindre 

medvetet sätt att filtrera information. Vid bristfälliga faktakunskaper om något eller någon kan 

kunskapsluckorna fyllas ut med allmänna stereotyper. De skapas genom att man beskär och 

förenklar föreställningen om något till ett hanterbart format. De koloniala stereotyperna 

medförde bland annat att man kunde befästa en artificiell känsla av olikhet mellan oss och »de 

andra« (Loomba, 2006, s. 73).  

  

2.2.4 “I- och u-land” 

Ett industriland, eller i-land, är en benämning på världens högt industrialiserade och utvecklade 

stater (NE/industriland). Det finns ingen exakt definition av begreppet, men några 

gemensamma kännetecken för i-länder är att industrierna uppvisar hög produktivitet, 

nationalinkomsten per invånare är hög och tillverkningsindustrin och servicesektorn är större 

än de primära näringarna i landet. Motsatsen till i-land är u-land, som till en början stod för 

underutvecklat land men som numera oftare benämns som utvecklingsland, eller 

låginkomstland. Begreppet har använts för att beskriva fattiga länder där de flesta arbetar eller 

sysselsätter sig inom den primära sektorn. Begreppen anses numera vara föråldrat och 

missvisande. Världen ser annorlunda ut idag än när begreppen myntades. Idag finns inte en 

tydlig uppdelning eller klyfta mellan så kallade i- och u-länder, utan många länder befinner sig 

istället i en utvecklingsfas. Afrika är den världsdel med flest så kallade u-länder (NE/u-land). 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 

I det här kapitlet redovisas tidigare forskning, samt studier och granskningar som gjorts på 

svenska läromedel utifrån liknande forskningsfrågor. En del av litteraturen som använts är äldre 

än 20 år, men är ändå innehållsmässigt relevant, då studiens syfte är att förmedla hur diskursen 

inom läroböckerna förändrats fram till idag. Vidare är det av intresse att undersöka om 

läroböckerna idag fortfarande tenderar att använda sig av ett språkbruk med uttryck och begrepp 

som har kritiserats i tidigare forskning. 

Rubin och Sohlberg (1982, s. 57) har granskat läroböcker från 1980-talet i SO-ämnena för 

högstadiet och kommit fram till att det är vanligt förekommande att u-länder och i-länder 

kontrasteras mot varandra. Detta skapar en föreställning om en uppdelning mellan “oss” och 

“dem”, samtidigt som det saknas bakgrundsinformation, sammanhang och vidare förklaringar 

till varför det ser ut som det gör. Rubin och Sohlberg (1982, s. 169) kritiserar främst att de anser 

att läroböckerna saknar struktur och ger en osammanhängande och komprimerad bild av 

världen. Detta bidrar till svårigheter för eleverna hitta sammanhang och nå en utvecklad 

förståelse för den problematik för u-länder som läroböckerna tar upp. Risken att ett 
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etnocentriskt perspektiv och ett förenklat synsätt på världen befästs hos eleverna förstärks också 

på andra håll i samhället, främst av de uttryck som ungdomarna möter i massmedia som 

tidningar, filmer och TV. Därför borde läroböckerna aktivt arbeta för att motverka dessa 

förenklade föreställningar (1982, s. 172).    

I avhandlingen Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker? skriver Selander 

(1990, s. 6) att genom granskningar av läroböcker från 80-talet har man uppmärksammat att 

mycket av den terminologi och det bildspråk som använts i böckerna inte sällan är stereotypa 

och förenklade. Vidare beskriver Selander att läroböckernas pedagogiska struktur är 

polariserande då motsatspar och dikotomiska uttryck är vanligt förekommande. Selander 

förklarar att så gott som alla bilder av ljushyade personer fungerar som illustration för bland 

annat välfärd, lycka och utveckling medan mörkhyade endast förekommer i illustrationer i 

samband med olycka, underutveckling och ofärd. Det här sättet att måla upp skillnader mellan 

olika etniska grupper och nationaliteter bidrar till att läsaren formulerar förutfattade meningar 

och fördomar, samt föreställningar om att vissa grupper är underlägsna andra. Texterna tenderar 

även att ge läsarna otillräckligt med systematiska redskap för att orientera sig och förstå 

omvärlden, vilket bidrar till att läsaren formulerar egna förenklade föreställningar om hur 

världen ser ut (Selander, 1990, s. 1–6). 

I Ajagán-Lesters avhandling “De andra”- i pedagogiska texter (1997) beskriver han hur 

afrikaner framställts i svenska skoltexter mellan år 1768–1820. Ajagán-Lester menar att de 

första skoltexterna präglades av ett rasistiskt perspektiv där afrikanerna associerades med som 

en ras som tillskrevs negativa egenskaper och attribut. Trots att man under 1950-talet började 

rensa texter från rasistiska omdömen och fördomar, menar Ajagán-Lester att etnocentriska 

uttryck fortsatte närvara i många pedagogiska texter. Enligt Ajagán-Lester tenderar 

läroböckerna att beskriva verkligheten i form av motsatspar, som till exempel; rik/fattig, 

utvecklat/underutvecklat, stad/landsbygd, vit/svart och så vidare. Begreppen värderas mot 

varandra och tillskrivs underförstådda budskap där till exempel svart förknippas med att ”dessa 

är det synd om”, medan vit förknippas med ”dessa lever ett gott liv”. Vidare menar Ajagán-

Lester att trots att direkt rasistiska och främlingsfientliga uttryck inte kan preciseras i de 

pedagogiska texterna visar de istället på etnocentriska föreställningar där kulturer och 

folkgrupper presenteras ur en negativ och nedvärderande synvinkel. Rötterna till dessa uttryck 

och föreställningar om det afrikanska folket tros komma från äldre böcker som styrts av en stark 

rasistisk ideologi och kolonialistisk mentalitet, där konsekvensen blir att elevernas förståelse 

för omvärlden grundas i alienerande schabloner och fördomar (Ajagán-Lester, 1997, s. 7–8). 

En forskare som intresserat sig specifikt för framställningen av Afrika och den afrikanska 

befolkningen i läroböcker är Mai Palmberg. Palmberg (2000, s. 13-14) har genom en 

granskning av läromedel från 1980-talet sammanställt studiens resultat utifrån några 

grundläggande fördomar som kunde urskiljas i böckerna. Palmberg menar att dessa fördomar 

är rester från den koloniala ideologin som legitimerat dominans och förmyndarskap över 

afrikanska länder. Fördomarna bygger enligt Palmberg på följande idéer: 

 

• Biologisk rasism 

Även om den rasbiologiska indelningen som delar upp mänskligheten i “högre” och 

“lägre” stående raser inte kommer till uttryck i böckerna finns ett slags bakomliggande 
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rasistiskt tankesätt där man delar in människor i raser och tillskriver dem särskilda 

attribut. Palmberg menar också att det i många läroböcker saknas diskussion kring 

rasismen. 

• Afrikaner som stridslystna vildar 

Palmberg menar att afrikanska stammar ofta framställs som att de ständigt är benägna 

att hamna i konflikter och strid med varandra, vilket driver på fördomar om afrikaner 

som ociviliserade vildar. 
• Afrika utan egen historia 

I många av läroböckerna från 80-talet saknades en beskrivning av Afrikas historia innan 

dess att Afrika koloniserades. Palmberg menar att Afrikas historia beskrevs som liktydig 

med européernas historia i Afrika. 
• Europa som utvecklare 

Synen på Europa som förebild och som den aktör som förde med sig civilisationen och 

den moderna utvecklingen till Afrika. 
• Afrika som i huvudsak exotiskt 

I några av böckerna kunde den exotiska bilden av Afrika vara den enda som 

förmedlades. Där människorna inte framträdde i materialet utan fokuset låg istället på 

Afrikas spännande djur och storslagna natur. Fotografier och beskrivningar av Afrikas 

storstäder och kulturliv fick inte alls samma utrymme som de om Afrikas djur och natur, 

vilken förstärker den bild av Afrika som exotiskt och omodernt, samt ger en onyanserad 

och förenklad bild av Afrika och dess befolkning.  
• Afrika som längst ner på en utvecklingsstege 

Föreställningen om att världens samhällen kunde delas upp på en utvecklingsstege där 

Sverige framställs som att befinna sig högst och afrikanska länder lägst.  

 
Palmberg beskriver också vad hon kallar för ”nya fördomar” som hör ihop med nya former av 

beroende för afrikanska länder. Dessa har visserligen kopplingar till ett mer medmänskligt  

förhållningssätt och tankar om välvilja och godhet, men bidrar ändå till en nedlåtande attityd, 

där den vite mannen och den vita kulturen ses som förebild och norm för resten av världen.  

 
• Synen på U-hjälp som Afrikas frälsning 

Palmberg menar att avsnitt om bistånd och u-hjälp ofta placerades efter problemen 

beskrivits vilken stärker ett budskap om att u-hjälpen är en avgörande kraft för Afrikas 

utveckling, medan afrikansk initiativförmåga får nästintill inget utrymme i texterna. 

• En medlidandeskapande framställning 

Väldigt lite i texterna bidrar till en positiv identifikation i mötet mellan de svenska 

ungdomarna och de afrikanska. Texterna tenderar att få läsaren att känna medlidande 

och “tycka synd om” afrikanerna. Problematiken här, menar Palmberg, är att om 

afrikaner endast beskrivs i samband med problem, elände och fattigdom blir det svårt 

för läsaren att identifiera sig med dem och deras liv. 

 

Lena Molin skriver i studien Rum, Frirum och Moral- En studie av skolgeografins innehållsval 

(2006) att läromedelstexter i geografi idag i många fall befäster stereotypa beskrivningar och 
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representationer av folk och länder. Molin menar att det kan bero på att texterna ärver varandra 

över tid vilket bidrar till att textens ursprungliga mening och gamla fördomar mer eller mindre 

omedvetet fortsätter alstras i nyskrivna läroböcker. Vidare skriver Molin att de äldre böckerna 

i geografi kan direkt kopplas till patriarkala och nationalistiska maktstrukturer i sitt sätt att 

beskriva olika grupper, kulturer och länder. De äldre böckerna genomsyras även av en 

bakomliggande strävan efter att stärka den egna identiteten som bygger på idéer om den vita 

mannens överlägsenhet och dominans. Vidare kritiserar Molin att texterna allt för sällan bjuder 

in läsaren till eget tänkande och reflektion. Istället innehåller texterna faktakunskaper och 

ställningstaganden som är påbjudna och stängda för diskussion (Molin, 2006, s. 196–198). 
 

4. METOD 

 

I det här kapitlet följer en redogörelse för den metod som använts i utförandet av studien samt 

ett resonemang kring val av metod.  

4.1 Kritisk diskursanalys 

Analysen kommer genomföras genom en kvalitativ diskursanalys, som har starka kopplingar 

till det postkoloniala fältet. Begreppet diskurs går att definiera på olika sätt. Främst förknippas 

begreppet med den franska filosofen Michel Foucault som definierade diskurser som: hela den 

praktik som frambringar en viss typ av yttranden (Bergström och Boréus, 2012, s. 356). SAOL 

(Svenska akademiens ordlista) definierar begreppet som ett sätt att resonera inom ett visst 

område och Bergström och Boréus (2012, s.350–356) förklarar att begreppet kan förstås som 

praktiker för hur vi talar, skriver och kommunicerar i det sammanhang i vilken diskursen ingår. 

Vidare kan diskurs beskrivas som ett slags regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men 

inte andra, och pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. Diskursanalys inom 

samhällsvetenskapen används framförallt som ett textanalytiskt verktyg med fokus på språket 

och hur det verkar inom sociala praktiker. Loomba (2006, s. 62) menar att en diskursanalys 

används för att blottlägga hur makten verkar genom språk, vetenskap, litteratur och vardagliga 

institutioner. På det sättet kan man genom en diskursanalys spåra länkarna mellan det synliga 

och det dolda, mellan det dominerande och marginaliserade. Diskurser verkar konstruerande av 

verkligheten och det vi uppfattar som sanningar. Därför medför diskursiva praktiker att det blir 

svårt för individen att tänka utanför dess gränser, således kan man också säga att de utövar makt 

och kontroll över språket och formandet av vad vi uppfattar som sanning eller verklighet. Den 

koloniala diskursanalysen utgör därmed en kritisk analys av material där västerlandets 

kunskapskategorier och antaganden ifrågasätts. En diskursanalys utifrån en postkolonial 

utgångspunkt ämnar undersöka hur kulturella, intellektuella, ekonomiska och politiska 

processer samverkar i upprätthållandet av koloniala strukturer, genom att undersöka kopplingen 

mellan makt, språk och kunskap. Med en kritisk diskursanalys försöker man därmed blott lägga 

hur diskursiva praktiker upprätthåller ojämlika dominans- och maktförhållanden. Ett exempel 

på en diskurs, är den diskurs om orienten som Edward Said analyserar och kritiserar i sin bok 

Orientalism från 1978, det vill säga den tankestruktur och de utsagor som västerlandet 

producerade om orienten, som kom till uttryck i litterära och konstnärliga framställningar, samt 

i politiska och vetenskapliga skrifter och akademisk disciplin (Loomba, 2006, s. 62-68) 
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4.2 Hermeneutik, tolkning och förståelse 

Det som skiljer en kvalitativ textanalys från den kvantitativa är att den kvalitativa textanalysen 

ämnar beskriva, tolka och förstå textens underliggande betydelse och budskap, medan den 

kvantitativa ämnar kvantifiera något, det vill säga mäta frekvensen och förekomsten av vissa 

fenomen och uttryck i texten (Bergström och Boréus, 2012, s. 50). Själva tolkningen spelar en 

central roll i utförandet av en kvalitativ textanalys. Bergström och Borérus menar att tolkning 

ingår i praktiskt taget varje textanalys och att texters innehåll måste tolkas, för att vi ska kunna 

förstå dess innebörd, mening och betydelse. Därför är alla typer av textanalys kopplat till 

hermeneutiken, läran om läsning, tolkning och förståelse. Bergström och Boréus (s.30–33) 

menar att det finns fem huvudsakliga element i den tolkningssituation man befinner sig vid 

utförandet av en diskursanalys. Dessa är: texten, det sammanhang i vilken texten produceras 

(inklusive vilka diskurser den kan relateras till), avsändaren, mottagaren och uttolkaren, det vill 

säga man själv som forskare. Uttolkaren är också en typ av mottagare, men intar också en 

alldeles särskild roll då uttolkaren även ämnar förstå och tolka de primära mottagarnas tolkning, 

vilket i den här studiens fall är högstadieelever. Varje mottagare närmar sig en text med en 

förförståelse och/eller med fördomar. Dessa bygger på våra individuella upplevelser och 

uppfattningar om världen och det sociala sammanhang vi befinner oss i. Därför menar 

Bergström och Boréus att vi aldrig kan trolla bort oss själva i tolkningsprocessen och att det är 

omöjligt att exakt förstå vad en författare velat säga med texten, och hur andra mottagare förstått 

den. Därför är det viktigt att försöka se texten i olika ljus, relatera texten till det som finns 

utanför den och utanför oss själva, samt att kunna argumentera för sina tolkningar (Bergström 

och Boréus, 2012, s.30-50).  

 

4.3 Metodresonemang och reflektion 

Den finns många viktiga aspekter som jag som läsare och tolkare måste beakta och förhålla mig 

till. Först och främst måste jag reflektera över och min roll och ställning gentemot det studien 

ämnar undersöka. Det är viktigt att vara medveten om den egna förförståelsen, och att man 

aldrig kan möta en text tomhänt. Som vit europé, som aldrig varit utsatt för varken ett politiskt 

förtryck, rasistiska fördomar eller förenklade eller felaktiga representationer av min kultur, 

måste jag försöka inta ett bredare perspektiv än mitt eget. Genom hela analysen är det därför 

viktigt att jag ställer mig frågan: finns det flera sätt att uppfatta, tolka och förstå den här texten? 

Till de tolkningar som analysen bygger på följer därför ett förklarade resonemang. Vidare måste 

texterna tolkas som att de kan förstås på olika sätt och anta olika betydelse och innebörd, utifrån 

vem som är textens mottagare. Då böckerna är ämnade för elever i högstadiet, måste jag försöka 

sätta mig in i hur en högstadieelev kan uppleva och förstå textens innebörd. Är texterna 

svårlästa, med oklara sammanhang och bristfällande faktakunskaper, är chansen större att 

eleverna formulerar egna förenklade föreställningar. En text som är självklar för någon kan 

feltolkas av någon annan, därför är också texternas och språkets tydlighet viktigt att ta i 

beaktning. Som tolkare av en text är det nästintill omöjligt att inta en objektiv forskarroll. 

Analysen bygger därmed till stor del på mina subjektiva tolkningar. Dock försöker jag förankra 

dessa till största möjliga mån i den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som 

tidigare presenterats, samt ge ett tydligt resonemang kring de tolkningsresultat som studien för 

fram. 
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5. ANALYSRESULTAT  
 

I följande kapitel presenteras uppsatsens analysresultat. Här redogör jag för den övergripande 

bild och beskrivning av Afrika som genom historien och fram till idag genomsyrat läroböcker 

i geografi. I det senare avsnittet presenteras diskursens utveckling och förändring från 70-talets 

läroböcker fram till de som används i nutida undervisning, med fokus på förekomsten av 

etnocentriska, fördomsfulla och stereotypa uttryck men också vilka underliggande budskap som 

texterna förmedlar till läsaren.  

 

5.1 Bilden av Afrika 

 

Ingen annan världsdel har så stora problem som Afrika. Befolkningen fortsätter att växa snabbt, trots att 

många områden har drabbats av svåra AIDS-epidemier. [...] Hungerkatastrofer till följd av krig, torka eller 

översvämningar drabbar fortfarande kontinenten regelbundet. (Ahlberg, Blom och Åse, 2005, s. 132) 

 

Återkommande för samtliga läroböcker är att Afrika beskrivs som en konfliktfylld kontinent 

med mycket fattigdom och orättvisor, samt med bristfällig utbildning och sjukvård. Afrika 

skildras som en kontinent där det råder många och stora problem. Befolkningsökningen 

framstår som okontrollerbar och explosionsartad. I många av böckerna kan man urskilja en 

stark rädsla för den växande befolkningens framtid, så kallad utvecklingspessimism. Dessa 

beskrivningar av Afrika behöver nödvändigtvis inte vara varken felaktiga eller fördomsfulla, 

då det är sant att många afrikanska länder står inför dessa svårigheter. Men det finns stora 

skillnader i hur de olika författarna valt att presentera afrikanska länders förutsättningar och 

motsättningar. Beskrivningarna varierar från att vara närmast dystopiska med skräckexempel, 

bilder på elände och innehållskraftiga ordval till att vara betydligt mer sakliga, nyanserade och 

objektiva. Beskrivningarna i de äldre böckerna, men även i några av de nyare, tenderar att 

framföra en mycket komprimerad bild av Afrika, där länderna och folkgrupperna klumpas ihop 

till en generaliserbar enhet. Det bidrar till att representationerna av afrikanen inte sällan blir 

stereotyp och förenklad. Risken att fördomar och felaktiga föreställningar befästs hos läsaren 

stärks ytterligare av att många av texterna är stängda för diskussion och reflektion, samt 

innehåller påbjudna budskap och ställningstaganden. Jag har sammanfattat några av de mest 

återkommande beskrivningarna av Afrika i ett antal övergripande punkter.  

 

Afrika, en världsdel av... 

 

• Fattigdom, svält och sjukdomar 

Oberoende av utgivningsåret handlar alltid till största delen av texterna om Afrika i 

läroböckerna om fattigdom. Övervägande information som läroboken förmedlar om Afrika 

berör fattigdom och vad det innebär. Ordet fattigdom används så frekvent i sammanhang med 

Afrika att det naturligt blir det första man tänker på i samband med Afrika, de blir nästan 

synonyma med varandra. 
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• Våld, krig och konflikt 

Konflikter och motsättningar mellan olika folkgrupper beskrivs som ett av Afrikas största 

problem och en betydande orsak till att länderna inte tar sig ur fattigdomen. Många av texterna 

i läroböckerna skildrar våld, krig och blodiga konflikter. Afrika beskrivs som en splittrad 

världsdel, där många olika stammar och folkgrupper med olika kultur, språk och religion måste 

samsas. Ibland, framförallt i de lite nyare böckerna, finns bakgrundkontext till varför 

konflikterna uppstår, där kolonialismen är en tydlig faktor. Ibland tenderar texterna istället att 

förmedla en komprimerad bild av Afrika som otryggt och farligt, och afrikaner som ständigt 

benägna att hamna i konflikt med varandra. Det förstärker äldre fördomar om afrikaner som 

ociviliserade och våldsamma, vilket bidrar till en negativ identifikation hos läsaren och risk att 

befästa stereotypa uppfattningar.  

 

• Underutveckling, primitivitet och okunnighet 

Afrika skildras som längst ner på en utvecklingsstege. Böckerna tenderar att gruppera och 

rangordna länder och världsdelar, där Afrika alltid får sistaplats och agera exempel för 

underutveckling. Infrastruktur och kommunikationer är omoderna och dåligt utbyggda. 

Jordbruket beskrivs som primitivt och småskaligt, med enkla och uråldriga metoder och 

redskap, samt med mycket liten avkastning. Läroböckerna tenderar också att innehålla en slags 

utvecklingspessimism. Det framstår ibland som att afrikanerna är oförmögna till förändring, 

modernisering och utveckling, och lever enligt föråldrade traditioner och tankesätt. 

Människorna lever i primitiva byar ute på landsbygden som de gjort i årtusenden. Det framstår 

som att afrikanerna inte förstår vad som är bäst för sig själva, och saknar kunskaper som är 

nödvändiga för att ta sig ur sin livssituation. Samtidigt beskrivs den rådande politiken som 

korrupt, bakåtsträvande och starkt influerat av religiösa krafter. Ofta placerar man ett kapitel 

om u-hjälp, bistånd, eller hjälporganisationer i slutet eller i anslutning till ett kapitel om Afrikas 

problem. Det bidrar till att internationella hjälporganisationer och bistånd framstår som den 

viktigaste drivkraften för att Afrika ska utvecklas, vilket riskerar att befästa fördomar om 

afrikaner som oförmögna att styra sina egna länder. Afrikansk initiativförmåga ignoreras, och 

den rika västvärlden framstår som Afrikas frälsare och välgörare.   

 

• Extrema klimat, torka och vattenbrist 

Afrika beskrivs som extremt hett och fuktigt, med ogästvänligt klimat för människan att leva i. 

Torkan och vattenbristen i Sahara och Sahel gör att människor och djur svälter, drabbas av 

fruktansvärda sjukdomar och måste fly genom ökenlandskapet. Trots att nomad- och ökenfolk 

utgör en mycket liten del av Afrikas befolkning läggs det mycket fokus på den här gruppen, 

vilket även bidrar till en skrev representation av Afrikas befolkning. Beskrivningar av Afrikas 

klimat och de människor och djur som lever i särskilda klimatområden är ibland exotifierande, 

med målande beskrivningar av nomadfolk i den heta öknen och pygmébefolkningen den i 

fuktiga och ogästvänliga regnskogen.  
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5.2 Hur har diskursen förändrats?  

 

5.2.1 1970-talet 

Böckerna som analyserats från 70 talet är Geografi: för grundskolans högstadium D.1 (1970) 

av Ulf Sellergren och Geografiboken: för grundskolans högstadium (1976) av Gösta Forsström, 

Carl-Gustav Holdar och Ulf Sellergren.  

Det är vanligt förekommande att läroböckerna från 70-talet använder sig av dikotomiska 

uttryck för att beskriva världen. Länder, grupper och kulturer kontrasteras mot varandra genom 

jämförelser i form av motsatspar. Bland annat finns jämförelser mellan Afrika och Europa eller 

mellan ett afrikanskt land och ett europeiskt. Dessa används för att understryka den låga 

utvecklingsnivån i många afrikanska länder, men också för att stärka den egna europeiska 

identiteten hos läsaren.  

I boken från år 1970 saknar Afrika ett eget kapitel. Istället finns beskrivningar av Afrika, 

och främst ett afrikanskt land, Nigeria, under kapitelrubriken: U-länder. Det här kapitlet 

innehåller en hel del jämförelser med hjälp av tabeller och diagram. Här presenteras bland annat 

en tabell som visar levnadsnivå för elva stater i världen, varav Sverige ligger på andra plats 

(efter U.S.A) och det afrikanska landet Etiopien kommer på sista plats. En annan tabell visar 

levnadsnivå för olika delar av världen, varav Afrika presenteras som den region med den lägsta 

levnadsnivån i världen. I en jämförelse mellan Nigeria och Sverige jämförs bland annat antal 

läkare per invånare, antal invånare per bil och antal invånare per telefon i vardera land. Här står 

det också att Nigeria har stora problem att brottas med, med stora klyftor mellan fattiga och 

rika, analfabetism, och brist på sjukvård och utbildade läkare. Afrika presenteras som längst ner 

på en utvecklingsstege, i analogi med de fördomar som Palmberg belyser i sin  

forskning. Liknande eurocentriska föreställningar, där Europa och den europeiska kulturen 

används som måttstock för utveckling, välstånd och framgång används frekvent i båda böckerna 

från 70-talet. Även bilder används i jämförelser för att understryka skillnader mellan Afrika och 

Europa. I kapitlet om Nigeria visas två bilder, varav en är från Nigerias huvudstad Lagos och 

en från staden Kano i norra Nigeria. Bilden från Lagos visar människor och några bilar i staden, 

i bakgrunden syns moderna betonghus och i förgrunden syns två kvinnor som bär stora skålar 

och baljor på huvudet. Den andra bilden är tagen ur ett fågelperspektiv på en stad med hus 

byggda av lera, i förgrunden kommer en person ridande på en häst. Bildtexterna lyder:  Nigerias 

huvudstad Lagos. Man kan i de afrikanska städerna se blandningen av gammalt och nytt, av 

europeiskt inflytande på den afrikanska livsföringen och Kano i norra Nigeria. Gammal 

afrikansk kultur präglar vissa delar av staden (Sellergren, 1970, s. 66). Det europeiska får stå 

som symbol för det ”nya” och moderna och medan afrikansk kultur står för det motsatta. På det 

här sättet tillskrivs det afrikanska en slags underliggande negativ mening, som bidrar till 

andrafiering och upprätthållande av dikotomiska föreställningar. Afrikansk initiativförmåga 

förbises, istället står Europa som aktör för moderniseringen och utvecklingen av det afrikanska 

samhället. Liknande beskrivningar återkommer i boken från 1976. I stycket  

Levnadsförhållanden beskrivs livet i arabländerna. Till dessa hör bland annat de afrikanska 

länderna Egypten, Algeriet, Libyen och andra nordafrikanska länder där man talar arabiska, 

därför har jag valt att ta med texten i analysen trots att man här refererar till araber snarare än 

till afrikaner. 
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En besökare från västerlandet finner arabernas gamla stadsdelar mycket intressanta och främmande. Genom 

årtusenden har husen, kläderna, och människornas vanor förblivit oförändrade. Araben bär sin burnus 

(yllemantel med kapuschong) och rider på sin åsna genom smala och smutsiga gator liksom människorna 

gjorde på Jesu tid. Dessa samhällen skiljer sig från de mer europeiskt betonade stadsdelarna i de större 

städerna. (Fosström, Holdar, Sellergren, 1976, s. 310). 

 

Det här stycket tolkar jag som både eurocentriskt och stereotypt. Den arabiska kulturen beskrivs 

som främmande och föråldrad, medan det europeiska ses som förebild och som måttstock för 

välstånd och utveckling. Beskrivningen av araben blir också mycket stereotyp och förenklad. 

För det första finns det en problematik med benämningen araben, som att alla araber skulle 

leva på samma sätt när det egentligen finns en stor variation både inom och mellan arabiska 

länder. Alla araber bär inte samma typer av traditionell klädsel eller rider på åsnor genom 

smutsiga gator. Beskrivningen är också fördomsfull och innefattar ett tydligt ”vi och dom” -

tänkande, där man understryker olikheter som upprätthålls av dikotomiska uttryck. I samma 

kapitel beskriver man hur människorna i de arabiska städerna ofta saknar vatten och avlopp och 

att det är vanligt att husdjuren sover i samma rum som människorna. Här understryker man 

återigen att det finns en stor skillnad mellan de europeiska stadsdelarna och de arabiska. Man 

skriver: I de mer europeiskt präglade stadsdelarna finns det moderna hus, spårvagnar och 

bussar. Vidare har man där löst vatten- och avloppsfrågorna på samma sätt som vi är vana vid 

i våra tätorter (1976, s. 310). Det här uttrycket tolkas som eurocentriskt och att det även kan 

bidra till att befästa fördomar. I de europeiskt betonade stadsdelarna har man ”löst” 

vattenfrågorna, vilket indikerar på att européerna skulle vara mer tekniskt kunniga och 

skickligare än araberna som inte ännu ”löst” dessa problem.  

Att de äldre läroböckerna genomsyras av eurocentrism framkommer också i hur Afrika 

beskrivs utifrån hur Europa idag betraktar och genom historien har betraktat Afrika. Man 

skriver bland annat i en text om koloniseringen att Afrika länge verkade ”svårtillgängligt, hett 

och osunt” och hur slavhandeln väckte européernas intresse för kontinenten (1970, s, 80). 

Afrika beskrivs som något främmande, mystiskt och exotiskt i likhet med Saids dikotomi och 

de fördomar Palmberg lyfter fram.  

 

I Europa betraktade man länge den stora världsdelen i söder som hemlighetsfull, outvecklad och bebodd av 

primitiva vildar. Farliga kuster med sandrev, frånvaron av skyddande vikar och höga och branta kuster 

gjorde världsdelen svår att tränga in i. Afrika var därför länge känt som den “mörka” världsdelen. Genom 

handeln med negerslavar vakande européernas intresse för Afrika. Detta ledde till kolonisation. (1976, s. 

317) 

 

Citatet är från den inledande texten i kapitlet om Afrika i boken från 1976. Hela inledningen 

till kapitlet om Afrika är alltså skrivet utifrån hur Europas syn på Afrika och vad som gjorde att 

européernas intresse vaknade för världsdelen. Afrika beskrivs som en kontinent som saknar en 

egen historia. Istället börjar Afrikas historia i det ögonblick som européerna börjar betrakta, 

kontrollera och ”tränga sig in” i världsdelen. Trots att författarna försöker inta en kritisk 

position gentemot de tidigare föreställningarna om Afrika förmedlar man ändå synen på Afrika 
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som mörkt och mystiskt, en beskrivning som kan liknas med de fördomar som Palmberg tar 

upp, och den föreställda dikotomin som Said skriver om i Orientalism. Vidare står det i samma 

stycke att några kolonier sköttes väl men att i de flesta så blev den svarta befolkningen förtryckt. 

Jag anser att det finns en stor problematik med att hävda att några kolonier sköttes väl då det 

indikerar att det skulle vara rätt för vissa grupper av människor att ta kontroll över andra 

gruppers mark och resurser. Vad menar man egentligen med att en koloni sköttes väl och utifrån 

vems perspektiv? Att hävda att några av kolonierna sköttes väl kan ses som en slags 

legitimering och upprätthållande av koloniala idéer och strukturer, samt förstärker 

föreställningen om Europa som aktör för Afrikas utveckling och modernisering. Även i boken 

från 1970 förbises Afrikas egen historia, och man väljer att istället fokusera på européernas 

historia i Afrika. Bristen på naturliga hamnar har bidragit till att världsdelens inre varit 

outforskat längre än t.ex. Sydamerika. (Sellergren, 1970, s. 6) 

Det här betraktandet av Afrika utifrån ett europeiskt perspektiv speglas tydligt i ett stycke 

i boken från 1976 där man menar på att sedvänjorna i de afrikanska byarna för oss kan verka 

främmande och säregna. Vidare understryker man även hur Europa agerat som aktör för 

utveckling och omvandling av det afrikanska samhället.  

 

Sedvänjorna i dessa byar kan för oss verka främmande och säregna. [...] För cirka 100 år sedan kom man i 

det inre Afrika för första gången i kontakt med den vite mannen och hans kultur.  Sedan dess har 

omvandlingen av det afrikanska samhället gått mycket fort. (1976, s. 328) 

 

Stereotypa och fördomsfulla framställningar om afrikaner är frekvent återkommande i 

läroböckerna under 70-talet. Dessa liknar de fördomar som Palmberg belyser i sin analys. 

Framförallt finns beskrivningar som kan leda till att befästa fördomar om afrikaner som 

stridslystna vildar. Afrika skildras som en kontinent fylld av krig, konflikt och motsättningar 

mellan olika stamfolk. Bland annat skriver man i boken från 1970 (s. 304) man som följande: I 

oasen har människor slagit sig ner och skapat permanenta bostäder. Ofta har man befäst oasen 

mot överfall från olika öken-stammar. 

I böckerna förekommer även eländesbilder och skrämmande skildringar, med fokus på 

svält, fattigdom, sjukdomar och torka. I ett stycke som berör u-landsproblem, utbildning och 

brist på föda visas en bild på två starkt undernärda barn från Kongo. Här finns också 

fruktansvärda beskrivningar om inbördeskriget mellan provinsen Biafra och Nigeria och hur 

kriget tvingade ut miljontals ut på flykt under svält och lidanden. Till stycket finns en bild som 

föreställer flyktingar sittandes längst en landsväg, en man i förgrunden är mycket mager och 

saknar kläder. Eländesbilderna har en slags medlidandeskapande framställning, där effekten 

blir att man tycker synd om den afrikanska befolkningen. Aldrig porträtteras afrikanerna i 

samband med lycka och välfärd, istället visar läroböckerna från 70-talet främst afrikaner i 

jordbruksarbete, i fattigdom och torra ökenområden. I anslutning till beskrivningar av Afrikas 

fattigdom och motsättningar finns ett kapitel som handlar om u-hjälp och lyfter fram olika 

internationella hjälporganisationer, vilket förstärker fördomen om västvärlden som Afrikas 

frälsare. 

Den negativa bild av Afrika och den afrikanska befolkningens levnadsstandard som 70-

talets läroböcker lyfter fram förstärks också av de rubriker som används i samband med texter 
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om Afrika. Av de fem sidor i boken från 1970 som berör Nigeria finns tre underrubriker: 

Motsättningar inom landet, andra problem och slutligen jämförelse mellan Sverige och 

Nigeria. Rubrikerna förmedlar en onyanserad bild av den stora världsdelen. Utan att behöva 

läsa innehållet i texterna har läsaren, som i det här fallet är en elev på högstadiet, fått en mycket 

komprimerad och negativ bild av Afrika. I boken från 1976 finns bland annat en rubrik som 

lyder: En världsdel som hotar torka ut. Också här förmedlas en bild av hela Afrika som en farlig 

och ogästvänlig plats med extrema klimat. Upprepade gånger blir läsaren matad med negativa 

och förenklade föreställningar om Afrika. 

Vidare innehåller boken från 1976 två stereotypa och närmast rasistiska illustrationer. 

Kapitlet Kan jorden föda oss? berör olika problem som u-länderna står inför, främst kring 

befolkningsökning och svält. Här finns en väldigt stereotyp illustration av en afrikansk kvinna. 

Hon är mager, lättklädd med synliga bröst, gravid (med ett stort jordklot som ska symbolisera 

gravidmagen) och hon bär i en traditionell afrikansk bärsjal ett tjugotal små barn på ryggen. 

Illustrationen liknar närmast en rasistisk nidbild av en afrikansk kvinna. Kapitelrubriken och 

texten förmedlar också en skrämmande bild av befolkningstillväxten i världen, och syftar till 

att det föds för många barn i u-länderna, vilket i framtiden innebär att jorden inte kommer räcka 

till åt oss alla. Längre in i kapitlet finns ytterligare en illustration med bildtexten En delad värld. 

Illustrationen föreställer ett tudelat jordklot där det på den nordvästra sidan finns moderna 

höghus och byggnader, bilar och industrier, medan på den sydöstra finns det några enkla hyddor 

med halmtak och flera magra mörkhyade människor, varav en håller fram en tom skål. Från 

den nordvästra delen kastar en vit man iklädd kostym ner vad som ser ut som en peng till den 

fattige mannen på andra sidan. Illustrationen uttrycker både eurocentriska och dikotomiska 

föreställningar om världen, och de mörkhyade reduceras till förenklande och nedvärderande 

stereotyper.  
      Några direkt rasistiska uttryck går inte att precisera i någon av böckerna, däremot anser jag 

att det finns uttryck, ordval och formuleringar som kan bidra till att befästa rasistiska fördomar 

snarare än att motverka sådana. Dessutom innehåller texterna onödigt fokus på hudfärg och 

etnicitet. Afrika söder om Sahara benämns metaforiskt som Det svarta Afrika. Här berättar man 

förutom vilka etniska grupper och hudfärger som finns i området, att länderna här står inför 

oerhörda problem med brist på sjukvård och en alarmerande befolkningsökning. Det svarta 

Afrika tillskrivs i den bemärkelsen det underförstådda budskapet att det svarta står för något 

negativt, hemskt eller sorgligt. Uttrycket Det svarta Afrika symboliserar inte endast ett område 

där det bor svarta personer utan också ett område som är fyllt av problem. För en högstadieelev 

kan dessa egentligen helt skilda innebörder av ordet svart kopplas samman som om de vore 

avgörande av varandra. Ett annat uttryck som jag reagerade på när det återkom i böckerna är 

hur författarna valt att använda begreppet ”okunnighet”. I ett stycke om utbildning i boken från 

1970 står det att man i Afrika måste ”bekämpa okunnigheten” (1970, s. 87). Vidare står det att: 

Den okunnige tror att besvärjelser och offer till gudarna är det bästa hjälpmedlet mot torka 

och missväxt. Den utbildade har en chans att förstå och pröva moderna metoder (1970, s. 87). 

»Den okunnige« blir i det här fallet synonymt med afrikanen, vilket bidrar till att befästa 

fördomsfulla och stereotypa föreställningar hos läsaren. Uttrycket är också fördomsfullt i den 

bemärkelsen att man kopplar ihop okunnighet med befolkningens religiösa och kulturella 

traditioner, vilket även ger budskapet en etnocentrisk och närmast rasistisk underton.  
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5.2.2 1980-talet 

De två böcker som analyserats som är från 80-talet är Geografi: högstadiet. Högstadieboken 

(1984) av Per Thorstensson, Lars Hildingson och Lennart Husén, och Geografi: för högstadiet. 

D. 1–3 (1987) av Gösta Wennberg, Hans Tillman och Åke Lindström.  

Geografi: högstadiet. Högstadieboken från 1984 skiljer sig från de tidigare läroböckerna. 

Här fokuserar man inte lika mycket på att betona de problem som de afrikanska staterna står 

inför, istället beskrivs motsättningarna på ett mer objektivt sätt och utan eländesbilder och 

kraftfulla rubriker. Fortfarande beskrivs Afrika som en kontinent med utmaningar med 

fattigdom, torka och en växande befolkning, men ett omfattande kapitel berör också Afrikas 

näringsliv och naturtillgångar som vattenkraft, uran och olika metaller, oljetillgångar och 

jordbruk. Läsaren får ta del av fler skildringar av Afrika är tidigare, och kan bilda sig en bredare 

uppfattning om de motsättningar som finns, men även de förutsättningar som finns för 

utveckling.  

I båda böckerna finns diskussion om kolonialismen och dess kvarvarande effekter, 

apartheid, slavhandeln och hur det marginaliserat och påverkat den afrikanska befolkningen. 

Diskussionen är betydligt mer omfattande än i de tidigare böckerna. Här står att kampen för 

frigörelse kostat Afrikas folk mycket lidande och har inneburit ekonomiska påfrestningar och 

inre stridigheter. Här ger man också en tydligare bakgrundskontext än i tidigare läroböcker till 

varför olika afrikanska folkgrupper och stammar ligger i konflikt med varandra. Det 

framkommer hur nya gränser drogs av européerna utan att ta hänsyn till människorna som levde 

där. Folkgrupper splittrades medan andra tvingades ihop trots att de talade olika språk och 

tillhörde olika kulturer och religioner, vilket bidrog till att konflikter mellan folken uppstod. 

Böckerna från 80-talet innehåller betydligt mindre stereotypa och fördomsfulla uttryck än de 

från 70-talet, även om sådana tendenser fortfarande finns kvar. Fortfarande används uttrycket 

det svarta Afrika, och även här lägger man stor vikt vid hudfärg och etnicitet.  

 

Det svarta Afrika börjar i stort sett söder om Sahara. I norr finns européer, araber och många andra folk 

som brukar räkna s som “vita”. Även Sydafrika har en mindre vit befolkning. På östkusten och på 

Madagaskar finns många asiater, som flyttat till Afrika från t.ex. Indien (1984, s. 109) 

 

Stora delar av läroböckerna från 80-talets kapitel om Afrika berör vegetation, natur och klimat. 

Här beskrivs hur de långa torrperioderna innebär svält för både människor och djur. I ett stycke 

om det livgivande regnet i boken från 1987 står det att mycket av afrikanernas gamla magi och 

riter är knutna till regnet. De tropiska regnskogarna i Afrika beskrivs som en gynnsam livsmiljö 

för växter och djur, men som ogästvänlig för människan. På en bild visas tre pygméer i 

Kameruns täta regnskog. Pygméerna är ett folkslag där snittlängden inte överstiger 150 cm, och 

kvinnorna är normalt en decimeter kortare. Bildtexten berättar att de lever av jakt och att samla 

ätbara insekter och växtdelar (1987, s. 190). Afrikas öknar beskrivs som hårda och ogästvänliga, 

med torka, brännande hetta och bitande kyla. Två bilder visar sanddyner i Sahara och en Tuareg 

(Tuareger är ett nomadfolk i Sahara) tillsammans med sina kameler. Afrikas jordbruk beskrivs 

under rubriken en världsdel av fattiga bönder- ett uttryck som blir tämligen onyanserat och 

stereotypt.  
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I Geografi: för högstadiet. D. 1–3 från 1987 återkommer eurocentriska beskrivningar som 

vi känner igen från 70-talets läroböcker. I det första stycket om Afrika under rubriken: Den sist 

utforskade kontinenten beskriver man att världsdelens landformer, med sumpiga och 

ogästvänliga kustområden, osegelbara vattenvägar och besvärliga ledtransporter har gjort det 

svårt för människan att ta sig in i kontinenten. Dessa naturgeografiska faktorer menar man var 

orsaken till att ”Afrika blev den världsdel som sist utforskades och kartlades av européerna” 

(1987, s. 188). Det här stycket är präglat av eurocentriska föreställningar, där man istället för 

att skriva om Afrikas egen historia väljer att skriva om européernas historia i Afrika. Texten är 

även skriven ur ett betraktande och kontrollerande perspektiv, där européernas syn på och 

upplevelser av Afrika är mer centralt än att beskriva det faktiska Afrika och de människor som 

levde och lever där. Den här beskrivningen framställer också Afrika som en mörk, ogästvänlig 

och besvärlig plats vilket understryker koloniala idéer om ett mystiskt och ociviliserat Afrika. 

Vidare bidrar formuleringen att innehållet lätt kan tolkas som att Afrika var den plats som 

beboddes sist av människor när sanningen snarare är att alla människor härstammar därifrån. 

Ursprungsbefolkningen ignoreras och reduceras till ociviliserade vildar och Afrika framställs 

med en exotifierande underton. Under rubriken slavhandel, kolonialism och frigörelse kommer 

en betydligt mer rättvis och nyanserad beskrivning av Afrikas historia, där man beskriver att 

det fanns stora och mäktiga riken långt innan det att Afrika koloniserades. Det visar på en 

positiv utveckling från de äldre läroböckerna. 

 

5.2.3 1990-talet 

De böcker som analyserats från 1990-talet är Geografi: stadiebok för högstadiet D1-3 (1993) 

av Göran Andersson och Joel Arvidsson, och Geografi: Stadiebok, 1–3 (1997) av Ulf Sellergren 

och Peter Östman. 

  Geografi: stadiebok för högstadiet D1-3 från 1993 genomsyras av en slags 

medlidandeskapande och utvecklingspessimistisk framställning, där Afrika beskrivs som fyllt 

av krig, fattigdom, sjukdomar och växande problem. Beskrivningarna här är målande och 

subjektiva, med kraftiga ordval och rubriker. Under rubriken underutvecklad kontinent 

förklarar man att inget land i Afrika har en ekonomisk standard jämförbar med Sveriges, att 

kontinenten är den minst industrialiserade i världen och att de flesta afrikanska länder visar ett 

näringsliv som är typiskt för ett u-land. Här beskrivs också det afrikanska jordbruket som 

primitivt, att matproduktionen inte kan hålla jämna steg med befolkningsökningen och att 

Afrikas länder därmed står inför stora problem. I ett stycke målas en negativ och närmast  

dystopisk bild upp av kontinentens utveckling. Såhär står det under rubriken Är utveckling 

möjlig?: 
 

Det finns naturligtvis alltid möjligheter för utveckling, men för närvarande är det svårt att ens skönja några 

positiva tendenser för Afrika, speciellt i länderna söder om Sahara är redan mycket fat tiga och en rad 

problem tornar upp sig. Vattenbristen är bara en av många problem som knappast kommer bli mindre i 

framtiden. (1993, s. 301) 

 

Befolkningstillväxten beskrivs som ”explosionsartad” och ”alarmerande”, med en kraftig 

urbanisering som leder till sociala problem som växande slumkvarter, kriminalitet och 



21 

 

prostitution. Samtidigt förklarar man att de olika staternas ekonomi förväntas bli allt sämre.  För 

att understryka de ”gigantiska problem” som befolkningstillväxten leder till finns ett stycke om 

de växande kåkstäderna där de nya stadsborna bor hopträngda i små hus av lera, pinnar och 

kartonger. I stycket ger man denna skildring: Stanken i Mathary Valley är nästan obeskrivlig- 

urin, avfall och rester av slaktade djur rinner i öppna diken. Här föds och dör människor utan 

att det märks i myndigheternas register. (1993, s. 311). 

Vidare beskriver boken att av de 44 minst utvecklade länderna i världen, är 34 afrikanska. I 

listans andra ände finner vi länder som Sverige och Japan. Läsaren får egentligen inte något 

tydligt svar på frågan om utveckling är möjlig eller hur en utveckling skulle kunna gå till. Istället 

avslutas kapitlet med en bild som visar ett 50-tal etiopiska barn som under en svältkatastrof får 

mat av en hjälporganisation. Afrikansk initiativförmåga förbises, istället finns det risk för att 

befästa föreställningar om internationella hjälporganisationer och bistånd som den avgörande 

kraften för Afrikas utveckling. 

Återkommande tillfällen jämförs Afrika och afrikanska länders ekonomiska och sociala 

levnadsstandard mot Sveriges. Kenyanen har ingen bil och heller ingen cykel, utan rör sig till 

fots. Beskrivningarna tenderar också att vara tämligen nedvärderande och andrafierande, och 

understryks genom jämförelser av materiella tillhörigheter. Alla telefoninnehavare ryms i en 

katalog, och den katalogen är inte tjock! (1993, s. 303). 

I ett kapitel om jordens klimatzoner beskrivs både den alarmerande ökenspridningen som 

leder till svältkatastrofer i Sahel och söder om Sahara, och livet för människor som bor i den 

tropiska regnskogen i centrala Afrika. Här finns text som Zaires (nuvarande Kongo Kinshasa) 

pygmébefolkning. Beskrivningen av pygméerna är målande, nästan som om det var skrivet för 

att vara en spännande och exotisk berättelse. Pygméerna jagar elefanter med giftpilar, samlar 

frukter, bär och svamp och tackar andar och gudomligheter för jaktlyckan. Det står att 

pygméerna klarar det varma och fuktiga klimatet bra, medan ”vi andra” har svårt att trivas 

(1993, s. 59). En bild visar en vit man gåendes i mitten av en folkskara av pygméer. Uttrycket 

kan tolkas som exotifierande och andrafierande. 

Beskrivningarna i den senare läroboken, Geografi: Stadiebok, 1–3 (1997), är betydligt mer 

objektiva och sakliga och utan den medlidandeskapande framställning som genomsyrar boken 

från 1993. Här beskrivs samma problem och motsättningar som tidigare, skillnaden är att 

beskrivningarna saknar ställningstagande, värderingar och pessimistiska budskap. I Geografi: 

Stadiebok, 1–3 (1997) blir det tydligt att författarna fokuserat på den stora variation som finns 

i världsdelen. Dock kan vi återigen se den typen av eurocentriska inslag som återkom i de äldre 

läroböckerna där Afrikas historia beskrivs utifrån ett betraktande perspektiv. I boken från 1997 

(s. 242) skriver man: Det är svårt att med fartyg ta sig in i Afrika. Det försenade européernas 

utforskning av den afrikanska världsdelen. Det var först under 1800-talet som européerna lärde 

känna Afrikas inre områden.  

I 90-talets läroböcker finns omfattande diskussion rörande kolonialismen, apartheid, 

slavhandeln och andra orättvisor och hur det fortfarande påverkar Afrikas befolkning. Vidare 

innehåller båda böckerna, i såväl texter som i bild, en bred representation av människor med 

olika levnadsförhållanden. Det gör att böckerna från 90-talet lyckas förmedla ett bredare 

perspektiv än vad många av de tidigare böckerna gjort. Fortfarande tenderar böckerna dock att 

lägga fokus vid hudfärg och etnicitet. I boken från 1993 beskrivs Kenya som en blandning av 
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olika folkgrupper, där 99 % består av svarta befolkningsgrupper, men att det även finns vita 

och asiater. Här menar man att asiaterna och de vita spelar en stor roll inom landets handel och 

ekonomi. Ett påstående som kan bidra till att befästa fördomar och föreställningar hos läsaren. 

I boken från 1997 beskriver man att området Sahel skiljer det arabiska och muslimska Afrika 

från “det svarta Afrika” och att konflikter mellan olika folkslag i området är vanligt 

förekommande. 

 

5.2.4 2000-talet 

De böcker som analyserats från 2000-talet är Geografi: för grundskolans senare del. Grundbok, 

1. (2003) av Peter Kinlund & Maria Bergman och Geografi: Ämnesboken, 2. (2005) av Wiwi 

Ahlberg, Herman Blom & Lars-Erik Åse.  

Böckerna från 2000-talet har många saker gemensamt, men skiljer sig också tydligt åt i 

vissa aspekter. Båda böckerna lyckas med att presentera en bred och omfångsrik bild av Afrika, 

i princip helt utan stereotypa framställningar och etnocentrism, vilket skapar en stark 

brytningspunkt från föregående läroböcker. Framförallt saknar böckerna eurocentriska uttryck 

om Afrikas historia som i många av de tidigare läroböckerna. Båda böckerna innehåller också 

omfattande diskussion kring rasism, kolonialism, slaveriet, och apartheid. Trots likheterna blir 

det tydligt om man jämför de båda böckerna att författarna har olika fokus, olika syn på och 

olika sätt att skildra världsdelen Afrika. I boken från 2003 är det svårt att precisera några 

stereotypa eller etnocentriska uttryck överhuvudtaget. En omfattande och bred representation 

av Afrika och dess heterogena befolkning genomsyrar boken, med mycket utrymme för egen 

reflektion hos läsaren och utan påbjudna budskap. I både text och bild förmedlas en nyanserad 

bild av Afrika där olika levnadsförhållanden, kulturer, språk, religioner och folkgrupper 

presenteras. Afrika skildras inte som i några av de tidigare böckerna, som en ihopklumpad 

enhet. Man kan också urskilja en slags utvecklingsoptimism. Boken lyfter fram svårigheter, 

orättvisor och problem, men utan en medlidandeskapande framställning och utan kraftiga 

ordval och rubriker. Några exempel på rubriker i boken från 2003 är bland annat: Mer än tusen 

olika språk, En mängd religioner, enkla redskap- stor kunskap och rika naturtillgångar- få 

industrier. Kapitlet om Afrika i boken från 2003 börjar med att ställa läsaren frågan: vad tänker 

du när du hör ordet Afrika?  

 

Många förknippar Afrika med svält, torka, krig och sjukdomar. En världsdel med enkla hyddor och vilda 

djur. En världsdel av fattigdom… Visst, det finns mycket fattigdom i Afrika, mycket sjukdomar, mycket 

våld. Men de flesta afrikaner lever i fred, trots fattigdom och orättvisor, och de flesta har mat för dagen. I 

Afrika finns också böljande sädesfält, shoppingcentrum, höghus och välstånd. Det finns inte en bild av 

Afrika, utan många! (Kinlund och Bergman, 2003, s. 230) 

 

Visserligen är texten skriven ur ett slags betraktande perspektiv och förutsätter att läsaren redan 

har förutfattade föreställningar om Afrika. Å andra sidan syftar texten till att få läsaren att tänka 

till och rannsaka sig från tidigare förutfattade meningar och förenklade föreställningar om 

världen. Vidare fortsätter kapitlet om Afrika under rubriken Människans historia börjar i 

Afrika. Här ges en presentation om Afrikas historia innan det att Afrika koloniserades av 

Europa. Europeiska upptäcktsresande nämns inte överhuvudtaget i stycket som berör Afrikas 
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historia. Istället skriver man att det funnits utvecklade och välmående riken med avancerad 

byggnadskonst i Afrika i tusentals år. Vidare tar man avstånd från tidigare formuleringar som 

gjort att afrikaner framstått som okunniga och i behov av hjälp utifrån. Man skriver att mycket 

av det afrikanska jordbruket bedrivs med enkla redskap och metoder, men att bönderna ofta har 

en djup kunskap om jordbruk och miljön som de lever i. Detta står i kontrast till de tidigare 

läroböckerna, då afrikanerna inte sällan beskrivits som ”okunniga” och deras metoder inom 

jordbruket som uråldriga, omoderna och dåliga för miljön.  

 

Trots det har utomstående bedömare, till exempel koloniala tjänstemän och biståndsarbetare, länge menat 

att det afrikanska jordbruket är primitivt. Det har dock visat sig att många inhemska jordbruksmetoder är 

effektivare och bättre anpassade till de lokala förhållandena än vad nya västerländska metoder är. (2003, s. 

245)   

 

I boken från 2005 återkommer dock tendenser från de äldre läroböckerna. De första sidorna i 

boken, under kapitelrubrikerna En gammal kontinent, fokuserar främst på Afrikas geologi, 

natur, klimat och växtlighet. I boken från 2003 har man istället valt att börja med att skildra de 

olika länderna och människorna som lever i Afrika. Den första texten i boken från 2005 som 

om Afrikas befolkning handlar om jordbruket som man valt att presentera på ett generaliserande 

sätt under rubriken svarta jordbrukare, vita farmare. En bild visar hur en vit man ligger blodig 

på gatan med bildtexten: En vit farmare har mördats i Zimbabwe. Han är ytterligare ett offer 

för stridigheterna om den odlingsbara marken (2005, s. 129).  

      Kapitlet om Afrikas framtid innehåller två underrubriker som förmedlar en stark 

utvecklingspessimism: oläkta sår och splittrade länder. De två bilderna som finns i kapitlet 

visar en målning från en slavtransport och en bild på två barnsoldater. Bildtexten berättar att i 

många afrikanska konflikter tvingas barn att bli soldater. Kapitlet förmedlar en stark 

utvecklingspessimism och handlar till stor del inte alls om Afrikas framtid, utan ger snarare 

historiska tillbakablickar till slavhandeln och kolonialismen. Såväl texterna som bilderna till 

stycket om Afrikas framtid skapar en föreställning hos läsaren att utvecklingen i Afrika går 

bakåt, och att levnadsförhållandena förväntas bli sämre. Vidare innehåller boken från 2005 

återigen jämförelser mellan Europa och Afrika, med en eurocentrisk underton: De flesta 

afrikanska länderna har ingen statsmakt som tar hand om människor som är sjuka, gamla eller 

arbetslösa [...] Uppdelningen i olika stammar gör att Afrika är mer splittrat än exempelvis 

Europa (2005, s. 135) 

 

5.2.5 2010-talet 

De böcker som analyserats från 2010-talet är Geografi 7–9: Stadiebok (2013) av Per 

Thorstensson, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson & Ludvig Myrenberg och Geografi 

maxi: 7–9 / Ämnesboken (2015) Solveig Mårtensson & Lars Lindberg. 

Böckerna från 2010-talet innehåller många nyanserade beskrivningar med bred 

representation. Böckerna är skrivna med fokus på objektiv kunskap, men bjuder ändå in läsaren 

till eget engagemang, reflekterande och kritisk tänkande. Den stora världsdelen beskrivs utan 

att länderna klumpas ihop till en generaliserad och förenklad enhet. Böckerna genomsyras av 
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omfattande information och ett brett perspektiv, med flera olika skildringar av Afrika och 

afrikanska länder. Olika levnadsvillkor presenteras utförligt både i text och med hjälp av bilder.  

 

Ofta framställs Afrika som en kontinent med krig, svält och sjukdomar. Och visst finns det många och svåra 

problem att lösa. [...] En av de största anledningarna till fattigdom är krig och konflikter mellan olika 

folkgrupper. Men alla ha r det inte svårt. Afrika är ju en stor världsdel, och tillgången av resurser och 

naturtillgångar varierar. Därför blir också levnadsstandard och livsvillkor mycket olika i olika delar av 

kontinenten. (Thorstensson et al. 2013, s. 47) 

 

En av orsakerna till fattigdomen beskrivs vara den orättvisa handeln som bidrar till ekonomiska 

hinder, ett arv från kolonialtiden. Här står det att många av jordens fattigaste länder varit 

kolonier till länder i Europa, och att världshandeln fortsätter att marginalisera och exploatera 

de fattigare länderna och hindra deras ekonomiska utveckling. Kapitlet handlar också om 

samarbete, lösningar och mål för hur jordens fattiga länder ska kunna utvecklas. En diskussion 

kring olika hjälporganisationer och deras insatser finns i kapitlet, men här ignoreras inte den 

afrikanska initiativförmågan. På en bild visas hur en man introducerar en vattenrenare som drivs 

av solceller för några kvinnor och barn i ett torrt landskap. Man skriver att: Hjälpprojekten ska 

anpassas bättre till förhållandena på platsen. Det stärker de fattiga ländernas egen 

handlingskraft. (2013, s. 338) 

Dock har inte heller 2010-talets böcker helt övergett de äldre läroböckernas 

utvecklingspessimism och medlidandeskapande framställning, och fortfarande framställs 

Europa som förebild och aktör för Afrikas utveckling. Man beskriver bland annat hur EU är 

förebild för den afrikanska unionen som bildades 2002. Mycket fokus riktas mot internationella 

hjälporganisationer och omvärldens betydelse för Afrikas utveckling. Sverige lyfts fram som 

ett av de länder som varje år ger bistånd till fattiga länder i Afrika och bidrar till deras 

utveckling. I böckerna återkommer också nivågrupperingar och jämförelser mellan europeiska 

länder och afrikanska. Under rubriken Kolonialismens arv i boken från 2013 står det att de 

torkdrabbade Sahelstaterna tillsammans med Etiopien och Sudan kallas för svältbältet. Det är 

ett uttryck som användes i några av de äldsta läroböckerna men som senare ersattes under 1990-

talet och 2000-talet med Sahelbältet, men som nu återkommer i en nutida lärobok. Uttrycket 

ger en tämligen nedvärderande och onyanserad bild av länderna som tillhör Sahel, och syftar 

till att människorna här lever i absolut fattigdom och svält.  

Ett kapitel i Geografi maxi: 7–9 / Ämnesboken från 2015 heter De fattigaste länderna 

beskriver man bara ett land: det afrikanska landet Tanzania. Tanzania beskrivs som ett mycket 

fattigt land men där det ändå sker en positiv utveckling och många får det bättre. Även här läggs 

det mycket fokus på omvärldens betydelse, bistånd och internationell hjälp. Man skriver bland 

annat att Tanzania lever på bistånd från bland annat Sverige, som varje år ger cirka 750 miljoner 

kronor. Genom hela kapitlet får Tanzania stå som representant för alla jordens fattigaste länder.  

 

6. AVSLUTANDE REFLEKTION 

Det har hänt mycket i läroböckerna sedan 70-talet, även om utvecklingen inte alltid varit en rak 

linje. Ibland återkommer äldre föreställningar och fördomsfulla uttryck om världen i de nyare 

läroböckerna, och ibland saknar de äldre böckerna helt sådana uttryck. Trots det visar 
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analysresultaten att det skett en positiv utveckling, att mängden stereotypa, etnocentriska och 

fördomsfulla uttryck successivt har rensats ut från läroböckerna. De äldre läroböckerna tenderar 

att beskriva omvärlden i form av motsatspar, där man ställer folkgrupper eller länder mot 

varandra, och tillskriver dem underliggande budskap. Direkt stereotypa och rasistiska uttryck 

övergavs först, medan eurocentriska föreställningar om världen fortsatte alstras i texterna in på 

det sena 90-talet. Men även i de nutida läroböckerna finns en eurocentrisk underton, där 

västvärlden ses som förebild och aktör för Afrikas utveckling. Eurocentrismen i de äldre 

läroböckerna tar sig främst i uttryck genom hur Afrikas historia och kultur ständigt skildras ur 

ett europeiskt/västerländskt perspektiv. Den afrikanska historien innan den europeiska 

kolonialtiden ignoreras eller undervärderas. Afrikas historia definieras nästan uteslutande av 

sitt förhållande till kolonialismen. I de nyare läroböckerna betraktas snarare kolonialismen som 

ett avbrott i en lång och komplex historia. Men det går inte att undgå från att läroböckerna 

fortfarande genomsyras av ett slags europeiskt/västerländskt eller svenskt identitetsskapande. 

Europas självbild produceras hela tiden i förhållande till den övriga världen, där vår 

västerländska kultur betraktas som norm och ”det rätta” för andra samhällen att ta efter. 

Beskrivningarna är inte sällan ur ett betraktande och subjektivt perspektiv, där den europeiska 

eller västerländska synen på Afrika idag och genom tiderna, står i fokus, snarare än att beskriva 

det faktiska Afrika.  

I både de äldre och nyare böckerna är även dikotomiska jämförelser mellan ”det 

afrikanska” och ”det europeiska” vanligt förekommande. De understryker den koloniala 

föreställningen om Europa som aktör som förde med sig civilisationen och den moderna 

utvecklingen till Afrika, men bidrar även till negativ identifikation, andrafiering och ett “vi och 

dom- tänkande”. Även om böckerna inte innehöll uttryck som direkt uttrycker de fördomar som 

Palmberg tar upp i sin forskning finns det tendenser i texterna, både i de äldre och i de nyare, 

som riskerar att befästa liknande fördomar snarare än att motverka dem. Till dessa hör 

framförallt föreställningen om afrikaner som stridslystna vildar, västvärlden som aktör för 

välstånd i Afrika, och en medlidandeskapande framställning- där man ”tycker synd om” 

afrikanen. Dessa återkommer i närmast samtliga böcker. Som tidigare nämnt, behöver inte 

uttrycken vara varken felaktiga eller fördomsfulla, men jag anser att läroboken borde aktivt 

medverka för att motverka dessa. Därför är det viktigt att läroböckerna tar avstånd från 

förenklade föreställningar och innehåller flera olika perspektiv och skildringar, samt lämnar 

utrymme för diskussion och reflektion. Detta lyckas de flesta av böckerna från 2000-talet och 

framåt med. Analysen visar även att diskussion kring kolonialism och rasism i böckerna 

successivt ökat från 70-talet och framåt. Nutida böcker tar därmed ett betydligt större avstånd 

från diskriminering och rasism än vad böckerna på 70-talet gjorde.  

En annan tydlig förändring i diskursen är språket. Vissa ordval, språkliga uttryck och 

formuleringar har rensats bort och ersatts. Uttryck som ”det svarta Afrika” och ”den mörka 

världsdelen” används inte längre i de nutida läroböckerna. Inte heller beskriver man längre 

afrikaner som okunniga och deras religiösa och kulturella traditioner som föråldrade och med 

en nedvärderande attityd. Beskrivningarna av Afrika i böckerna från 2000-talet och framåt 

innehåller mer nyanserade beskrivningar, bredare representation och är mer öppna för 

diskussion och kritisk tänkande. Fortfarande finns det stora variationer mellan böckerna, och 

hur olika författare och förlag väljer att fokusera på i beskrivningen av Afrika. Även i de nyare 
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läroböckerna återkommer ibland förenklade och ensidiga beskrivningar av afrikaner, med 

skräckexempel och utvecklingspessimism, med den övergripande utvecklingen visar ändå på 

att även dessa uttryck minskat betydligt. De nyare läroböckerna tenderar att i både bild och text 

skildra afrikaner i flera sammanhang än tidigare. Fortfarande är övervägande beskrivningar av 

Afrika och afrikaner i samband med fattigdom, jordbruk, klimatområden och orättvisor, men 

de nyare läroböckerna innehåller även en bredare representation än så. Att beskrivningarna 

förändrats behöver dock inte nödvändigtvis betyda att det är läroböckernas syfte, utan kan också 

vara en direkt återspegling av hur afrikanska samhällen förändrats. Nyare böcker innehåller till 

exempel mer information och illustrationer som berör afrikanska städer, vilket möjligtvis inte 

beror på att författarna ämnar förmedla en nyanserad bild av Afrika utan istället visar att det 

finns fler och större städer i Afrika nu än vad det gjorde på 70 och 80-talen. Den bredare 

representationen av olika levnadsvillkor kan även bero på att levnadsförhållandena i Afrika 

förändrats över tid. Diskursen speglar på så vis verkligheten, men är också delaktig i att forma 

den och ibland även förvränga den. 
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