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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Afrika gestaltas med bilder i svenska läroböcker 

för gymnasiet i geografi. Det undersöks även om gamla stereotyper och fördomar fortfarande 

lever kvar och bekräftas av författare och förlag. För att undersöka hur detta gör sig gällande 

kommer både en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ bildanalys att användas. Den 

kvantitativa innehållsanalysen ger en större bredd till undersökningen medan den kvalitativa 

bildanalysen som sker enligt en semiotisk modell ger en djupare detaljerad bild. För att stärka 

undersökningens resultat jämförs detta med tidigare forskning kring ämnet. Tidigare forskning 

och teori har även hjälpt till att skapa de kategorier som används i undersökningen. Teorin utgår 

ifrån ett postkolonialt perspektiv där fokus ligger på skillnadsskapande mellan ”vi” och ”dem”.  

Det mest tydliga resultatet är att Afrika fortfarande till största utsträckning används till att 

beskriva något som är annorlunda och då ofta som något negativt. Undersökning visar även att 

författare och förlag inte sällan vägleder elever i den svenska skolan till att tycka synd om 

afrikanen genom att till största del använda bilder som gestaltar något negativit eller annorlunda 

samt att naturen och djuren på kontinenten ibland kommer i första hand. Slutsatsen av 

undersökningen är att Afrika till största del fortfarande används som en motpol till västvärlden 

och därmed fortfarande ses som något underlägset och underutvecklat.  
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Bakgrund 

Läroböcker har under en lång tid varit det viktigaste läromedlet i skolan, detta gäller för både 

lärare och elever. Läroböcker har med tiden börjat präglas allt mer av bilder och bilderna i sig har 

fått en allt mer betydande roll. Bilderna är en stor del av inlärningsprocessen, en bild kan berätta 

annat än vad som står i en text. En bild inbjuder också till en fri tolkning för mottagaren. Ett 

problem är dock att en bild också väldigt lätt kan skapa fördomar. För många är kontakten med 

läroböcker det första mötet med andra kulturer. Framställningen av andra områden bortom 

Europa är en central del för elevers kunskaper och förståelse för omvärlden. Det är inte sällan att 

de områden som elever inte har mycket kontakt med skildras på ett sätt som inte stämmer 

överens med verkligheten.  

Författare till läroböcker har således stor påverkan på barn och ungdomar då läroboken är en 

betydande kunskapskälla och därför är det viktigt att en så rättvis bild som möjligt av hur 

människor i andra delar av världen lever gestaltas i böckerna. Problemet är dock att läroböcker 

sällan granskas kritiskt vilket gör att det lätt kan ifrågasättas om allt i dem fortfarande är aktuellt. 

Det är därför intressant att granska just vilka bilder av andra områden som ges till den svenska 

skolans elever.  

Denna studie kommer att behandla hur Afrika framställs med bilder i geografiläroböcker för 

gymnasiet. Detta ska jag undersöka genom att använda mig av en kvantitativ innehållsanalys samt 

en kvalitativ bildanalys. Geografiämnet syftar till stor del att beskriva hur människor runt om i 

världen lever och under vilka omständigheter det sker. Det syftar även till att beskriva olika 

landskapsformer och processer, vilket gör att en rad olika sorters bilder kan komma att 

förekomma i läroböckerna som ska studeras. 

Gestaltningen av andra kulturer och folk har på senare tid även blivit en del av en 

samhällsdiskussion. Det tydligaste exemplet är diskussionen kring figurerna som klipptes bort 

från ”Tomtens verkstad” i den traditionella Kalle Anka-julen för att de ansågs bekräfta just 

stereotyper och fördomar som finns kring dessa kulturer och folk. Även barnfilmen Liten skär och 

alla små Brokiga med en etnisk nidbild av svarta har vållat stor diskussion. Denna undersökning 

ska försöka ge en bild av hur Afrika och afrikaner framställs för elever i den svenska 

gymnasieskolans geografiläroböcker.      
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Litteraturöversikt  

Tidigare forskning 

Mai Palmberg, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, skriver i sin undersökning 

Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. från 2000 att i och med att Afrikas 

historia från mitten av 1850-talet har präglats av europeisk dominans så kan vi inte annat än vänta 

oss att rester av gamla fördomar om Afrika lätt kan leva kvar. Hon menar även att det dessutom 

kan ha tillkommit nya fördomar som dock är formade i en tid där ingen del av Afrika längre är 

under kolonialt styre. Men där länderna i många hänseenden inte kan bestämma över till exempel 

politik och ekonomi själva, utan fortfarande behöver stöd från västvärlden och på så sätt 

påverkas deras öde av de ledande industriländernas politiska företräden och ibland också av deras 

militära medlingar.1    

Fördomar om Afrika har skapats under en lång tid och har tillkommit under en tid då den vite 

mannen har integrerat med olika platser på kontinenten. Åke Holmberg har i sina två böcker om 

världen bortom västerlandet gjort en omfattande sammanställning och gått igenom och studerat 

det mesta som trycks i Sverige relaterat till omvärldssyn. Det är alltifrån tidskrifter och enskilda 

personers reseskildringar till läroböcker. Han har i dessa studerat hur Sverige och svenskar har 

beskrivit fjärran länder och folk och försökt ta reda på vilket område som har tilldragit sig mest 

intresse vid olika tidspunkter.2 

Under 1800-talet menar Holmberg att många till en början ställde sig frågan om ”negerfolken” 

på den afrikanska kontinenten över huvud taget kunde civiliseras. Folket i det forntida Egypten 

hävdades ha varit begåvade men under 1800-talet ansågs situationen vara en annan; den 

”afrikanska rasen” beskrevs som dum, ohyfsad, osjälvständig och sniken. Utvecklingskurvan för 

Afrika pekade rakt nedåt. ”Negern” ansågs för all del vara människa men samtidigt var de 

underordnad alla andra folkslag. I och med att man hävdade sig ”veta” detta ansåg man att 

människorna på kontinenten var försänkta i slaveri. Men det hördes samtidigt andra röster om att 

”negern” till exempel hade skarpt minne, var hantverksskicklig och genom mer utbildning skulle 

kunna komma upp på samma nivå som andra folkslag.3  

                                                 

1 Palmberg (2000) s. 10. 
2 Holmberg (1988) s. 21f 
3 Holmberg (1988) s. 163f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Runt sekelskiftet 1800-1900 fortsatte utforskandet av (för européerna) okända platser. 

Upptäcktsresaren Serpa Pinto fann efter bara några tiotal mil på sin resa ett obekant område med 

ett folk som han hade höga tankar om men att man först var tvungen att ”rycka ut den 

okunnighetens huggorm, som tär dem ända in till inelfvorna … skulle vi snart se dem i spetsen 

för framåtskridande i deras verldsdel.”. Även om många missionärer under den här tiden tog 

avstånd från europeiskt förtryck och utnyttjande, så såg de ingen annan lösning än att de 

västerländska idéerna skulle leda Afrika till utveckling. Genom mission skulle civilisation uppstå. 

Vissa källor sa att man skulle rädda en hel världsdel från lidande, förnedring och det grymmaste 

barbari.4  

Här är det alltså föreställningar om ”den vite mannens börda”, d.v.s. att det var de vitas 

uppgift att ”lyfta” de svarta till en föregivet högre nivå, som kommer till uttryck. Under 1900-

talets första hälft fortsätter i princip samma negativa ton om Afrikas folk att dominera. ”Negern” 

anses bland annat ha den vite mannens alla negativa egenskaper plus egna, såsom lögnaktig, dum, 

lat och supig. Trots att det kan finnas likheter mellan vita och svarta ska vi inte luras att själv 

grundstommen skulle vara den samma, anser författaren till boken Negrer. Studier och äventyr i 

Franska Västafrika Gunnar Cederschiöld. Han menar vidare att begrepp som broderskap och 

jämlikhet är omöjliga att förstå för ”negern”. Läkaren Albert Schweitzer har en mjukare betoning 

i sin framställning av de afrikanska folken men den är präglad av negativitet. Han menar att man 

inte kan tvinga ”negern” till arbete, men att man samtidigt utan arbete inte kommer någon vart. 

Han tycker att man ska behandla alla människor lika men liknar samtidigt ”negern” vid ett barn 

som utan auktoritet ingenting kan uträtta.5 Holmberg anser att ”negerbilden” förblir uppbyggd 

kring stereotyper en bra bit in på 1900-talet. Gustav Bolinder, resenär och författare rapporterar 

under 1930-talet i Svarta folk i Västafrika att ”negrer” är opålitliga och allmänt otrevliga. Ett land 

där mörkret målas upp i stort är Liberia som endast kan räddas genom kolonisering och styrning 

av vita. Kulturen och konsten i Västafrika beskrivs som bristfällig. Folken kring Kongofloden 

anses vara lata och arbetar bara under övervakning och ”Egentligen är kongonegern bara ett stort 

barn”.6   

Holmberg fortsätter med olika beskrivningar om hur västvärlden såg på Afrika, som i sin tur 

skapade fördomar hos folk. Andra texter från 1800-talets mitt beskriver bland annat att hela den 

afrikanska kontinenten skulle ligga under förbannelser. Folket söder om Sahara beskrivs framför 

allt som vildar och deras samhällen präglas av våld. Holmberg finner bland annat texter med 

                                                 

4 Holmberg (1988) s. 357-360 
5 Holmberg (1994) s. 199f och 205 
6 Holmberg (1994) s. 209f 
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beskrivningar som att Afrika alltid varit en skådeplats för brott och orättvisa denna del av jorden 

hela tiden lider av förödande krig. Det finns dock riken som är bättre organiserade än andra men 

de har inte det minsta tecken på europeisk kultur. Deras seder och bruk är av den lägsta graden 

av vildars liv. Summa summarum: de afrikanska folken står på barbariets nivå och deras 

intellektuella kultur lider av en egendomlig brist med endast få undantag.7 Detta är något som 

även Mai Palmberg tar upp i sin första undersökning Afrika i skolböckerna. Gamla fördomar och nya. 

från 1987. Där skriver hon att innan européerna kom till kontinenten och ”styrde upp” ansågs 

det bara finnas en massa rivaliserade stammar som bedrev inbördeskrig med varandra och fick 

fred först när européerna började styra. Att man såg Afrikas olika folkgrupper som ”stammar” är 

unikt för just Afrika. I övriga delar av världen användes inte ordet ”stammar” på samma sätt för 

att beskriva folk som bor på en viss plats.8 

Luis Ajagán-Lester bekräftar denna syn i sin avhandling ”De andra” – Afrikaner i svenska 

pedagogiska texter denna syn på afrikaner. Afrikanerna kategoriseras i de texter som Ajagán-Lester 

finner som grymma och vilda, levande i andligt och intellektuellt mörker. Vidare menar Ajagán-

Lester att hudfärgerna vit och svart ofta ställs mot varandra i de texter han studerat från 1850–

1920, där vit alltid förknippas med något positivt, ofta med det som är vackert och överlägset. 

Vita människor beskrivs som arbetsamma och företagsamma. Svarta människor förknippades 

således alltid med något negativt, såsom underlägsenhet och fattigdom. Den ”vita rasen” 

hävdades också ha i uppdrag att civilisera och bringa ljus till det ”svarta Afrika”.9  

Lena Olsson skriver i sin avhandling Kulturkunskap i förändring – Kultursynen i svenska 

geografiläroböcker 1870-1985 om uppdelningen mellan folk. Framställningar av levnadssätt och 

näringssätt i geografiläroböckerna är ständigt präglade av en hierarki där västvärldens kulturer står 

först och agerar som normen. Den stora skiljelinjen görs framförallt mellan kultur- och naturfolk. 

De som är bofasta, har fasta stadsbildningar och industrier räknas till det högre kulturstadiet 

medan de som livnära sig på jakt eller ägnar sig åt att leva som nomader tillhör det lägre 

kulturstadiet.10  

Stefan Jonsson skriver i sin bok Världen i vitögat. Tre essäer om västerländskkultur. att klassificering 

och kategorisering som i sin tur leder till olika former av rasism är något som fortfarande långt in 

på 1900-talet lever kvar på många olika sätt. Genom att kategorisera människor blir det lättare att 

ställa de ena mot de andra. På så sätt sammanbinder man gemenskap och relationer. Begrepp 

som används för att göra skillnad mellan folk är till exempel; Uteslutning och tillhörighet, 

                                                 

7 Holmberg (1988) s. 159-165 
8 Palmberg (1987), s. 8-11. 
9 Ajagán-Lester (2000), s. 132-134. 
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underkuvade och betvingade, åtskillnad och likhet, värde och hierarki, och så vidare. Dessa ord är 

enkla tankemönster som saknar riktigt innehåll men lägger samtidigt grunden för alla former av 

rasistiska åsikter och handlingar.11     

Först efter 1950-talet börjar så smått kritiska röster om rasskillnader uppkomma. Talet om den 

”rena” rasen kunde nu inte längre användas i texterna på grund av efterspelet från andra 

världskriget. Inte heller var det möjligt att uttrycka föreställningen att det finns ett psykiskt över- 

och ett psykiskt underlägset folk. Det sker nu en förändring i de pedagogiska texterna där nya 

begrepp blandas med gamla. På så sätt försöker man arbeta bort de negativa åsikterna med hjälp 

av nya positiva. Det som fortfarande finns kvar i texterna är framförallt tanken om att 

civilisationens centrum är västerlandet. Ordet ”utveckling” börjar nu användas som ett 

gränsdragningsord mellan ”oss” och ”dem” istället för ett ord som ska försvara den europeiska 

erövringen av den afrikanska kontineten.12   

Holmberg nämner också texter som säger att folket inte har något utvecklat skriftspråk och 

därmed också saknar egen historia.13 Detta lyfter även Mai Palmberg fram i sina två böcker. Hon 

skriver att tankar om att Afrika inte skulle ha någon egen historia är ständigt förekommande i 

skolböckernas värld och att vi kan se tydliga exempel på stark etnocentrism. Den historia som tas 

upp i skolböckerna är den historia där européerna är iblandade. Man utelämnar ofta tiden före 

européernas ankomst och afrikanerna hävdas inte ha gett upphov till märkliga och mäktiga 

civilisationer som andra delar av världen gjort. Egypten kopplas gång på gång ihop med 

medelhavskulturerna.14 Dock skrivs det ofta bara om vad kolonieringen betydde för Europa och 

inte vad händelserna betydde för Afrika i sig.15 Även Luis Ajagán-Lester skriver om detta i sin 

avhandling. Svarta har enligt texterna inte någon kapacitet till att skapa någon kultur och därmed 

har de ingen egen historia; Afrikas historia har skapats genom den vite mannens upptäckt och 

utforskande av kontinenten.16 

Åke Holmberg har även gjort en mindre undersökning av hur ”exotiska” folk har beskrivits i 

svenska historieböcker. I böcker från 1700-talet hittar Holmberg exempel på hur Afrika beskrivs. 

Afrika skildras som bebott av infödda afrikaner som bor i mindre städer och av araber som 

kommer och går. Slavhandeln har sitt centrum i Västafrika där kungarna för oss är okända och 

folkets religion innebär dyrkan av olika varelse, Gud och djävulen. I Etiopien finns det en kristen 

                                                                                                                                                         

10 Olsson (1986), s. 111.  
11 Jonsson (1993) s. 213f 
12 Ajagán-Lester (2000), s. 222f. 
13 Holmberg (1988) s. 159-165. 
14 Palmberg (1987) s. 11-14. 
15 Palmberg (2000) s. 58. 
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kung, i Monomotapa och Caffern söder om Etiopien finns obekanta kungariken där svarta bor i 

hyddor och kring Godahoppsudden finns det människoätande hottentotter.17 

Holmberg menar att beskrivningar av andra platser bortom Europa är väldigt bristfällig och 

stereotyp. Holmberg anser även att forntidskunskapen om Afrika ofta är snabb och att den titt 

som tätt rinner ut i lösta myter. Ju länge bort man kom desto mer ”sagolik”, (i betydelsen icke 

realistisk) värld beskrevs i böckerna.18 Olsson skriver om stereotypa skildringar av andra folk och 

kulturer och att de är vanligt förekommande i läroböcker. Hon menar att folken i Europa ofta 

beskrivs med nationsbeteckningar och att de inneha bättre egenskaper än icke-europeiska folk. 

Hon hävdar även att det i vissa fall är möjligt att spåra rasistiska synsätt i ett antal läroböcker.19  

Palmberg tar även i sina undersökningar upp fördomar om afrikaner där de liknas vid djur. 

Hon menar att afrikaner förr i tiden inte sällan beskrevs som både biologiskt och socialt 

underlägsna européerna. I en geografibok från 1886 har Palmberg hämtat ett citat där 

afrikanernas utseende och beteende beskrivs. Jag redovisar delar av citatet:  

Nästan hela Mellanafrika bebos av negrer, vilka utgöra en egen människoras, utmärkt av svart 

hudfärg, ulligt hår samt utstående mun med tjocka läppar. /…/ själfva komma de ej långt. De äro 

mycket som barn. /…/ i glädje hoppa, dansa och sjunga, i sorg åter skrika och tjuta, rifva af sig 

håret och rulla sig på marken; de råkar lätt i vrede och äro då grymma och blodtörstiga. /…/ Att 

arbeta strängt är något som negrerna ej gärna göra, ehuru de äro rätt starka.20’ 

 

Palmberg skriver även att det finns en tillhörande illustration som visar en bild på en afrikan 

tillsammans med en giraff, ett lejon, en noshörning och en gorilla. Det blir som att afrikanen 

framställs på samma nivå som djuren.21 Ofta har djuren och naturen setts som de huvudsakliga 

delarna av Afrika och människorna på kontinenten har kommit i andrahand. Palmberg menar att 

det har sin grund i att det första mötet med Afrika för många är sagor och berättelse om just 

Afrikas olika djur. Hon menar därför att det inte är fel att återknyta till detta i läroböckerna. Det 

ska dock inte ske i syfte för utländska turisters safariupplevelse utan som en del av Afrika och 

samspelet mellan djur/natur och människor på kontinenten.22  

Bland de nya fördomar som tillkommit på senare år nämner Palmberg bland annat U-hjälpen 

som den nya missionen och att vi vägleds till att tycka synd om afrikanerna. Gällande U-hjälpen 

som den nya missionen så menar Palmberg att det beskrivs som en frälsning som ”vi” bringar till 

                                                                                                                                                         

16 Ajagán-Lester (2000) s. 132-134 
17 Vetenskap och omvärdering, Holmberg (1986) s. 92-95 
18 Vetenskap och omvärdering, Holmberg (1986) s. 92-95 
19 Olsson (1986), s. 172. 
20 Palmberg (1987), s. 7. 
21 Palmberg (1987), s. 7f. 
22 Palmberg (2000), s. 18. 
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Afrika. Det som ofta diskuteras i läroböcker är hur mycket ”vi”, ”de rika” är beredda att hjälpa 

”dem”, ”de fattiga”? Gällande att vi lätt vägleds till att tycka synd om afrikanerna menar 

Palmberg ha sin grund i att Afrika ofta gestaltas av elände och hopplöshet. Hon skriver att 

afrikanerna inte beskrivs som handlande subjekt att identifiera sig med i de svenska läroböckerna, 

utan istället som offer för elände och underutveckling. Palmberg anser att gamla tiders fördomar 

och förakt på så sätt har ersatts av nya fördomar och medlidande.23    

Dessa olika stereotyper och fördomar är svåra att bli av med och har till stor del påverkat 

läromedel i många år. Janne Holmén skriver i sin avhandling Den politiska läroboken. Bilden av USA 

och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. från 2006 att läroböcker 

alltid har varit präglade av fördomar som har varit svåra att bli av med. Han konstaterar också att 

författare till läroböcker säkerligen varit påverkade av vad de läst själva läst i skolan eller att de 

utgått från gamla läroböcker och därigenom också reproducerat föråldrade föreställningar.24 

Holmén har även gjort en sammanställning av olika faktorer som kan påverka vad som skrivs och 

gestaltas i läroböckerna. Där nämner han att det först och främst är författaren som väljer vad 

läroboken ska innehålla men även att förlaget kan påverka innehållet. En annan faktor som kan 

påverka är vad som skrivs i media och som i sin tur påverkar författaren och dennes syn på olika 

saker.25 

Olsson skriver dock att läroböckers illustrationer ofta markerar etnocentrism så starkt att 

förtattare sannolikt inte kan varit helt medvetna om vad de valt att illustrera, då motiven i 

läroböckerna starkt betonar skillnaden mellan ”vi” och ”de andra”.26 Under 1950-talet anser 

Olsson att den störta delen av de generella omdömena av de andra försvinner från läroböckerna i 

strävan efter att bli av med stereotypa beskrivningar men att dock senare ersätts av kvantitativa 

mätningar av olika kulturer, där det ofta är samma folk som anges som arbetslösa, obildade eller 

tekniskt outvecklande. På så sätt behålls det etnocentriska mönstret i läroböckerna.27    

Nicklas Hållén menar i sin artikel Barnbiblioteket Sagas Selim och Kalulu – Afrika som sagoland och 

civilisering som metafor för mognad att figuren Kalulu är ett evident exempel på hur afrikanen får en 

dubbel status i europeiskt berättande om Afrika. Kalulu representerar ”afrikanen” som genom 

civilisering från ”européen” mognar. Samtidigt som Selim och Kalulu är med i det koloniala 

                                                 

23 Palmberg (1987), s. 26ff. 
24 Holmén (2006), s. 26. 
25 Holmén (2006), s. 25f. 
26 Olsson (1986), s. 186. 
27 Olsson (1986), s. 172. 
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spelet om Afrikas områden och råvaror så är de föremål för läsarens fantasi och drömmande. På 

så sätt knyts de samman till den europeiska kolonialismen och civiliseringen av Afrika.28 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer att utgå från ett postkolonialt perspektiv. Som utgångspunkt kommer jag att använda 

Ania Loombas bok Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält. Ordet 

kolonialism har sitt ursprung i latinets colonia, som betyder ”gård” eller ”bosättning” och som 

syftade på romare som bosatte sig i främmande länder men behöll sitt romerska medborgarskap. 

Loomba menar att kolonialism inte sällan används som synonym till imperialism. Oxford English 

Dictionarys definition lyder: 

En bosättning i ett nytt land … en grupp människor som slår sig ner på en ny plats och formar ett 

samhälle som är underkastat eller förbundet med moderstaten; detta samhälle utgöts av de 

ursprungliga bosättarna och deras ättlingar och består så länge förbindelserna med moderstaten 

upprätthålls.29 

Denna definition ifrågasätter Loomba. Hon menar att den enbart tar hänsyn till människor som 

kom till den nya platsen, alltså kolonisatörerna. Den nämner med andra ord ingeting om de 

människor som med största sannolikhet bodde där innan kolonin grundades. Det nämns inte 

heller något om att den ”nya platsen” kanske inte är så ”ny”, inte heller något om vad förloppet 

att skapa ett nytt samhälle innebär för orättvisor. Loomba menar vidare att kolonialismen har 

skett under olika omständigheter över hela världen, men att den överallt har gjort att 

urspungsbefolkningen och kolonisatörerna har hamnat i de mest komplexa och chockartade 

relationerna i människans historia.30 

Sett till min egen uppsats så är det den del av den postkoloniala teorin som behandlar 

motsförhållanden som är mest intressant, dvs. på vilket sätt vi i väst beskriver folk som ”de 

andra” och som annorlunda, ofta med en negativ ton.  Det kan även i vissa fall bara handla om 

en främmande plats. Loomba ställer frågor som; Är alla människor i grund och botten de samma, 

eller är de olika? Bör skillnaderna i så fall definieras främst utifrån rasmässiga attribut?  

Edward Said skriver i sin bok Orientalism att Orienten alltid har fått tjäna som en motbild till 

Europa. Enligt Said är orientalism sättet man förhåller sig till Orienten. Det är ett sätt att tänka 

som har sin grund i en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan Orienten och 

                                                 

28 Hållén (2010), s. 34. 
29 Loomba (2005), s. 17. 
30 Loomba (2005), s. 17. 
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Västerlandet.31 Orienten ansågs vara allt som var den negativa motsatsen till västerlandet. 

Orienten var irrationell, Europa rationellt. Orienten var barnslig, Europa moget. Orienten var 

”annorlunda”, Europa ”normalt”, och framförallt Orienten var natur och Europa var kultur.32  

Som kommer att framgå är det denna typ av dikotomiseringar jag utgått ifrån när jag skapat mina 

kategorier. 

Claudia Lenz skriver i en genomgång av teorier om skillnadsskapande att det moderna 

rastänkandet har sin grund i att den afrikanska urbefolkningen definierades som mindre mänsklig. 

Enligt den socialdarwinistiska evolutionsteorin ansågs det hela tiden finnas progression i den 

mänskliga rasens utveckling. Det leder i sin tur till att en hierarki utvecklas mellan de upplysta 

människorna i väst, ”vi”, mot de oupplysta människorna, ”de andra”, som placeras närmare 

naturen än kulturen.33  

Hållén menar också att Kalulu som representant för den afrikanske ”andre” tillhör en grupp 

subjektiviteter som i koloniala diskurser ofta skildras som det som är annorlunda i motsats till det 

som är bekant. Detta är enligt Hållén en fundamental tanke inom det postkoloniala fältet. Alltså 

att européer genom såväl vetenskapliga som skönlitterära texter skapat idén om ”de andra”.34   

Även Loomba har med ett exempel på en kategorisering av ”de andra” som hon hämtat från 

John Burkes The Wild Man’s Pedigree från 1758: 

a) Vilde. Fyrfotad, stum, hårig. 
b) Amerikan. Kopparfärg, kolerisk, upprätt. Svart, rakt, tjockt hår; vida näsborar; kärva 

anletsdrag; sparsam skäggväxt; halsstarrig, tillfreds fri. Pryder sig med fint målade, röda linjer. 
Vägleds av sedvanor.  

c) Europé. Ljus, sangsvinisk, stark; gult eller brunt svallande hår; blå ögon; ädel, skarpsinnig, 
uppfinningsrik. Draperad i åtsittande klädedräkt. Styrs av lagar. 

d) Asiat. Sotgrå, melankolisk, rigid. Svart hår; mörka ögon; sträng, högmodig, lysten. Klädd i löst 
sittande plagg. Styrs av åsikter. 

e) Afrikan. Svart, flegmatisk, avspänd. Svart krulligt hå; silkeslen hud; platt näsa; uppsvällda 

läppar; bakslug, indolent, nonchalant. Gnider in sig själv med fett. Styrs av nycker.35     

Denna motsatsställning mellan olika ”raser” var under den här tiden nödvändig för att kunna 

konstruera den europeiska identiteten och på så sätt även skilja den från ”de andra”. Dessa 

motsatsställningar har bidragit till att en mängd antikolonial och postkoloniala forskare har 

försökt ta reda på, på vilket sätt dessa oppositioner gör sig gällande i koloniala representationer. 

Hon anser dock att det ligger en fara i att göra detta. Hon menar att vi genom att belysa de 

ideologiska och historiska motsatspar som finns hos kolonialismen, löper stor risk att 

                                                 

31 Said (1978), s. 63-65. 
32 Said (1978), s. 112. 
33 Lenz (2011), s. 9.  
34 Hållén (2010), s. 27. 
35 Loomba (2005), s 120. 
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reproducera dem. Hon menar vidare att det möjligen kan vara så att postkoloniala studier leder 

till att betydelsen av kulturella andra skillnader överbetonas och överdrivs, även om det nu istället 

skulle ske utifrån en helt ny ideologisk ståndpunkt.36 Detta är givetvis en invändning som måste 

tas på allvar. Samtidigt krävs kunskap om och genomlysning av eventuella kvardröjande 

rasistiska/koloniala tankestrukturer i läroböcker och i samhället i stort. Lösningen på dilemmat 

ligger, vill jag påstå, i att, på det sätt jag nu gör, medvetandegöra läsaren (och sig själv) om 

riskerna. Att låta bli att studera skillnadsskapande är, som jag ser det, inte något alternativ.   

Loomba konstaterar vidare att på senare år har postkolonialistiska kritiker anklagat forskarna 

inom fältet för att vara alldeles för bundna till poststrukturalistiska och postmoderna teorier. 

Kritikerna anser att anspråken på multipla historier och dissociationen inom denna tankeriktning 

har lett till att möjligheterna för att kunna klargöra hur den globala kapitalismen fungerar idag har 

försämrats. Hon menar vidare att alla ”underordnande” diskurser och praktiker omskapas både 

över tid och från plats till plats. Vi kan därmed fråga oss både när det postkoloniala börjar och 

var det postkoloniala återfinns.37  Det förstnämnda ligger utanför min undersökning. Det 

sistnämnda skall jag däremot undersöka.          

                                                 

36 Loomba (2005), s. 111.  
37 Loomba (2005), s. 27. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet är att analysera hur Afrika representeras med bilder i sex olika geografiläroböcker för 

gymnasiet under 1990- och 2000-talet. Detta ska jag undersöka genom en kvantitativ 

innehållsanalys samt en kvalitativ bildanalys. Jag ska även undersöka om författare och förlag 

bekräftar de stereotyper och fördomar som finns eller funnits om Afrika. Utifrån detta syfte 

kommer jag utgå ifrån följande tre frågor: 

 

 Vilken sorts bilder gestaltas Afrika med bilder i geografiläroböcker? 

 Vad förmedlar bilderna till betraktaren? Är budskapet i bilden det samma som 

kontexten eller förändras det när de kopplas samman?  

 Bekräftar författare och förlag de stereotyper och fördomar som finns eller funnits om 

Afrika? I så fall, på vilket sätt? 

Metod 

För att svara på min frågeställning kommer jag att använda mig av både en kvantitativ metod och 

en kvalitativ metod.  Den kvantitativa undersökningen är en innehållsanalys av bilder som ska ge 

en övergripande syn på vilken sorts bilder som används för att gestalta Afrika i 

geografiläroböcker medan den kvalitativa bildanalysen ska ge en mer djupgångende bild och en 

mer beskrivande bild av vad som framställs i bilderna. 

Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i boken Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. från 2005 en genomgång av olika metoder för att 

behandla texter och deras innebörd. De tar där bland annat upp innehållsanalys. I en 

innehållsanalys kan både en kvantitativ och kvalitativ metod användas. Den kvantitativa metoden 

går ut på att kvantifiera något, med andra ord räkna förekomsten av något eller mäta något i 

innehållet av en text. Kvantifiering kan definieras som ”varje metodisk mätning tillämpad på 

texter eller annat symboliskt material.”38 

Proceduren för en kvantitativ innehållsanalys börjar med att man avgränsar och samlar in det 

material som analysen ska bygga på. Urvalet av böcker påverkas av vad man vill kunna 

generalisera, vad man vill kunna utvärdera och säga utifrån sina resultat. Nästa steg är att skapa 

                                                 

38 Bergström & Boréus (2005), s. 43. 
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ett analysinstrument – här ett antal kategorier avsedda att fånga föreställningar om ”de andra” – 

där det talas om vad som ska undersökas i materialet som tagits fram.39 När materialet är 

bearbetat utifrån analysinstrumentet sker en sammanställning av resultatet. Detta görs ofta genom 

att räkna fram frekvensen av kodningsenheterna.40   

Styrkan hos en innehållsanalys ligger generellt sett i att generera en överblick över ett större 

material, som i sin tur ger ett underlag för jämförelse. Om den sedan leder till några intressanta 

slutsatser om olika samhällsfenomen beror på själva forskningsfrågan.41 Problemet med metoden 

är att man bara får en övergripande bild av vad som förekommer av det som ska undersökas. Det 

ges ingen djupare ingång på det som undersöks.  

Den kvalitativa bildanalysen kommer att ske genom enligt en semiotisk analys. Yvonne Wærn 

har tillsammans med Rune Pettersson och Gary Svensson skrivit boken Bild och förställning – om 

visuell retorik. från 2004. I den skriver de att syftet med en semiotisk analys är att fastställa vad som 

sägs i själva bilden. Genom analysmetoden är målet att till en början få fram den uppenbara 

meningen med bilden men med hjälp av metoden så ska det även kunna gå att ta reda på bildens 

underliggande mening. När det undersöks vad som är den uppenbara meningen med bilden 

används något som kallas för denotation. I denna nivå analyseras det vad eller vem som avbildas 

på bilden. Nästa nivå är den underliggande meningen med bilden. Denna nivå kallas för 

konnotation vilket innebär att det analyseras vilka idéer och värden som yttras genom det som 

avbildas i bilden och på vilket sätt detta är avbildat.42   

För att ge en djupare förklaring vad dessa två nivåer innebär så kan det sägas att denotationen 

är något mer oproblematisk än vad konnotationen är. Denotationen innebär att man ska beskriva 

vad vi ser i bilden och vad bilden ”står för”. Detta kan även appliceras på texter då det ska 

undersökas vad textens uppenbara betydelse är. Det som i övrigt läses in i bilden är således 

konnotationer. I boken tar Wærn med flera upp ett exempel för att visa skillnaden mellan 

denotation och konnotation. De visar en bild som gestaltar påskpynt. Författarna menar att för 

de flesta i som levt i Sverige länge är det relativt enkelt att urskilja föremålen i bilden och koppla 

dem till ”påsk”. Vi i Sverige vet också ofta betydelsen av de saker som symbolisera påsk. Således 

läser vi även i bildens konnotationer lätt. Avläsningen av bildens konnotationer kan dock 

påverkas av personens kön, klass, etnicitet och bakgrund. Men för en person som inte alls är 

bekant med påskpynt måste vi förklara dekorationernas betydelse och varför just dessa föremål 

tas fram under påsken. Poängen med analysen är således att föremålen är påtagligt identifierabara. 

                                                 

39 Bergström & Boréus (2005), s. 48f. 
40 Bergström & Boréus (2005), s. 52. 
41 Bergström & Boréus (2005), s. 84. 
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Denotationen av till exempel tupp och ägg skulle inte vålla några större problem. Dock är 

konnotationen till vad som är påsk helt kulturellt bestämd.43  

Även Pia Bohlin Brundin, Kersti Hasselberg och Britt-Marie Kühlhorn har skrivit om den 

semiotiska analysmetoden i boken Lärobok i bild. från 1989. De menar att metoden är väldigt 

lämpad att analysera till exempel massmediabilder där det ofta förekommer både bild och text.44 

Vilket det även gör i läroböcker. Nedan följer en ”steg för steg”-guide om hur den semiotiska 

bildanalysen kommer att gå till. 

1. Upplevelsen av en bild: Första steget är att försöka förklara med ord själva upplevesen 

som man känner när man blir nyfiken och stannar upp för en bild. Den känsla och de 

tankar som då kommer till en, kommer att styra den fortsatta tolkningen av bilden. 

2. Bildens grundbetydelse: Nu ställs frågor som: Vad är det i bilden som får mig att 

reagera som jag gör? På vilket sätt framställs bilden för att ge just det uttrycket? Till en 

början studeras noga vad bilden visar. Det kan till exempel vara miljö, händelser, föremål, 

figurer, etc. Efter det studeras det hur (på vilket sätt) bilden är uppbyggd med komposition 

av färger, ljus, linjer. Det är alltså här själva denotationen genomförs. 

3. Bildens bibetydelser: Det är nu som den riktiga tolkningen av bilden genomförs. Målet 

är nu att förbinda det man ser med det man kommer att tänka på när bilden studeras. 

Detta stadie av tolkningen är väldigt kulturellt bundet då varje samhälle har satt upp regler 

om vad som är rätt och fel, bra eller dåligt. Men det kan även vara bundet till traditioner 

och föreställningar om saker. Det kan lätt leda till att många människor som lever i samma 

tid och samhälle ofta tolkar och upplever den bilden de ser likadant. Det är här bildens 

bibetydelser tolkas eller bildens konnotationer. Konnotationerna hjälper till att ge bilden 

än mer utvecklad betydelse.  

4. Privata associationer: De privata associationerna som kommer upp när en bild studeras 

har kanske inte så mycket med vad själva bilden vill säga. Men genom att slå ihop de 

privata associationerna med denotationerna och konnotationerna ges bilden en ännu 

större betydelse. De privata associationerna är ens helt egna, privata tankar som kommer 

upp när olika bilder studeras.  

För att en bild ska uppfattas rätt och till fullo måste ytterligare fem mindre steg tas 

hänsyn till.   

                                                                                                                                                         

42 Wærn, mfl. (2004), s. 38. 
43 Wærn, mfl. (2004), s. 39-40. 
44 Bohlin Brundin mfl. (1989), s. 120. 
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5. Avsändare: Vem är det som har tagit/gjort bilden och vem är det som har valt att 

använda den? 

6. Sammanhanget: I vilket sammanhang (kontext) förekommer bilden? Förändras bildens 

betydelse när den kopplas till kontexten? En bild i till exempel en tidning eller lärobok kan 

ibland uppfattas som obegriplig utan rubrik eller bildtext.   

7. Målgrupp: Vilka är bilden avsedd för? Vilka är det som ska titta på den? 

8. Bildens syfte: Vad vill bilden säga? Vilket syfte ha bilden i första hand? Är den avsedd för 

propaganda? Är det en reklambild? Vill den underhålla/få oss obekväma? 

9. Bildens effekt: Hur påverkar bilden mig som mottagare? Vilka effekter skapar bilden?45  

 

Problemet med denna analysmetod är att det är bara min tolkning av bilderna som kommer fram 

i undersökningen. Sverker Lindblad skriver i sin bok Om pedagogiska perspektiv i teori och praktik från 

1999 om perspektiv och reflexivitet. Han menar att den enskilda forskarens värden och 

erfarenheter påverkar forskningsarbetet dels genom val av problem och ansats men även genom 

tolkningar och framställning. Annat som kan påverka forskningsarbetet är forskarens eller 

forskningsgruppens position inom det aktuella forskningsfältet. Forskare kan försöka befästa den 

egna positionen eller försöka angripa andra positioner.46 Mest aktuellt för min undersökning är 

tolkningsaspekten. Det är bara jag som tolkar bilderna och därför kommer resultatet påverkas av 

endast min tolkning.    

Urval 

Jag har valt att avgränsa min undersökning med ett urval av geografiläroböcker utgivna mellan 

åren 1993-2012. Materialet utgörs sedermera av tre böcker från 1990-talet och tre från 2000-talet. 

Anledningen till urvalet är att jag inte finner tillräckligt många relevanta böcker från 2000-talet för 

att göra undersökningen komplett. Undersökningen syftar inte till att göra en jämförelse över tid. 

Böckerna som analyserats är; Geografi för gymnasiet, Geografi, Geo-guiden, Vår planet, Geografi 1 & 2 och 

Geografi 1. Jag har också gjort en stadieavgränsning då jag bara fokuserat på geografiläroböcker 

som syftat till att användas på gymnasiet. I materialet har jag även en områdes- och 

bildavgränsning. Jag har bara valt att fokusera min undersökning på Afrika söder om Sahara. 

Uteslutningen av Nordafrika underbyggs av att området ofta, om inte alltid kopplas samman med 

                                                 

45 Bohlin Brundin mfl. (1989), s. 120f. 
46 Lindblad (1999), s. 17f. 
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övriga arabvärlden istället för med övriga Afrika. Med i undersökningen är inte heller bilder på 

kartor och tabeller om Afrika om sådana har förekommit i de undersökta böckerna.  

De bilder som innefattar den semiotiska bildanalysen har valts utifrån resultatet från den 

kvantitativa undersökningen. Valet av bilder motiveras med att bilderna som undersöks är från de 

tre mest förekommande kategorierna.  

Genomförande 

Undersökningen av materialet sker genom att jag i första hand studerar vilka sorts bilder som 

förekommer i de olika ämnena. Genomgången görs på samma sätt för alla böcker med hjälp av 

ett kodningsschema där jag använder mig av olika kategorier för att dela upp bilderna. 

Kodningsschemat har i sin tur konstruerats utifrån tidigare forskning om synen på ”de andra” 

och dels utifrån en provkodning av bilderna i en av geografiläroböckerna. Ett kodningsschema 

anger vilka anteckningar som ska göras om det undersökta materialet.47 De kategorier jag har 

använt är Natur/djur kontra Kultur/urbanisering, Fattigdom/underutveckling kontra 

Rikedom/utveckling, Konflikter/krig kontra fred, Barn ur negativ kontra barn ur positiv 

synvinkel, De vita som dominerande kontra Afrikanen som vilde. Kategorierna har jag valt för att 

det ska bli lättare att få fram vilken typ av bild som gestaltas geografiläroböckerna. De är 

konstruerade utifrån de stereotyper och fördomar som har nämnts i tidigare forskning och det 

teoretiska perspektivet. Den semiotiska bildanalysen kommer att genomföras med hjälp av de nio 

olika steg som nämnts ovan.     

Etiska aspekter 

Det som är speciellt viktigt när det kommer till etik när en textanalys genomförs är att ta stor 

hänsyn till vad som har skrivits i tidigare forskning och bedöma den på ett korrekt sätt. Det är 

också viktigt att jag som forskare inte försöker vinkla mina resultat på ett negativt eller positivt 

sätt. Det är även viktigt att jag redovisar mina resultat på ett tydligt och överskådligt sätt.  

                                                 

47 Bergström & Boréus (2005), s. 49. 
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Resultat och analys av den kvantitativa undersökningen 

Natur/djur kontra Kultur/urbanisering 

Tabell 1: Natur/djur kontra Kultur/urbanisering 

Bok Geografi för 

gym. (1993) 

Geografi 

(1994) 

Geo-guiden 

(1997) 

Vår planet 

(2009) 

Geografi 

1 & 2  

(2011) 

Geografi 1 

(2012) 

Totalt: 

Natur/djur 4 6 6 0 5 3 24 

Kultur/urbanisering 1 0 2 0 2 2 7 

 

Under kategorin Natur/djur återfinns bilder som gestaltar olika landskap, det kan vara både med 

eller utan djur. En typisk bild kan vara djur på savannen eller en bild på till exempel ett vattenfall 

eller annat naturområde. Bilder som lagts i kategorin Kultur/urbanisering är bilder som framförallt 

visar stadsmiljöer men även bilder som visar människors olika kulturer. Det kan vara bilder på 

marknadsplatser eller större städer inom urbaniseringen och bilder på hur till exempel människor 

i kulturella sammanhang har lagts i kulturkategorin. 

Tabellen ovan visar att det förekommer betydligt fler Natur/djurbilder än vad det 

förekommer Kultur/urbaniseringsbilder. Resultatet är inte förvånande då ämnet geografi är 

väldigt naturorienterat och beskrivningar av olika landskapstyper är en stor och betydande del av 

ämnet. I de fall där urbaniseringsbilder återfinns är det främst bilder från Sydafrika, i något fall 

skildras en stadsvy över Nairobi i Kenya. Mai Palmberg skriver i sin undersökning från 2000 att 

bilder på städer från Afrika är sällsynta i svenska läroböcker. Anledningarna detta är enligt 

Palmberg att vi fortfarande vill behålla den romantiska landsbygdsbilden av Afrika, plus att städer 

och urbana samhällen inte är något som kategoriseras med det underutvecklade Afrika, utan 

istället med västvärlden.48 Här ser vi även tydliga exempel på det den postkoloniala teorin 

behandlar gällande motsförhållanden. Claudia Lenz skriver i sin teorigenomgång om 

skillnadsskapande, om en hierarki som är uppdelningen av de upplysta människorna i väst, ”vi”, 

och de oupplysta människorna, ”de andra”, som placeras närmare naturen än kulturen.49  

Palmberg menar vidare att djuren och naturen inte sällan har setts som de huvudsakliga delarna 

                                                 

48 Palmberg (2000) s. 33 
49 Lenz (2011) s. 9.  
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av Afrika och människorna på kontinenten har ofta kommit i andrahand.50  I sin undersökning 

menar dock Palmberg att hon är överraskad att en mindre del av bilderna föreställer enbart natur 

med eller utan djur.51 Vilket kan tolkas som att hon före sin undersökning trodde att hon skulle 

finna ett större antal natur- och djurbilder och att författare och förlag skulle ha påverkats av 

någon stereotyp fördom. 

Fattigdom/underutveckling kontra Rikedom/utveckling 

Tabell 2: Fattigdom/underutveckling kontra Rikedom/utveckling 

Bok Geografi för 

gym. (1993) 

Geografi 

(1994) 

Geo-

guiden 

(1997) 

Vår planet 

(2009) 

Geografi 

1 & 2  

(2011) 

Geografi 1 

(2012) 

Totalt: 

Fattigdom/underutveckling 6 6 6 7 5 5 35 

Rikedom/uteveckling 0 0 0 1 1 0 2 

 
 

Under kategorin Fattigdom/underutveckling har bilder som gestaltar till exempel ohälsa, svält, och ett 

underutvecklat samhälle lagts. Under kategorin Rikedom/utveckling återfinns bilder som framställer 

ett utvecklat samhälle med till exempel industrier och bra infrastruktur. Bilder på andra saker som 

syftar på rikedom i allmänhet (bland annat bilder som visar utbildning) har också lagts i kategorin 

Rikedom/utveckling. För att förtydliga så är skillnaden mellan kategorierna rikedom/utveckling 

och kultur/urbanisering framförallt att de bilder som lagts i kultur/urbanisering är bilder som 

visar städer och stadsområden. De bilder som har lagts till rikedom/utveckling är bilder som visar 

industrier (ofta tillverkning av en vara) eller utbyggnad av infrastruktur, alltså en mer pågående 

process. Denna uppdelning har gjorts för att tydligare visa när geografiläroböcker visar att det 

sker utveckling av ett samhälle och inte bara en bild på en stad, då det inte behöver betyda 

utveckling i sig. 

Tabellen ovan visar att Fattigdom/underutveckling är den kategori som innehåller flest bilder 

av alla kategorier. Skillnaden mellan antalet bilder som visar Fattigdom/underutveckling och 

Rikedom/utveckling är 33 bilder. Detta är en markant skillnad som tydligt visar vilken sorts bild 

som förmedlas till elever i den svenska skolan. Geografiämnet syftar till stor del på att visa på 

vilket sätt människor runt om i världen lever samt under vilka förhållanden det sker. Det är 

därför inte konstigt att det förekommer fler bilder på ett fattigt och underutvecklat samhälle. Men 

                                                 

50 Palmberg (2000) s. 18. 
51 Palmberg (2000) s. 26  
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i och med att skillnaden är så stor så blir det väldigt tydligt vilken bild författare och förlag vill 

förmedla till eleverna. Generaliseringen blir lite för tydlig.  

De bilder som är vanligt förekommande är bilder som gestaltar ett underutvecklat samhälle, 

ofta på landsbygden. Bilderna visar ofta ett likanande jordbruk som bedrevs i Sverige vid 

sekelskiftet 1800-1900-talen samt människor som måste gå till den lokala brunnen för att hämta 

vatten förekommer många gånger. Det är sällan det förekommer bilder som visar ett jordbruk 

som bedrivs av maskiner, förutom vid skövling av regnskog som ofta sker med hjälp från 

västvärlden. Även bilder som visar svält och andra eländesbilder är vanligt förekommande. Mai 

Palmberg skriver dock i sin undersökning från 2000 att eländesbilder är förekommande i 

läroböcker men att de är väldigt få och förekommer istället mer i massmedia.52 Denna slutsats 

stämmer inte riktigt överens med den här undersökningen.  

En anledning till att varför det ser ut så här kan vara det som Janne Holmén skriver i sin 

avhandling från 2006. Där skriver han att läroböcker alltid har varit präglade av fördomar som 

har varit svåra att bli av med. Han konstaterar också att författare till läroböcker säkerligen varit 

påverkade av vad de läst själva läst i skolan eller att de utgått från gamla läroböcker och 

därigenom också reproducerat föråldrade föreställningar.53 

Även här kommer postkoloniala motsatsförhållanden fram då bilderna ofta visar något som 

inte är hemmahörande i västvärlden. Detta är enligt Nicklas Hållén en fundamental tanke inom 

det postkoloniala fältet. Han menar att det som är annorlunda ofta ställs i motsats till det som är 

bekant, vilket är vanligt inom koloniala diskurser.54 

Konflikter/krig kontra Fred 

Tabell 3: Konflikter/krig kontra Fred 

Bok Geografi för 

gym. (1993) 

Geografi 

(1994) 

Geo-guiden 

(1997) 

Vår planet 

(2009) 

Geografi 

1 & 2 

(2011) 

Geografi 1 

(2012) 

Totalt: 

Konflikter/krig 0 0 1 1 1 0 3 

Fred 0 0 0 0 0 0 0 

 

När det kommer till bilder som visualiserar Konflikter/krig har det fokuserats på bilder som 

gestaltar till exempel flyktingläger, människor på flykt, människor med vapen i handen och 

                                                 

52 Palmberg (2000) s. 26f 
53 Holmén (2006) s. 26. 
54 Hållén (2010), sid 27. 
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demonstrationer. Bilder som har lagt i kategorin Fred är bilder som (ofta) tillsammans med 

bildtext gestaltar en fredlig situation efter en konflikt eller ett krig.  

I tabellen kan det utläsas att det inte förekommer många bilder i någon av kategorierna. 

Konflikt- och krigsbilder förekommer tre gånger och då är det för att gestalta ett inbördeskrig 

från något land i Afrika. Det är då främst bilder på folkmassor som är på flykt eller bilder på 

soldater med vapen. Att det inte förekommer någon bild alls som gestaltar ett fredligt avtal eller 

en fredssituation är inte så förvånade då det faller mer under politik vilket inte är en betydande 

del av geografiämnets syfte. Det går därmed inte göra någon större analys på det. Ämnet syftar 

dock till stor del till att beskriva hur människor runt om i världen lever och under vilka 

förhållande det sker. Detta kan vara anledningen till varför det förekommer bilder som visar 

konfliker/krig.    

Barn ur negativ synvinkel kontra Barn ur positiv synvinkel 

Tabell 4: Barn ur negativ synvinkel kontra Barn ur positiv synvinkel 

Bok Geografi 

för gym. 

(1993) 

Geografi 

(1994) 

Geo-guiden 

(1997) 

Vår planet 

(2009) 

Geografi 

1 & 2 

(2011) 

Geografi 1 

(2012) 

Totalt: 

Barn ur negativ 

synvinkel 

1 1 2 4 0 1 9 

Barn ur positiv 

synvinkel 

0 1 0 1 0 1 3 

 

När det undersökts hur barn gestaltas i bilder så har det gjorts en uppdelning mellan bilderna i 

negativa respektive positiva bilder. Detta har gjorts för att visa på vilka sorts bilder som 

förekommer i geografiläroböcker. Bilder som gestaltar barn i en negativ (-) aspekt är bilder där 

barn förekommer med något negativt. Det kan till exempel vara i sammanhang med till exempel 

svält, flykt eller arbete. Bilder som åskådliggör barn i en positiv (+) synvinkel så är det bilder där 

barn förekommer med något positivt. Det kan till exempel vara i sammanhang med utbildning 

eller bilder med barn som är glada och verkar må bra. 

Tabellen visar att skillnaden mellan antalet bilder med barn som gestaltas ur en negativ 

synvinkel och barn ur en positiv synvinkel är relativt stor räknat i procent (negativa 75%, positiva 

25%). Det figurerar dock bara sex fler bilder som är negativa än vad det gör positiva. Att det 

skulle finns fler bilder på barn ur en negativ synvinkel är inte på något sätt överraskande. Mai 

Palmberg menar att fördomarna som finns om Afrika på senare tid har ersatts med medlidande 
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och att författare till läroböcker vägleder elever till att tycka synd om afrikaner.55 Detta kan vara 

en av anledningarna till varför det finns fler negativa bilder på barn än positiva bilder. 

De vita som dominerande kontra Afrikanen som vilde 

Tabell 5: De vita som dominerande kontra Afrikanen som vilde 

Bok Geografi för 

gym. (1993) 

Geografi 

(1994) 

Geo-guiden 

(1997) 

Vår planet 

(2009) 

Geografi 

1 & 2  

(2011) 

Geografi 1 

(2012) 

Totalt: 

De vita som 

dominerande 

0 0 0 0 0 1 1 

Afrikanen 

som vilde 

0 1 2 0 1 0 4 

 

Kategorierna De vita som dominerande och Afrikanen som vilde har valts att slå ihop, då de hör ihop 

på det sättet att båda kan relateras till någon form av rasism. De bilder som kategoriseras med De 

vita som dominnerande är bilder som åskådliggör vita som de styrande och dominerande i samhället. 

Det kan till exempel vara bilder som gestaltar arpartheid i Sydafrika men även bilder som visar 

hur västvärlden har utnyttjat och än idag utnyttjar länder i tredje världen samt bilder som visar att 

andra delar av världen måste följa de vitas väg för att få ett mer utvecklat samhälle. Bilder som 

har lagts i kategorin Afrikanen som vilde är bilder som visualiserar ursprungbefolkningen med till 

exempel spjut i handen eller indianstammar som lever i skogen eller på savannen. 

Palmberg skriver att fördomen om afrikaner som vildar är en gammal fördom som vi 

egentligen har lagt bakom oss för längesedan, men att vi måste hela tiden se upp för gamla 

fördomar i en modernare förpackning.56 Tabellen visar att det förekommer fyra bilder som 

gestaltar afrikanen som vilde. Anledningen till varför sådana bilder finns i dagens svenska 

geografiläroböcker är troligtvis för att visa att det fortfarande finns folk på de olika kontinenterna 

som lever på samma sätt som de alltid har gjort. Problemet med detta är dock enligt Palmberg att 

författare ofta försöker skapa en romantisk bild om hur människan och naturen lever tillsammans 

och hur annorlunda det är mot den vita människans levnadssätt.57 

Bilder som visar de vitas dominans förekommer endast en gång, då genom att människor från 

västvärlden hjälper till med utvecklandet av ett samhälle. Palmberg nämner i sin andra 

                                                 

55 Palmberg (1987) s. 26-30 
56 Palmberg (1987) s. 8f 
57 Palmberg (2000) s. 36ff 
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undersökning att hon finner att vita människor förekommer framförallt i bilder där de visar 

svarta hur ett visst arbete ska gå till samt i bilder som ska gestalta de vitas dominans.58 

 

                                                 

58 Palmberg (2000) s. 26f 
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Resultat av den semiotiska bildanalysen 

Analys av en bild från den mest förekommande kategorin Fattigdom/underutveckling 

Det som först kommer till mig när jag ser bilden (Bilaga 1) är en känsla av uppgivenhet och 

medlidande. En torrhetskänsla infinner sig i kroppen, nästan som att hela munnen blir snustorr. 

Angående bildens grundbetydelser (denotationer) ser jag tre människor. En äldre man i 

förgrunden som sitter på en säck och bakom honom en kvinna som håller i ett barn. Mannen har 

en slags turban på huvudet och kvinnan har slöja och en lång kjol. I förgrunden finns det även 

fyra säckar, som troligtvis innehåller någon form av mat ifrån World Food Programme. I bilden 

förekommer det även x-antal träd som alla ser rätt vissna ut samt ett täcke av sand och torr mark 

med en färg som är orangebrun. 

För att nu övergå till att analysera bildens bibetydelse (konnotationer) så är det första jag 

kommer att tänka på fattigdom och svält. Samtidigt som bilden ger mig en känsla av fattigdom 

och svält får jag även en känsla av lycka. Detta på grund av att mannen på bilden ser väldig glad 

ut och ser ut att ha det ganska bra trots den besvärliga situation han befinner sig i. Personernas 

kläder tyder på att bilden är tagen i ett område där det bor muslimer. Säckarna på bilden kommer 

som nämnts tidigare troligen ifrån World Food Programme (W.F.P.) vilket tyder på att området är så 

pass drabbat av torkan att FN har varit tvungna att göra en insats i form av att skicka mat till 

platsen. Det kan vara så att säckarna i bilden ska ses som det centrala, då det som skildras kanske 

är någon form av hjälpinsats.  

De privata associationerna jag får av bilden är dock att man försöker skapa en typ av 

medlidande genom att skildra fattigdom och svält i samma bild som det förekommer ett barn. 

Detta är något som även Mai Palmberg skriver om. Hon menar att det är en ny fördom om 

Afrika som har skapats på senare år är att Afrika ofta beskrivs som en kontinent fylld med elände 

och hopplöshet som i sin tur leder till att ”vi” ska tycka synd om afrikanerna.59 Jag får även en 

känsla av en ny form av ” den vite mannens börda” genom att det som framhålls i bilden är 

säckarna från W.F.P. är centrala i bilden. Genom att göra så tycker jag att det skapas en känsla 

som säger ”människorna i Afrika klara sig inte utan västvärldens hjälp”. Detta förstärks även av 

bildtexten som säger ”Torka har gjort att människorna har fått överge sin boskap och måste 

förlita sig på hjälporganisationer från omvärlden”. Även detta skriver Palmberg om. Hon menar 
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att u-hjälpen ses som den nya missionstanken och frälsningen som vi bringar till den afrikanska 

kontineten (jämför med kolonisationen då den vite mannen skulle civilisera Afrika). Utan hjälp 

från västvärlden anses Afrika inte kunna klara sig.60 Båda dessa associationer kan jag tänka mig är 

rätt vanliga för de som studerar bilden. Bilden förekommer i en lärobok för gymnasieskolan och 

därmed avsedd för personer i åldrarna 16-19.  

Sett till vilket sammanhang (kontext) bilden är representerad i boken så anser jag att bilden får 

en ny innebörd. På siduppslaget finns det även en annan bild som gestaltar ett jordbruk från 

Sverige med god skörd. På så sätts skapas det en ”vi” och ”dem”-känsla. Där ”vi” framställs som 

något bra och ”dem” som något som är sämre. Men samtidigt så finns det klyftor i världen och 

på något sätt måste de ibland skildras. De effekter bilden skapar hos mig är främst en form av 

medlidande då bilden skildrar människor i fattigdom och svält men när den kopplas till kontexten 

så får jag även en stark känsla av irritation av att Afrika fortfarande på många sätt framställs som 

en motpol till oss i västvärlden.   

Analys av en bild från den näst mest förekommande kategorin Natur/djur 

Det första jag känner när jag ser bilden (Bilaga 2) är en lugn och harmonisk känsla. Jag känner 

även en viss värme trots de snötäckta bergstopparna i bakgrunden. Solen lyser och växtligheten är 

utslaget. När det kommer till bildens grundbetydelser (denotationer) ser jag två elefanter. 

Troligtvis en elfanthona med hennes unge. Elefanterna verkar vara i centrum i bilden. Sett till 

miljön är bilden tagen i ett savannområde. I bakgrunden av bilden ser jag toppen på Afrikas 

högsta berg Kilimanjaro, där snön ligger som ett täcke längst upp. I bilden finns även ett antal 

träd som är typiska för ett savannområde, inte så höga men med en stor och bred trädkrona. 

Bilden är väldigt ljus och domineras av färgerna grön och blå.  

Analysen övergår nu till att studera bildens bibetydelser, alltså bildens konnotationer. När jag 

kopplar samman det som jag känner när jag ser bilden med det bilden visar så känner jag att det 

är en rätt typisk bild av hur Afrika ofta gestaltas, nämligen med naturbilder med eller utan djur. I 

det här fallet förekommer det även djur i from av som tidigare nämnts två elefanter. Inte sällan är 

det naturen och djuren som kanske kommer i första hand när beskrivningar av Afrika sker. Både 

bildligt och skrift. De privata associationer som kommer upp när jag studerar bilden är även 

tankar om just Afrikas djurliv och natur. Det är någon form av mystikkänsla som kommer till mig 

när jag studerar bilden. Molnen som ligger i bakgrunden inger en känsla av lugn och harmoni.  

                                                                                                                                                         

59 Palmberg (1987), s. 28. 
60 Palmberg (1987), s. 26. 
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Bilden förekommer i en bok som är avsedd för gymnasieelever och i boken är bilden en typ av 

introduktionsbild för ett kommande kapitel som heter ”Afrika”. Att förlaget väljer att ha den 

bilden som första bild stärker även min känsla av att det är en vanligt förekommande stereotyp 

bild av Afrika. Även bildtexten förstärker detta med: ”Två symboler för Afrika, elefanter och 

Kilimanjaro.”. Det är alltså enligt författarna elefanter och ett berg som symboliserar Afrika på ett 

bra sätt. Jag kan förstå att man har valt att använda denna bild då de är två saker som många 

kopplar till och anses vara Afrika. Men samtidigt tror jag inte att de skulle ha en bild på en älg i en 

skog som introduktionsbild för ett kapitel som handlar om Sverige.  

Genom att använda en bild på djur eller natur som introduktionsbild för Afrika bidrar man till 

att stärka fördomen som Mai Palmberg skriver om, att djur och natur kommer i första hand när 

det kommer till Afrika och människan kommer i andra hand. Men som nämnts tidigare behöver 

det inte ses som något alldeles för negativ då det är många som lätt kopplar djuren till Afrika i 

första hand. Dock skall gestaltningen av djuren och naturen helst användas på rätt sätt, det vill 

säga i samspel med människan.61  

Analys av en bild från den tredje mest förekommande kategorin Barn i negativ synvinkel 

Den första känslan jag får när jag ser bilden (Bilaga 3) är en oroskänsla blandat med en stor 

klump i magen som vrider sig ett halvt varv. Jag blir även ledsen och känner stort medlidande. Jag 

tycker synd om människorna på bilden. För att i första hand analysera bildens grundbetydelser 

(denotationer) så kan jag urskilja en lång rad med flyktingar som går utmed en väg. Längst fram i 

ledet går det två barn, pojkar. Den ena bär en balja på huvudet och den andra bär på en stor säck 

på huvudet. Båda två ser väldigt uppgivna ut, särskilt pojken med säcken. De har slitna kläder på 

sig och båda går barfota. Bredvid dem mitt på vägen ligger det en utslagen man, troligvis är han 

död. Han ligger på någon slags matta med huvudet täckt. Han ser väldigt smal och undernärd ut. 

De dominerande färgerna i bilden är svart och sandgul. Landsvägen är svart och mattan som 

mannen ligger på och det torra gräset vid vägkanten är sandgult. 

Analysen övergår nu till att studera bildens bibetydelser, med andra ord ska nu bildens 

konnotationer analyseras. Det som jag kommer att tänka på i första hand när jag studerar bilden 

är att människorna i bilden är på flykt från någonting. Jag kommer också att tänka på deras 

utsatthet och det som de drabbats av. Flyktingskatastrofer som den på bilden är något som har 

drabbat många människor på den afrikanska kontinenten. Anledningarna till att människor har 

tvingats till flykt kan både vara till exempel inbördeskrig eller av missväxt på grund av torka. I och 

                                                 

61 Palmberg (2000), s. 18.   
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med att fokus i bilden ligger på barnen och mannen som ligger på vägen så anser jag att 

fotografen vill förstärka medlidandet för den som betrakta bilden. Hen kunde lika gärna väntat 

med att ta bilden tills två vuxna passerade mannen på vägen.  

De privata associationerna jag får av bilden är att jag uppfattar den här sortens bilder som 

vanligt förekommande i gestaltningen av Afrika. Att använda barn i bilder i negativ synvinkel är, 

sett till den här undersökningen, vanligare än vad det är att barn förekommer i bilder i positiv 

synvinkel. Anledningarna till detta är säkerligen att författare och förlag vill skapa en större känsla 

av medlidande hos betraktaren. Även här kan det göras en återkoppling till det Mai Palmberg 

skriver om nya fördomar om Afrika där medlidande är en av de mest förekommande. Hon menar 

att det lätt skapas en känsla av att tycka synd om afrikaner när författare och förlag använder 

denna typ av bilder.62 

Bilden förkommer i en bok som är avsedd för gymnasieelever och i kapitlet om Afrika under 

rubriken ”Konfliktfylld kontinent”. Bildtexten säger ”En och en halv miljon hutuer flydde från 

Uganda till Zaire. Alla orkade inte hela vägen.”. Bilden kopplat till kontexten gör ingen större 

skillnad för bildens betydelse då det är lätt att urskilja vad den åskådliggör. Men bildtextens sista 

mening ”Alla orkade inte hela vägen” tycker jag lämnar en mystik och gör att medlidandet 

förstärks ytterligare. Bildens syfte är framförallt att visa hur människor i vissa länder i Afrika har 

drabbats men den förmedlar även en stor känsla av obekvämhet. Det är i alla fall den största 

effekten som bilden har på mig.       

 

                                                 

62 Palmberg (1987), s. 28 
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Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att analysera hur Afrika representeras med bilder i sex olika 

geografiläroböcker för gymnasiet under 1990- och 2000-talet. Detta har gjorts med hjälp av både 

en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ bildanalys enligt en semiotisk modell. Jag har även 

undersökt om författare och förlag bekräftar de stereotyper och fördomar som finns eller funnits 

om Afrika. Utifrån detta syfte utgick jag ifrån följande tre frågor: 

 

 Vilken sorts bilder gestaltas Afrika med bilder i geografiläroböcker? 

 Vad förmedlar bilderna till betraktaren? Är budskapet i bilden det samma som 

kontexten eller förändras det när de kopplas samman?  

 Bekräftar författare och förlag de stereotyper och fördomar som finns eller funnits om 

Afrika? I så fall, på vilket sätt? 

 

Sett till den kvantitativa undersökningens resultat som redovisats ovan förekommer det flest 

bilder som gestaltar Afrika som något annorlunda och detta ofta i negativ bemärkelse. Den 

kategori som innehåller flest bilder är Fattigdom/underutveckling. Det kan bero på att kategorin 

är väldigt bred och därmed omfattar fler bilder än vad som finns i till exempel kategorin 

Konflikter/krig som är en smalare kategori. Den tredje mest förekommande kategorin är Barn ur 

negativ synvinkel vilket också förmedlar en negativ känsla. Varför dessa sorters bilder är vanligt 

förekommande är enligt Palmberg att fördomarna om Afrika på senare tid har ersatts med 

medlidande och att författare till läroböcker ibland kan vägleda elever till att tycka synd om 

afrikaner.63 

Något som skiljer denna undersökning från tidigare forskning, framförallt då Mai Palmbergs 

två undersökningar, är att jag finner ett stort antal eländesbilder. Detta gäller främst fattigdom i 

allmänhet och barn som gestaltas ur en negativ aspekt. Palmberg skriver i sin undersökning från 

2000 att eländesbilder förekommer i läroböcker men att de är väldigt få och istället förekommer 

mer i massmedia.64 Frågan är då vad som kategoriserar en eländesbild? Det som jag anser vara en 

eländesbild skulle kanske inte Palmberg se på samma sätt som jag gör. Allt handlar om vem som 

                                                 

63 Palmberg (1987) s. 26-30 
64 Palmberg (2000) s. 27 
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tolkar bilden och hur bilden tolkas. För mig skulle en eländesbild kunna vara en bild på ett 

svältande barn men lika gärna en bild på ett slumområde med fattiga människor.  

Att det även förekommer ett stort antal Natur/djurbilder är inte förvånande då ämnet geografi 

är väldigt naturorienterat och beskrivningar av olika landskapstyper är en stor och betydande del 

av ämnet. Då urbaniseringsbilder förekommer är det främst bilder från Sydafrika, i en del fall 

gestaltas även stadsvyer över Nairobi i Kenya. Att det förekommer få bilder som visualiserar 

städer från Afrika i de svenska läroböckerna bekräftar även Mai Palmberg i sin undersökning från 

2000. Detta beror enligt Palmberg främst på att vi fortfarande vill behålla den romantiska 

landsbygdsbilden av Afrika, och att städer och urbana samhällen inte är något som kategoriseras 

med det underutvecklade Afrika, utan istället med västvärlden.65 Här kan vi även urskilja tydliga 

exempel på det den postkoloniala teorin behandlar gällande motsatsförhållanden. Claudia Lenz 

skriver i sin teorigenomgång om skillnadsskapande, om en hierarki som är uppdelningen av de 

upplysta människorna i väst, ”vi”, och de oupplysta människorna, ”de andra”, som placeras 

närmare naturen än kulturen.66 

Det mest betydande resultatet av de tre bilder som den kvalitativa undersökningen enligt 

semiotisk modell innefattar är att två av dem hjälper till att förstärka fördomen om att Afrika ofta 

framställs på ett sätt som ska få människor i västvärlden att känna medlidande gentemot 

människorna i Afrika. Den tredje bilden bekräftar istället att djuren och naturen ofta ses som 

större symboler för Afrika än saker där människan är inblandad. Det blir extra påtagligt i och med 

att bilden är satt som introduktionsbild för hela kapitlet om Afrika. Bilden från den mest 

förekommande kategorin Fattigdom/underutveckling anser jag få en ny innebörd när den 

kopplas till kontexten den förekommer i. Bilden i sig visar människor i katastroftillstånd men 

bilden förekommer i en kontext för att visa motsatsförhållande mellan ”vi” och ”dem”. I de 

andra två bilderna ändras inte bildens betydelse nämnvärt. Bilden från kategorin Natur/djur 

förekommer inte i någon speciell kontext utan är en introduktionsbild för kapitlet om Afrika och 

där skulle vilken bild som helst med koppling till Afrika kunna använts. Det är upp till författare 

och förlag att välja den bild de tycker gestalta Afrika på bästa sätt. Bilden från kategorin Barn ur 

negativ synvinkel gestaltar precis vad stycket där den förekommer behandlar, nämligen konflikter. 

Därmed får bilden inte heller någon ny innebörd när den kopplas till kontexten. Det är dock 

viktigt att återigen påpeka att detta är min egen tolkning av bilderna. 

                                                 

65 Palmberg (2000) s. 33 

 
66 Lenz (2011) s. 9. 
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Till största del anser jag att författare och förlag bekräftar de fördomar som finns om Afrika. 

Det är fortfarande de negativa bilderna som är mest dominerande i gestaltningen av  Afrika. Men 

även tanken om djuren och naturens Afrika är vanligt förekommande. Att det är så här i 

geografiläroböcker är dock inte speciellt förvånande. Ämnet syftar som nämnts tidigare till stor 

del att beskriva och visa hur människor runt om i världen lever och under vilka förhållande det 

sker. Det som jag anser vara fel är att generaliseringen av kontinenten Afrika ofta blir alldeles för 

stor. Det är inte katastrof och svält över hela kontinenten som ibland författare och förlag verka 

vilja framhålla. Jag anser även att det är fel att fortfarande använda Afrika som en motpol till 

västvärlden och att därmed fortfarande skapa en känsla av ”vi” och ”dem”. Det hjälper även till 

att förstärka medlidandet gentemot afrikaner då det ofta sker i en kontext med ”vi”, ”de rika” 

kontra ”dem”, ”de fattiga”. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - bild från den mest förekommande kategorin Fattigdom/underutveckling 
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Bilaga 2 - bild från den näst mest förekommande kategorin Natur/djur 
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Bilaga 3 - bild från den tredje mest förekommande kategorin Barn i negativ synvinkel 

 


