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ABSTRACT 
 

Hjelmer, J. 2015. Skildringen av ”de andra”. Uppsatser kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet  

 
Uppsatsens syfte är att klarlägga hur fyra geografiska läroböcker mellan 1925 och 2000 skildrar befolkningen i de 

afrikanska länderna. Läroböcker är det viktigaste hjälpmedlet för läraren och eleven när det gäller innehållsval i 

klassrummet. Att kritiskt granska läroböcker är därför av stor betydelse. 

Edward W. Said och Frantz Fanons postkoloniala teorier är centrala i analysen av läroböckerna. Med hjälp av 

dessa teorier synliggörs dolda maktkonstruktioner som delar in västvärlden mot övriga. 

I analysen användes en kvalitativ metod för att på bästa sätt undersöka materialet och komma med egna tolkningar. 

Resultatet visade att samtliga fyra läroböckerna präglades av en starkt eurocentriskt syn. De studerande 

läroböckerna fokuserar lika mycket på européernas historia på kontinenten som de afrikanska ländernas. Analysen 

har även visat att de äldre böckerna värderar befolkningsgrupper efter den grad de anser att ”de” bistår européer. 

Med framförallt Edward W. Saids teorier har dessa resultat analyserats och förhoppningsvis nyanserat skildringen 

av kontinenten Afrika.      

 

Keywords: Geografiska läroböcker, Kvalitativ metod, Edward W. Said och Frantz Fanon, ”de andra”. Kontinenten 

Afrika 
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1. Inledning  

 

I en artikel från Svenska Dagbladet 2010 angriper en rad forskare och lärare dåvarande 

skolministern Jan Björklund angående den nya kursplanen som presenterades i geografiämnet. 

Debattörerna i artikeln menar att utbildningsdepartementet med Björklund i spetsen väljer att 

gå ett steg bakåt istället för framåt när det gäller den nya kursplanen. Debattörerna menar att 

geografiämnet ska spegla dagens verklighet där olika delar av världen interagerar och bygger 

upp en helhetsbild. De anser att kunskap om närområdet, landet Sverige och dess kultursfär är 

viktiga kunskaper eleven behöver ha kännedom om. Med dessa kunskaper är det viktigt att ge 

eleven möjlighet och insikt om att deras närområde är en del av en större värld. Med detta i 

åtanke anser de vidare att: […] skolan kan bidra till en välinformerad syn på världen i sin helhet 

och ge god förståelse för olika kulturer och levnadsförhållanden och deras samverkan med 

varandra (SVD, 2010). 

 Européernas upptäcktsresor till nya kontinenter inledde inte enbart kontakten med nya 

landområden, det var även startskottet för det gigantiska koloniala projektet som fortfarande 

präglar vår världsbild. De europeiska stormakterna kontrollerade som mest 90 % av hela 

världens landyta. Detta har satt ekonomiska, politiska och kulturella spår i de drabbade länderna 

och påverkat dess befolkning. Kontinenten Afrika blev under kolonialismens tid, med få 

undantag, i stort sett uppdelat mellan Europeiska stater. Under 1900-talets senare hälft har de 

koloniserade länderna återfått sina självstyren (Nationalencyklopedin, 13/4 2015). 

Kolonialismens arv är fortfarande påtagligt idag, vilket gör sig uppmärksammat i form av 

konflikter och krig runt om i världen.  

 Ett viktigt hjälpmedel i skolan är läroböckerna. Lena Molin och Gösta Wennberg har i två 

separata undersökningar kommit fram till att läroboken är den enskilt viktigaste hjälpmedlet 

när det gäller innehållsval och planering av lektioner (Molin 2006, Wennberg 1990). Läroboken 

har med andra ord ett stort inflytande över både läraren och eleven. För läraren har den varit 

och är fortfarande ett viktigt komplement till undervisningen. Läroboken blir på detta sätt viktig 

för eleven i dess införskaffande av kunskap och förståelse.  

 Med bakgrunden av att geografiämnet har sitt ursprung i att kunna: […] upptäcka och förstå 

sin omvärld och kunna orientera sig i den (Skolverket, 13/4 2015), ämnar denna uppsats att 

undersöka hur svenska geografiläroböcker genom historien har förmedlat framställningen av 

Afrika.  

 Min undersökning går ut på att granska och jämföra hur svenska geografiläroböcker 

skildrat Afrika genom historien. För att synliggöra resultaten har jag valt att applicera 

postkolonial teori på de utvalda böckerna. Det centrala med denna undersökning är att belysa 

hur dessa geografiläroböcker beskriver befolkningen i de olika afrikanska länderna.  

 De läroböcker jag ämnar analysera i denna undersökning är Skolgeografi, första kuren 

(1925), Skolgeografi 1, första kursen (1948), skolgeografi för gymnasiet (1964) och Geo-

guiden (2000).   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga hur fyra geografiska läroböcker mellan 1925 och 2000 

skildrar befolkningen i de afrikanska länderna. Analysen i läroböckerna ska genomföras med 

hjälp av Edward W. Said och Frantz Fanons teorier om postkolonialism.  

Uppsatsens huvudfrågeställning blir således: 

- Hur beskrivs befolkningen i de afrikanska länderna? 

Denna fråga kombineras med följande frågor: 

- Hur framställs befolkningen i de olika afrikanska länderna? Finns det till exempel olika 

skildringar beroende på vilket afrikanskt land som berörs? 

- Hur förändras skildringarna av befolkningen? 

 

1.2 Forskningsläge och de teoretiska utgångspunkterna 

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är hämtad ur Orientalism, som är skriven av 

författaren och professorn Edward Said. Denna bok fungerar som både mitt forskningsläge och 

mina teoretiska utgångspunkter. En ytterligare bok som berör liknande ämne är Orientalismen 

på svenska som är skriven av en rad svenska författare. Redaktör för boken är Moa Matthis. 

Frantz Fanons bok Svart hud vita masker presenterar människors erfarenheter av kolonialismen. 

Dessa tre böcker kommer användas som de teoretiska utgångspunkterna i analysen av 

läroböckerna. 

 Böcker som även behandlas inom detta kapitel är Rum, frirum och moral som är skriven 

av Lena Molin. Mai Palmbergs bok Afrika i skolböckerna kommer även den inkluderas i denna 

del. Dessa två böcker fungerar som en historisk tillbakablick av geografiämnet, samt att deras 

didaktiska studier används som bakgrundsböcker i min egen studie då de är av hög relevans för 

min undersökning.  

 

1.3 Tidigare forskning inom postkolonialismen 

Nationalencyklopedin skriver att begreppet postkolonialismen är ett: […] heterogent 

forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och 

humaniora problematiserar den Västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i 

globala relationer av dominans och underordning (Nationalencyklopedin, 4/5 2015) 

Postkolonialismen lyfter även fram kolonialismens stora del för framväxten av diverse idéer 

om modernitet, humanism och civilisation. Detta har enligt nationalencyklopedin lett fram till 

det myntade begreppet ”the west and the rest”, vilket placerar den västerländska civilisationen 

med dess kultur högst upp i ett hegemoniskt normsystem. Det är dessa tankar om ”Västs 

överlägsenhet” och liknande tankar om ”vi och de andra”, som är utav intresse vid analys av 

läroböcker.  

 En av flera viktiga aspekter som postkolonial forskning har bidragit med är synliggörandet 

av de historiska kopplingarna mellan kolonialism, och dagens olika former av rasism och etnisk 

särbehandling. Ordet ”post” i ”postkolonialism” står för samhällen som lever med arvet efter 

kolonialism idag. Dessa länder präglas på ett eller annat sätt fortfarande av det koloniala arvet, 

med en kunskapssyn som gör det möjligt för över – och underordningsrelationer (Ibid). 
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 Stefan Jonsson är inne på liknande tankar om vad postkolonial forskning har bidragit med. 

Jonsson skriver i boken Orientalism på svenska hur Edwards Saids bok Orientalism bidragit 

till en enorm debatt efter krigens slut. I boken beskriver Said hur bilden av Orienten formats av 

europeisk vetenskap och kultur från 1700-talet till idag. Orienten beskrivs som något barbariskt, 

ociviliserat och primitivt. Motsatsen till Orienten utmålas som Europa, där de europeiska 

länderna framstår som civiliserade, fredliga och förnuftiga (Jonsson, 2005, s. 165). Dessa bilder 

och framställningar av Orienten blev till ett rättfärdigande argument för europeiska länder att 

ta över kontrollen i regionen (ibid). 

 Vid en undersökning av hur bilden av Afrika skildrats i geografiska läroböcker är det 

viktigt att reda ut begreppen ”kolonialism” och ”imperialism”, samt dess skillnader. 

Kolonialism är enkelt beskrivet som: […] erövring, kontroll och exploatering av områden 

utanför kolonisatörens primära territorium (Nationalencyklopedin, 4/5 2015). Koloniseringen 

av den afrikanska kontinenten försiggick framför allt under senare delen av 1800-talet. 

Tidpunkten på denna breda kolonialisering berodde mycket på den interna maktkampen mellan 

europiska stornationer. Berörda parter var framförallt Frankrike och Storbritannien, men även 

länder som Tyskland, Italien, Spanien och Portugal var intresserade av att expandera sina 

landområden (Nationalencyklopedin, 4/5 2015). 

 Imperialismen beskrivs enligt Nationalencyklopedin som en ideologisk term grundat på en 

uppsättning av diverse teorier, som förklarar de bakomliggande orsakerna till ett övertagande 

av en annan nation. Begreppet i modern tappning: […] syftar på den territoriella expansionen 

´på andra sidan havet´ som de större europeiska staterna inledde under senare delen av 1800-

talet (Nationalencyklopedin, 4/5 2015).  

 På så sätt är den främsta skillnaden mellan ”kolonialism” och ”imperialism” att det 

förstnämnda avser att kolonialmakten bosätter sig i de koloniserade länderna, vilket inte är fallet 

vid ett imperialistiskt agerande.    

 Edward Said diskuterar i sin inledning av boken Orientalism hur västvärlden har skapat en 

bild av, i detta fall, Orienten för att enklare kunna förstå sig själva. ”De andra” eller ”det 

annorlunda” hjälper till att skapa en bild av vad västerlandet inte är. På detta sätt menar Said att 

Europa (västerlandet) definierade sig som att vara motsatsen till just Orienten (Said, 1978, s. 

64). Detta argument om att dela in folk i ”vi och dem” är ett återkommande tema i Saids bok. 

Said hävdar att Orienten är ett begrepp myntat av västerlänningarna för att enklare kunna 

särskilja sig från ”dem”. Västerlänningarna beskrevs som ”de civiliserade och rationella”, 

medan människorna från Orienten målades upp som det motsatta. Väst behövde en motpart för 

att enklare kunna skapa sig en egen identitet (Said, 1978). Genom övertygelserna om 

västvärldens suveränitet berättigade och ledde det till maktövertagande i länder som väst inte 

ansåg rationella nog. Detta är ett eurocentriskt synsätt menar Stefan Jonsson, och hävdar att den 

eurocentristiska synen har vinklat vår världsbild. Detta avser historiskt och politiskt att Väst 

ansåg sig ha den moraliska överlägsenheten i jämförelse med ”de andra”, de hävdade sig även 

ha sanningen på sin sida. Jonsson menar att Väst genom detta har tagit till vilka metoder som 

helst för att: […] sprida sanningen, kristendomen, demokratin, friheten och civilisationen till 

underlägsna folk (Jonsson, 2005 s. 167). Således handlar mycket av det som skrivits ovan om 
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maktrelationer, framförallt i hur uppdelningen är mellan ”vi och dem”. Said menar att det rör 

sig om ett maktförhållande mellan västerlandet och Orienten. Det finns olika sorters makt 

representerade i Edward Saids bok Orientalism, och gestaltas på tre olika sätt. Det första ter sig 

i den politiska makten i och med övertagandet av stater. Det andra rör sig om en aspekt av 

moralisk makt, som legitimerar västvärldens inflytande i andra områden. Det tredje är den 

kulturella makten med ”idén om Europa”, vilket fungerar som ett kollektivt begrepp som 

urskiljer européer mot övriga icke-européer. Denna idé kan enligt Said hävdas vara: Den 

viktigaste komponenten i den europeiska kulturen är just det som gjort denna kultur 

hegemonistisk både inom och utanför Europa (Said, 1978, s. 71). Idén grundar sig i att de 

europeiska folken med dess kultur är överlägsen övriga kulturer i världen. Detta har gett upphov 

till att länder med ”fel” kultur har avfärdats av västvärlden. Viktiga begrepp i geografiska 

läroböcker som jag ämnar applicera på skildringen av Afrika är framförallt ”de andra”, ”det 

annorlunda” och ”vi och dem”.  

 Magnus Berg skriver i boken Orientalism på Svenska om stereotypa bilder av Orienten. 

Berg tar avstamp i Edward Saids tankar och idéer angående Orienten och koncentrerar sig 

främst på den stereotypa bilden av den muslimska Orienten inom populärkulturen. Berg 

konstaterar att det inte är särskilt svårt att identifiera denna bild vid genomgången av sitt 

undersökta material. Stereotypa bilder av Orienten porträtteras bland annat i orientalistiska 

terrorister, brutala patriarker, samt stolta människor i berg (Berg, 2005, s. 56-57). 

 Edward Said diskuterar begreppet ”stereotyp”. Said fokuserar på hur snabbt en bild av en 

människa från samma plats kan ändras. Said ger ett exempel på hur den så kallade ”araben” 

porträtterades under en ceremoni på Princeton 1967. Temat för ceremonin var ”arabiskt”, med 

långa klädnader, burnuser och sandaler. Några veckor innan ceremonin bröt det så kallade 

junikriget (sexdagarskriget) ut. Till följd av detta fick de inbjudna gästerna, i sina ”arabiska 

kläder”: Gå i procession med händerna över huvudet för att ge intryck av ett förödmjukande 

nederlag (Said, 1978, s. 425). Said menar att ”araben” hade gått från att vara en stereotypisk 

kamelridande nomad till en: […] allmänt godtagen karikatyr som själva inbegreppet av 

oduglighet och militär svaghet (ibid). För att belysa hur snabbt en uppfattning kan ändras vill 

jag även inkludera det Said skriver om efter kriget 1973 (Oktoberkriget). Efter Oktoberkriget 

menar han att ”araben” började att framställas som betydligt mer hotfull än tidigare. 

Karikatyrbilder med en arabisk schejk vid en bensinpump var frekvent förekommande i media: 

[…] deras starkt böjda näsor, deras onda mustaschprydda minspel var tydliga påpekanden (för 

en i huvudsak icke-semitisk befolkning) om att >semiterna< var roten till alla >våra< 

bekymmer”(Said, 1978, s. 425).  

 Jag undersöker även hur stereotypa skildringar av kontinenten Afrika har framställts i 

läroböckerna. Det intressanta med att studera denna företeelse i källmaterialet är att se hur dessa 

böcker generaliserar olika framställningar av etnicitet, religion och kön. Gör läroböckerna 

någon skillnad på dessa, eller är beskrivningen att människor inom dessa grupper agerar 

likadant? En vidare intressant aspekt av att undersöka stereotypa skildringar är att se hur dessa 

förändras över tid.  
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 Edward Saids tankar och idéer i boken Orientalism behandlar som ovanstående 

redovisning visat inte kontinenten Afrika. Jag ser däremot inga hinder att Saids teori inte skulle 

kunna appliceras på mitt empiriska material. Definitionerna är detsamma vare sig det är länder 

i mellanöstern eller Afrika. Det är skildringen av ”de andra” som är av intresse i analysen.  

 Frantz Fanon vill i boken Svart hud vita masker presentera den ”färgade” människans 

erfarenheter av kolonialismen. Fanon menar att den ”färgade” människan som en följd av 

kolonialismen har två olika dimensioner: En med sina fränder, en annan med de vita. En svart 

uppför sig på ett annat sätt med en vit än med en svart”(Fanon, 1971, s. 33). Detta är ett av 

bokens syften: […] det handlar inte om att förstå världen utan om att förändra världen (Fanon, 

1971, s. 33)  

 Frantz Fanon menar att den ”färgade” mannen vid tidpunkten för bokens publikation levde 

med en kluven självbild. Han ger ett fiktivt exempel på detta när han kontrasterar hur han stött 

på ryssar och tyskar som med usel franska försökt fråga efter vägbeskrivning. Fanon försöker 

ge instruktioner utan resultat. I det ögonblicket kommer han på sig själv att tänka att: […] han 

har sitt eget språk, sitt eget land, och att han kanske är advokat eller ingenjör (Fanon, 1971, s. 

46). Fanon konstaterar att människan som frågar efter vägbeskrivning har en främmande kultur 

med normer som förmodligen skiljer sig från hans egna. För att illustrera hur det är för den 

”färgade” människan skriver han istället, i jämförelse med ryssen eller tysken. När det gäller 

negern, icke så. Han har ingen kultur, ingen civilisation, inget >långt historiskt förflutet< 

(Fanon, 1971, s. 46).  

 På ett liknande sätt som Edward Said diskuterar hur västvärlden behövde bekräfta och 

identifiera sin egen identitet genom jämförelsen med Orienten, menar Fanon att: Den svarta 

människan måste inte bara vara svart, hon måste vara det i förhållande till den vita människan 

(Fanon, 1971, s. 107). Det är således maktrelationer Fanon illustrerar i citatet, hur den ena 

(Väst) inte kan bekräfta sin egen identitet utan den andra.  

 

1.4 Forskningsläge 

Läroböcker är det viktigaste hjälpmedlet för läraren och eleven när det gäller innehållsval 

(Molin, 2006, s. 186). Att kritiskt granska läromedel är därför av stor betydelse. Genom Edward 

Said och Frantz Fanons teorier synliggörs dessa dolda maktkonstruktioner som delar in 

västvärlden mot övriga.   

 Eftersom denna uppsats undersöker läromedel och mer specifikt geografiska läroböcker, 

kommer jag i denna del fokusera på vad tidigare forskning har skrivit om just läroböcker. Det 

finns mycket forskning kring läroböcker. I denna del kommer litteratur relevant för studien att 

presenteras. 

 Mai Palmberg (1987) har i sin avhandling Afrika i skolböckerna. Gamla och nya fördomar 

studerat 29 läroböcker i ämnet SO. Trots att undersökningen är från 1987 (de undersökta 

böckerna från 1967-1986) och merparten av mitt empiriska material är från tidigare än 1967 

finns det intressanta resultat som går att applicera på min undersökning. Palmberg börjar med 

att konstatera att det knappast finns böcker som har så stor påverkan och spridning som just 
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skolböckerna (Palmberg, 1987, s. 3). Syftet med undersökningen är inte att jämföra positiva 

sidor med negativa, utan att undersöka var det brister i böckerna.  

 Palmberg börjar med att diskutera gamla fördomar om Afrika. Denna bild av Afrika har 

enligt författaren varit rådande i äldre skolböcker eller uppslagsverk. 

De sex fördomar Palmberg identifierar är: 

- Afrikanerna beskrivs som biologiskt och socialt underlägsna, ofta som barn. 

- Afrikanerna beskrivs som ”vildar”, ständigt benägna att råka i strid med varandra. 

- Afrika beskrivs i avsaknad av egen historia. Vad vi får till livs är européernas historia 

i Afrika. 

- Européernas insats beskrivs som lyckobringande; de beskrivs som dem som för 

civilisationen till den mörka kontinenten. 

- Afrika beskrivs som exotiskt. Ibland verkar djuren vara intressantare än människorna. 

Ofta beskrivs människorna som en del av faunan.  

- […] framställningen genomsyras av en utvecklingssyn, där det Västeuropeiska samhället 

antas stå högst och de afrikanska samhällena lågt på utvecklingsstegen (Palmberg, 

1987, s. 6).  

I analysen av de studerande läroböckerna fungerar ovanstående fördomar som ett 

analysverktyg. Palmberg försöker via dessa fördomar undersöka om de fortfarande är rådande 

i de läroböcker som under denna period (1987) förekommer i skolans värld. I analysen stöter 

författaren inte på lika starka fördomar som i tidigare böcker, däremot finns det spår av de gamla 

fördomarna. Det finns en nedtoning av vissa uppgifter, det beräknas att 10 miljoner invånare 

fick sätta livet till under koloniseringen och gummiutvecklingen i Kongo. Hon ställer därför sig 

själv frågan: […] var får vi läsa denna siffra, var ges uttryck för samma avsky, som över de 6 

miljoner judar, som föll offer för nazistregimens politik? (Palmberg, 1987, s. 15-16).  

Vidare finner författaren spår av nya sorters fördomar i texterna, som hon identifierar. Dessa 

nya fördomar är: 

- Den nya missionstanken där u-hjälpen ses som den frälsning vi bringar till Afrika. 

- En presentation av Afrika präglat av elände och hopplöshet som uppammar 

medlidande, d v s en nedlåtande attityd, inte likaberättigande. 

- En framställning som vädjar till och bygger på skuldkänslor, inte solidaritet och respekt 

(Palmberg, 1987, s. 26). 

Det finns flera slutsatser i Palmbergs forskning som jag kan applicera på min egen 

undersökning. Jag vill särskilt lyfta fram resultatet om: U-hjälpen som den nya missionen 

(Palmberg, 1987, s. 26). Författaren lyfter fram att begreppet ”u-land” diskuteras flitigt i de 

undersökta läroböckerna, och hur underutveckling ska kunna avskaffas. Detta poängterar 

Palmberg är viktigt att informera elever om. Däremot har hon invändningar mot hur 

formuleringar och kapitlens struktur är uppbyggda. U-hjälpen är oftast sist i kapitlen vilket 

antyder att det är u-hjälpen som är lösningen på problemet med underutveckling. Palmberg 

menar att det har blivit till en moralfråga: Hur mycket är ́ vi´, ́ de rika´ beredda att hjälpa ́ dom´ 

de fattiga? (Palmberg, 1987, s. 26). Det som skiljer min undersökning från Palmbergs är att jag 

väljer analysera både äldre böcker och en modernare bok. Detta gör jag för att tydligare påvisa 
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skillnader mellan dåtid och nutid. Hennes resultat kommer tillsammans med min egen studies 

resultat diskuteras och jämföras i min slutsatsdel. 

 Lena Molin har i sin avhandling Rum, frirum och moral utfört en undersökning om 

Skolgeografins innehållsval. I studien fokuserar Molin på läromedelsanalys, där hon 

konstaterar att: Läroboken framstår som den viktigaste samarbetspartnern för lärarens 

innehållsval och planering (Molin, 2006, s. 186). Vidare diskuterar hon hur kunskapssynen i 

en läromedelstext kan avläsas. Texten kan enligt författaren vara uppdelad i två olika sorter, 

”påbjuden” och ”erbjuden” text. Den ”påbjudna” texten förmedlar en mening, i många fall den 

”givna” meningen. Den ”erbjudna” texten ger ett mer problematiserande uttryck, och inbjuder 

läsaren till eget tänkande samt egna reflektioner. Den senare av dessa två texter bidrar också 

enligt Molin till nya tankesätt och ställningstaganden (Molin, 2006, s. 187). 

 Vid en granskning av gamla läroböcker konstaterar Molin att: […] lärobockstexterna i 

geografi är kraftigt präglade av det religiöst patriarkala samhället, något som visar sig 

exempelvis i skillnaden mellan länder som räknas till viktiga kulturländer och vilka som hör till 

främmande världsdelar (Molin, 2006, s. 190). När det kommer till att värdera och beskriva 

länder är dess nationella religion något som återspeglas i beskrivningen. Högst upp i hierarkin 

är den kristna tron, som enligt Molin anses som den mest framgångsrika och framstående. Hon 

identifierar även en viss rangordning inom den kristna tron, där den protestantiska kyrkan får 

den mest fördelaktiga beskrivningen (Molin, 2006, s. 190).  

 Molin diskuterar även svårigheterna för en läsare att identifiera hur en text ger uttryck för 

viss kunskaps-, människo- och samhällssyn. För att enklare kunna identifiera dessa 

rekommenderar författaren att använda sig utav en diskursanalys. Molin menar att: […] genom 

diskursanalys kan texternas tillhörighet med en diskurs träda fram, en diskurs som de bidrar 

till att bibehålla och återskapa (Molin, 2006, s. 197-198).  

 Avslutningsvis argumenterar hon för att det är viktigt att kritiskt granska läromedel i och 

med att det är en så pass viktig källa till kunskap för eleverna. Det viktigaste skälet till en kritisk 

granskning av läromedel är att de utgör en norm för vad som anses vara viktigt inom 

geografiämnet (Molin, 2006, s. 198). Rimligtvis borde den rådande normen inom 

geografiämnet även varit normen i tidigare läroböcker.  

  

2. Metod 

 

Uppsatsen har som syfte att via postkoloniala teoretiska ansatser identifiera hur bilden av Afrika 

har skildrats i geografiska läroböcker. Undersökningen blir således kvalitativ som grundar sig 

på empiriskt insamlat material av läroböckerna. Metodböcker som kan kopplas ihop med 

läroboksanalys är Textens makt och mening som är redigerad av Göran Bergström och Kristina 

Boréus. Denna bok presenterar vad en student/forskare ska tänka på vid text- och diskursanalys. 

Jason Dittmer berör även detta ämne i boken The SAGE handbook of qualitative geography, 

vilket är av intresse för denna undersökning.  
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2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod används för att kunna besvara frågeställningarna. Metodvalet motiveras med 

att ett kvalitativt tillvägagångssätt ger studenten mer utrymme att analysera materialet och 

komma med egna tolkningar (Gustavsson (red), 2003, s. 13). Inom denna kvalitativa metod 

ämnar undersökningen även att inkludera ett hermeneutiskt förhållningssätt till källmaterialet. 

Att kunna förstå och tolka resultatet är det centrala i ett hermeneutiskt arbetssätt. Via fyra olika 

moment bearbetas sedan texten, tolkning, förståelse, förförståelsen och förklaring (Per-Johan 

Ödman, 2003, s. 74-75). Detta förhållningssätt är tänkt att hjälpa organisera upp texterna för att 

tolka och analysera materialet. 

 Läroböckerna i denna undersökning är det empiriska materialet. För att på bästa sätt kunna 

förstå och utföra en analys av källmaterialet behövs det kunskap om hur boktexterna bör 

angripas på bästa sätt. Det behövs med andra ord en förförståelse om textanalys. 

 Jason Dittmer anser att textanalys: […] describes the attempt to understand the content, 

mode of adress and authority, organization, and other aspects of language-in-use (Dittmer, 

2010,s. 280). Det främsta syftet med en textanalys är att försöka placera den undersökta textens 

bidrag till vår tids intellektuella sfär (Dittmer, 2010, s. 280).  

 Textanalysen har de senaste decennierna fått ett rejält uppsving, i samband med detta har 

intresset för retorik ökat. En bra retorisk uppbyggd text försöker via egen argumentation lyfta 

fram sina resultat, samtidigt som den undervärderar andra perspektiv. Dittmer menar att det är 

just detta fenomen som intresserar de som bedriver textanalys (Dittmer, 2010, s. 280).  

 Det finns olika typer av textanalyser inom de samhällsvetenskapliga ämnena. Dessa 

inriktningar är i viss mån överlappande, exempel på textanalyser är argumentationsanalys, 

innehållsanalys och narrativanalys. Denna uppsats ämnar som tidigare nämnts att analysera hur 

kontinenten Afrika har framställts i geografiska läroböcker genom historien. För att kunna 

undersöka syftet och besvara frågeställningarna har jag därför i denna uppsats valt att använda 

mig av diskursanalys.  (Bergström & Boréus, 2012, s. 24). 

 Jason Dittmer ställer sig själv frågan, vad är diskurs? Eftersom begreppet har flera olika 

betydelser beroende på perspektivet det tillämpas i, hävdar han att diskurs i vardagslivet, 

utanför skolan och vetenskapens värld, är samtal om ett särskilt ämne. I den akademiska sfären 

har begreppet olika sorters innebörd. I denna undersökning är det framförallt språkets betydelse 

i texter och dylikt som är av intresse. Dittmer menar att diskurs kan vara hur författaren väljer 

att betona diverse ord i en text, eller hur denne väljer att använda dem. Denna diskursanalys 

kallar han: […] language in use (Dittmer, 2010, s. 275).  

 I boken Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen argumenterar 

författaren Pål Repstad för att diskursanalys i ett bredare sammanhang är det angreppssätt som 

granskaren väljer att studera en text med hjälp utav. Fokus ligger däri på att studera texterna i 

dess sociala sammanhang. Syftet med diskursanalys är: […] att studera vilka uppfattningar som 

kommer till uttryck, vilka retoriska tekniker som kommer till användning, hur texten är 

organiserad och ofta även hur åsikterna speglar gemensamma eller förhärskande synsätt i 

samhället (Repstad, 2009, s.121). 
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 Michael Foucault är enligt Bergström & Boréus (2012) förmodligen den person som är 

mest förknippad med diskursanalys. Hans tankar och idéer om makt är centrala för metoden i 

denna uppsats. Foucault belyser tre olika beroendeförhållanden inom och mellan olika sorters 

diskurser, den av dessa jag har valt att använda mig av är ”intradiskursiva 

beroendeförhållandet”, då den är mest lämpad för min undersökning. Bergström & Boréus 

(2012) tillskriver: […] intradiskursiva beroendeförhållanden som rör olika elements inbördes 

relationer inom en diskurs (Bergström & Boréus, 2012, s. 362). Inom undersökningens 

avgränsningar blir det därmed att leta efter förklaringar av olika fenomen och undersöka hur de 

förhåller sig till varandra och yttrar sig i texten. 

 Vid utförandet av en diskursanalys är det viktigt att kritiskt läsa det material som 

undersöks. Eftersom en diskursanalys lägger stor vikt vid språkets betydelse krävs det 

närläsning av materialet (Bergström & Boréus, 2012, s. 411). Under lärobokanalysen kommer 

det teoretiska perspektivet vara i fokus. 

 

2.2 Kritik mot metoden 

Kritiken mot en kvalitativ metod är samtidigt metodens styrka. Gustavsson (2003) menar som 

tidigare påpekats att det kvalitativa förhållningssättet ger studenten ”fria tyglar” att tolka och 

analysera det studerade materialet. Kritiker menar att detta tillvägagångssätt ger upphov till att 

studenten är subjektiv, vilket kan märkas i analysen. En ytterligare kritik mot metoden är att 

resultaten ofta är signifikativa för det området som studeras (Gustavsson, 2003, s. 14).  

 Detta arbetssätt ställer höga krav. Det blir i mitt fall viktigt att vara medveten om mitt 

subjektiva förhållningssätt i tillämpningen av metoden. Genom att motivera mina val blir 

förhoppningsvis de resultat uppsatsen visar bättre förstådda.  

 

2.3 Det empiriska materialet 

Det undersökta materialet består utav fyra geografiläroböcker. Valet av dessa fyra grundades 

på två kriterier som jag ansåg vara relevanta för en analys. De två kriterierna är: 1) att texten 

handlar om en beskrivning av kontinenten Afrika. Inom denna kategori ingår skildringar av 

länder, människor, kulturer, religion och övrigt som kan tänkas ge en framställning av 

kontinenten Afrika. 2) De undersökta böckerna ska ha varit med i ett 

undervisningssammanhang. Dessa fyra böcker jag valde att analysera uppfyllde kriterierna. De 

tre första böckerna är från samma serie, vilket jag anser är bra i ett analysperspektiv för att titta 

på hur de förändras över tid. Den fjärde boken från 2000 är även det en bra bok i ett 

analysperspektiv, framförallt för att de tre tidigare böckerna präglades starkt av kolonialism. I 

denna bok från 2000 är de afrikanska länderna självständiga, vilket blir en bra jämförelsebok 

med de tidigare läroböckerna.  

De fyra undersökta böckerna är således: 

- Ernst Carlsson och Nils Rönnholm, (1925) Skolgeografi, första kursen, (264+ 60 s) P.A. 

Norstedt & Söners förlag, Stockholm 

 Solveig Mårtensson har studerat svenska geografiböcker och menar att Carlsson & 

Rönnholms böcker: Användes i läroverk, flickskolor, realskolor, gymnasier och troligen också 
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i lärarutbildningen och de måste ha präglat bilden av omvärlden hos flera svenska generationer 

svenskar med högre utbildning (Mårtensson, 2009, Geografiska Notiser, s. 200). 

Oskar Moberg och Karl-Erik Näsmark, (1948) Skolgeografi 1, första kursen (408 s) Norstedts, 

Stockholm 

 Denna bok som utkom 1948 skulle ersätta motsvarande del av Carlsson-Rönnholm-

Moberg. Denna bok har alltså ersatt den tidigare duon med Carlsson och Rönnholm. De skriver 

i sitt inledningskapitel att denna bok, jämfört med tidigare, har betydligt mer illustrerande bilder 

som tillsammans med utförliga bildtexter har ersatt tidigare upplagors läsestycken. Rent 

textmässigt har författarna delat in kontinenten Afrika i mer separata områden än boken från 

1925. Författarna hoppas och tror att boken ska: […] motsvara rimliga anspråk på en modern 

lärobok för realskolans grundläggande geografiundervisning (Moberg och Näsmark, 1948, 

s.inledning). 

- Karl-Erik Näsmark, Yngve Nilsson, Staffan Helmfrid, Filip Hjulström och Torsten 

Lagerstedt, (1964) Geografi för gymnasiet (124 s) Norstedts, Stockholm 

 I denna upplaga från 1964, som är av samma serie som de två andra undersökande 

läroböckerna, har författarna omskrivit texterna till den nya händelseutvecklingen i världen.  

- Torsten Persson, Tord Porsne, Bo Andersson och Göran Andersson, (2000) GEO-

GUIDEN, Geografi för gymnasiet (521 s), Gleerups, Malmö 

 Geoguiden är en lärobok för gymnasiets kurser i geografi. Boken är en sammanslagning av 

tidigare böcker, nämligen Geo-guiden A och Geo-guiden B (Geoguiden, 2000). Efter ett samtal 

till Gleerups som har gett ut boken konstaterar de att boken användes i 

undervisningssammanhang. Däremot kunde de inte lämna ut uppgifter på vart i landet, eller i 

vilket utbredning boken såldes (Gleerups, telefonsamtal, 26/5)  

 De fyra läroböckerna är således från 1925, 1948, 1964 och 2000. Jag anser att tidsspannet 

mellan dessa är tillräckligt för att identifiera tydliga skillnader mellan de studerande böckerna. 

De tre första böckerna är dessutom från samma serie. Boken från 2000 är från ett annat förlag 

vilket jag inte anser stör analysen. Eftersom syftet är framförallt att skildra den historiska 

framställningen. Geoguiden från 2000 är mer tänkt att belysa de stora skillnaderna mellan dåtid 

och nutid. 
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3. Analys 

 

De studerande läroböckerna kommer i denna del analyseras var för sig. Det teoretiska 

perspektivet appliceras på det empiriska materialet. 

 

3.1 Skolgeografi (1925) 

Boken Skolgeografi från 1925 innehåller 6 separata kapitel. I ett av dessa kapitel som heter ”de 

främmande världsdelarna” ingår Afrika. Kapitlet är 109 sidor långt och behandlar förutom 

Afrika även Asien, Australien och Amerika. Av dessa 109 sidor handlar 24 sidor om 

kontinenten Afrika. Författarna väljer i sin skildring av Afrika att dela upp kontinenten i 

separata områden. Dessa olika områden är Nordafrika, Sudan och Övre Guinea, Centralafrika 

jämte Abessinien och Sydafrika. Boken är skriven Ernst Carlsson och Nils Rönnholm. 

 Nordafrika är Afrikas norra kust längs med medelhavet. Nordafrika sträcker sig ända ner 

till Saharaöknen och Nildalen. Området begränsas på tre sidor av hav, västerut av Atlantiska 

havet, i norr av Medelhavet och österut av Röda havet (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 194)   

 I avsnittet om Nordafrika med titeln ”Ytbildning” beskrivs fenomenet ”schotts”, som är 

salthaltiga insjöar (lägre än havsytan), belägna på den södra sidan av Atlasbergen. I denna del 

väljer författarna att lyfta fram franska ingenjörers roll då de kommit på: […] det storartade 

förslaget, att man genom ditledande av havets vatten skulle förvandla de djupt liggande sjöarna 

och tillstötande låglänta trakter av öknen till ett inhav (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 195) 

Detta i sin tur skulle leda till en förbättring av traktens klimat och göra dem fruktbara (Carlsson 

och Rönnholm, 1925, s. 195). En jämförelse kan göras med beskrivningen av Saharaöknen. I 

denna skildring av Sahara, som är under samma avsnitt i boken beskriver författarna om de 

”faror och besvärligheter” de resande kan stötta på under en färd längs med Sahara. Något som 

enligt författarna förekommer ofta är de: […] överfall av vilda rövarhorder, >beduiner> 

(Carlsson och Rönnholm, 1925 s. 196). I detta kapitel är fokus och syftet att beskriva 

”Ytbildning”, som skulle kunna översättas till ”markförhållanden” i Nordafrika. Avsnittet är 

cirka 2 sidor långt, det enda som nämns om människor är just de två exemplen ovan. De 

europeiska fransmännen kommer på ”storartade idéer”, medan beduinerna som lever i Sahara, 

skildras som ”vilda rövarhorder”. Detta förstärker bilden av hur i detta fall, ”de franska 

ingenjörerna” skildras som Said menar de civiliserade, medan beduinerna i Sahara beskrivs som 

motsatsen (Said, 1978. s. 64). 

 Edward Said diskuterar hur ”araben” framställs, och då framförallt när denne skildras, så 

är det i form av något negativt. Said menar att: Om denna Arab över huvud taget har någon 

historia är det den del av historien som givits honom (eller tagits ifrån honom – skillnaden är 

obetydlig) (Said, 1978, s. 426). I kapitlet ”Inbyggare” går författarna igenom befolkningen i 

Nordafrika. Araberna beskrivs i denna del som: De från Asien invandrade araberna, som med 

sitt språk och sin religion utbrett sig erövrande över hela norra Afrika (Carlsson och 

Rönnholm, 1925, s 199). Texten fortsätter och när författarna ska skildra befolkningen i det 

nordafrikanska landet Marocko tillskrivs de som: […] ivriga mohammedaner och hata de kristna 

(Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 199). Vid en diskussion om området Palestina menar Said 
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att befolkningen inom området uppfattades som obetydliga nomader, utan någon egentligen 

äganderätt till marken, och utan kulturell eller nationell existens (Said, 1978, s. 426). I detta 

kapitel skildras följaktligen ”araberna” i negativ bemärkelse. De beskrivs bland annat utifrån 

ett eurocentriskt perspektiv, då de beskrivs som ”ivriga mohammedaner som hatar de kristna”. 

”De andra” i detta fall blir ”de ivriga mohammedanerna” och således blir ”vi” ”de kristna i 

Europa”. Befolkningen i Nordafrika beskrivs även som hotfulla och i vissa fall som historielösa. 

Detta gör sig uttryckt i att ”araberna” har ”erövrat” stora områden över hela norra Afrika, samt 

det faktum att de beskrivs som ”De från Asien invandrade araberna”. Vid en snabb läsning får 

läsaren intrycket att den arabiska befolkningen i landet nyligen hade invaderat Marocko, trots 

att den arabiska erövringen av Marocko skedde redan under 700-talet (Nationalencyklopedin, 

13/5 2015).  

 Befolkningen i Nordafrika skildrades knappast i positiv anda av författarna. Däremot väljer 

de att inte beskriva människornas utseende i någon större grad. I delen som beskriver området 

Sudan och Övre Guinea i Afrika-skildringen fokuserar däremot författarna betydligt mer på hur 

befolkningen såg ut rent utseendemässigt, samt hur författarna tolkade deras levnadsvanor. 

Dess breda område beskrivs sträcka sig från Abessiniens högland i öst tvärs genom hela Afrika. 

I norr går gränsen vid Sahara och i söder går det enligt skribenterna utan någon direkt tydlig 

gräns ner till Centralafrika. Västerut går Sudan ut till Atlanten. I sydvästlig riktning skiljs landet 

från Guineabukten genom Övre Guinea (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 203-204)  

 Vid en beskrivning av ”Inbyggarna” i Sudan väljer författarna att använda en bild på en 

person från området, som enligt dem visar hur stora delar av befolkningen ser ut: I Sudan äro 

till största delen negrer. Dessa utmärkas av en mörkbrun hudfärg, ulligt hår, tillbakalutande 

panna, platt näsa och utstående tjocka läppar (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 206). I Övre 

Guinea däremot beskrivs den inhemska befolkningen: Krunegrerna som resliga och starka 

(Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 206). Detta för att de bistår européerna vid lossning och 

lastning av varor vid de varma ländernas hamnar (Ibid). De avslutar med att beskriva 

befolkningen i västra och mellersta Sudan. I detta område finns det enligt författarna ett: […] 

mera ljushyllt blandfolk (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 206). Författarna menar att de kallas 

”fu´lbeerna”. De är enligt boken, till skillnad från övrigt inhemskt folk i Sudan och Övriga 

Guinea: Till färgen ljusbruna, mestadels släthåriga, och kläda sig som araberna (Carlsson och 

Rönnholm, 1925, s. 206) 

 Dessa olika beskrivningar av den inhemska befolkningen görs av författarna för att påvisa 

de olika folkgruppernas inbördes status. Längst ner i hierarkin är folkgruppen som författarna 

väljer att kalla ”negrer”, som de beskriver ytligt. Med en bild och text visar författarna hur stora 

delar av befolkningen enligt dem ser ut. Det är en extremt generaliserande skildring av 

befolkningen i Sudan, det blir än mer påtagligt när de diskuterar hur befolkningen lever i landet. 

De är av åsikt att: Negrerna mestadels äro bofasta, stå de i allmänhet på en mycket låg 

bildningsgrad (Carlsson och Rönnholm. 1925, s. 206). De menar vidare att kläder brukar de 

oftast inte ha på sig, som en konsekvens av det heta klimatet. Folkgruppen beskrivs bo 

framförallt i hyddor av lera och halm, i något som författarna liknar vid en bikupa. Skribenterna 

menar även att: Några varaktiga byggnader, något skriftspråk eller några större farktyg för att 
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befara haven ha negrerna aldrig åstadkommit, och de duga över huvud ej till något, som kräver 

uthållighet (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 206) Beskrivningen av människorna i Sudan 

fortsätter, det kan nämnas att de skildras även som, barnsliga, lögnaktiga, opålitliga, aggressiva, 

kannibaler och besitter: […] högst ofullkomliga religiösa begrepp (Carlsson och Rönnholm, 

1925, s. 206). 

 För att återkomma till de värderingar författarna har gentemot de olika folkgrupperna inom 

Sudan och Övre Guinea är det möjligt att se en viss hierarkisk ordning gentemot dessa. Längst 

ner, och den ”grupp” skribenterna värderar minst, är de människorna som redovisats ovan. Vid 

beskrivningen av de människor som bor i västra och mellersta Sudan ges inte någon fördjupad 

analys av befolkningen. De generaliserar när de menar att: I Västra och mellersta Sudan finnes 

ett mera ljushyllt blandfolk, Fu´lbeerna (Carlsson och Rönnholm, 1925, s 206). Således delar 

författarna in den lokala befolkningen i dessa länder i olika fack baserat på framförallt 

hudfärgen, men även hur deras relation är med européerna. De ”resliga och starka Krunegrerna” 

värderas högre för att de anses vara en bra arbetskraft till de europeiska länderna. Befolkningen 

i västra och mellersta Sudan nedvärderas av skribenterna, dock inte i den omfattning som 

befolkningen i övriga Sudan beskrivs. Detta har med största sannolikhet att göra med att de av 

författarna anses ha ljusare hud än övriga befolkningen i Sudan.  

 Stefan Jonsson menar att: […] för att själva framstå som civiliserade har vi utmålat andra 

samhällen som barbariska (Jonsson, 2005, s. 167). Vidare menar Jonsson att detta är en del i 

eurocentrismen. I denna beskrivning som redovisats ovan tillskrivs de som inte spelade efter 

européernas stämma som lögnaktiga, opålitliga, aggressiva och även som kannibaler. 

Eurocentrismen speglar även beskrivningen av de ”Resliga och starka Krunegrerna”, som 

ansågs vara till stor hjälp för européerna. Om fallet hade varit tvärtom, att kolonisatören ansåg 

att den Sudanska befolkningen hjälpte européerna hade förmodligen skildringen sett 

annorlunda ut. 

 Tredje delen i skildringen av kontinenten Afrika behandlar området Centralafrika jämte 

Abessinien, som under denna tidpunkt var från Sudan i norr till vattendelaren mellan floderna 

Sambesi och Kongo i söder. Området sträckte sig till väst ut mot Atlanten och österut till det 

Indiska havet och det Röda havet (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 207). 

 Den största delen av befolkningen som bodde inom området beskrevs som ”Resliga, 

kraftfulla ba¨ntunegrer” (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 209). Denna befolkningsgrupp 

beskrevs i jämförelse med befolkningen i Sudan, och författarna menade att den tydligaste 

skillnaden var att ansiktsdragen var mer regelbundna hos dem än hos befolkningen i Sudan. 

Vidare menar skribenterna tillskillnad från den sudanska befolkningen att de hade: Rak panna, 

kraftigare näsa, mindre tjocka läppar (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 209). När det kommer 

till en redovisning av deras religiösa uppfattning förkastas den helt av skribenterna. De menar 

att religionen står mycket lågt, och att: De hängiva sig åt rå avgudadyrkan och tro på de dödas 

andar, trolldom, regnmakeri och dylikt (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 207).        

 Edward Said menar när han studerar Orienten att den orient som framträder är ett system 

av olika framställningar. Dessa olika framställningar styrs av en mängd olika krafter som fört 

in ”kunskap” om Orienten i den västerländska lärdomen (Said, 1978, s. 319). Den ”kunskap” 
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som förs in till svenska elever vid tidpunkten är på så sätt mest fördomar och stereotypa bilder 

av befolkningen. Det faktum att de tillskriver religionen som ”mycket lågt” är en direkt 

hänvisning till att ”vår” religion i Sverige står högst upp i hierarkin. Medan ”det annorlunda”, 

i detta fall blir religionen i Centralafrika. 

 I den fjärde och sista delen av Afrikaskildringen koncentrerar sig författarna på området 

Sydafrika. Området gränsar i norr till Centralafrika. I väst, söder och öst omges Sydafrika av 

Atlanten och Indiska havet (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 211).  

 Författarna konstaterar att merparten av den inhemska befolkningen i Sydafrika består till 

största delen av så kallade ”bantunegrer” (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 212). Vilket 

författarna inte lägger så stor vikt vid att ytterligare beskriva, på grund av att de gjort det i den 

föregående beskrivningen av ”Centralafrika jämte Abessinien”. Däremot väljer de att belysa en 

folkgrupp som 1925 gick under namnet ”Kaffrerna”. De beskrivs enligt skribenterna som ett: 

[…] kraftigt, frihetsälskande och krigiskt folk (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 212). Två ord i 

tidigare nämnda mening är intressanta att analysera. Dels vad författarna menar med begreppet 

”frihetsälskande”, dels hur de beskrivs som ”krigiska”. Edward Said menade att bilden av 

”araben” förändrades mycket snabbt i det amerikanska samhället under 1970-talet. ”Araben” 

gick från att vara en ”kamelridande nomad” till att skildras som en mer hotfull karikatyr efter 

kriget 1973 och var: […] roten till alla >våra< bekymmer (Said, 1978, s. 425). Det går att sia 

om denna skildring av ”kaffrerna” berodde på att de ansågs vara svåra att kontrollera för 

kolonialmakten, därför tillskrivs de som ”frihetsälskande”. Av samma anledning skildras de 

också som ”krigiska”. Oavsett så intar skribenterna en starkt generaliserande skildring av 

befolkningen.  

 En än mer generaliserande beskrivning av olika befolkningsgrupper i Sydafrika sker när 

skribenterna skildrar Khoikhoi-befolkningen i landet. Khoikhoifolket fick namnet 

”hottentotter” under apartheid och författarna till boken väljer att använda den senare 

benämningen när de beskriver folkgruppen: Hottentotterna är småväxta, fula människor med 

smutsgul, skrumpen hy. Håret växer i spridda tappar, och deras språk är uppfyllt av smackljud. 

Svaga till kroppsbyggnad och outvecklade till sina begrepp (Carlsson och Rönnholm, 1925, s. 

213).    

 Genomgången av hur de olika befolkningsgrupperna har skildrats har visat en hel del 

intressanta resultat. Det eurocentriska perspektivet har varit ständigt närvarande i skildringen 

av befolkningen i de olika områden författarna valt att belysa. Föga förvånande har stora delar 

av de olika befolkningsgrupperna beskrivits som ociviliserade, barbariska och irrationella.  

Skribenterna väljer att fokusera extra mycket på de befolkningsgrupper som de anser vara 

”längst” ifrån Väst. Ett tydligt exempel på detta är när de skildrar befolkningen i Sudan, då de 

beskrivs som barnsliga, lögnaktiga, opålitliga med mera. Samtidigt väljer de att beskriva en 

annan befolkningsgrupp som ”resliga och starka” i och med att de bistår europeiska länder. 

 

3.2 Skolgeografi (1948) 

Läromedlet Skolgeografi från 1948 innehåller 15 kapitel fördelat på 403 sidor. Ett av dessa 

kapitel behandlar enbart kontinenten Afrika. Detta kapitel är 37 sidor och är indelat i 8 olika 
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avsnitt, de är: Nordafrika, Sudan med Övre Guinea, Kejsardömet Etiopien, Kongoområdet med 

Nedre Guinea, Östafrikanska sjöplatån, Sydafrika, Översikt av Afrikas politiska indelning och 

Hur Afrika utforskades och erövrades. Författarna till boken är Oskar Moberg och Karl-Erik 

Näsmark. 

 Till skillnad från Skolgeografi-boken från 1925 börjar författarna i denna bok att kortfattat 

redovisa enligt dem de viktigaste resultaten. De menar till en början att de finns tre olika raser 

representerade på den afrikanska kontinenten. Det är: […] den vita rasen och svarta rasen. Östra 

Madagaskars folk är av gul ras (Moberg och Näsmark, 1948, s. 242). När skribenterna sedan 

diskuterar ”den vita rasen” skiljer de på tre olika befolkningsgrupper i Nordafrika. 

Befolkningen delas in följande: […] medelhavsras, orientalisk rastyp eller etiopisk rastyp 

(Moberg och Näsmark, 1948, s. 243). Av dessa särskiljer sig sedan de som är hemmahörande 

vid medelhavet, då främst egyptier och berber. Dessa grupper anses vara de bäst utbildade inom 

Nordafrika (Ibid). Skribenterna menar även att i Nordafrika är: […] inslaget av negerras i 

befolkningen rätt märkbart (Moberg och Näsmark, 1948, s. 243). Samtidigt menar de att inslag 

av européer ses som något helt naturligt (Ibid). Stefan Jonsson menar att vår eurocentriska syn 

har vinklat vår världsbild, han menar att det finns olika positioner för att förklara Eurocentrism. 

Det finns till exempel de som är helt övertygade om att det västerländska, både politiskt och 

kulturellt är den enda vägen till utveckling (Jonsson, 2005, s. 168) I detta sammanhang menar 

jag att skribenterna ser det som något helt naturligt för de vita européerna att bosätta sig i ett 

främmande land. Om däremot en ”färgad” man gör likadant ses det som anmärkningsvärt. 

Således är det här ytterligare ett exempel på den eurocentriska synen författarna innehar.  

 Det skiljer 28 år mellan den första studerande boken och Skolgeografiboken från 1948, 

trots detta relativt långa tidsintervall skildras befolkning söder om Sahara på liknande sätt som 

i Skolgeografiboken från 1925. Det finns dock vissa skillnader, till vilka jag återkommer senare.  

 Skribenterna börjar med att konstatera att: Söder om Sahara vidtar >Negerafrika> 

(Moberg och Näsmark, 1948, s. 244). I en generaliserande skildring tillskrivs sedan 

befolkningen besitta: […] kort och krulligt hår, en platt näsa, tjocka läppar och ett brett ansikte 

(Moberg och Näsmark, 1948, s. 244). Författarna urskiljer två olika befolkningsgrupper, eller 

som de menar: […] man skiljer på två grupper negerfolk, Suda´nnegrer och Ban´tunegrer 

(Moberg och Näsmark, 1948, s. 244). Frantz Fanon menar att i ett koloniserat land/område 

måste den ”färgade” människan ställas i relation med den ”vita”. Fanon skrev att: Den svarta 

människan måste inte bara vara svart, hon måste vara det i förhållande till den vita människan 

(Fanon, 1971, s. 107). Skribenterna skriver ”man skiljer på två grupper” i beskrivningen av den 

”färgade” människan söder om Sahara. Den intressanta frågan blir således, vilka är de som 

skiljer och delar upp befolkningen? Svaret är med största sannolikhet den ”vita” mannen eller 

västvärlden genom beskrivningen av ”de andra” eller ”det annorlunda”. Enligt Edward Said har 

västerlänningarna gjort dessa beskrivningar av ”de andra” för att enklare kunna särskilja sig 

från ”dem”. Detta i sin tur har bidragit till att västerlänningar identifierar sig med vad ”de andra” 

inte är (Said, 1978, s. 64). 

 I Skolgeografiboken från 1925 menar författarna att det är vanligt att resande längs med 

Saharaöknen kunde råka ut för attacker från ”vilda rövarhorder”, som levde i området. I denna 
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upplaga läggs inget fokus på detta fenomen. Skribenterna konstaterar att de som lever och driver 

handel i Sahara är arabiska och berbiska köpmän. Författarna hävdar också att fransmännen i 

området har gjort Saharaöknen betydligt mera tillgängligt, detta genom att bygga tusentals 

kilometerlånga vägar och att upprätta regelbundna bussförbindelser (Moberg och Näsmark, 

1948, s. 248-249). Befolkningen i området skildras relativt neutralt, skribenterna konstaterar att 

de lever i området utan att analysera det mera noggrant. Fransmännen däremot beskrivs i 

mycket positiva ordalag. Det stämmer säkert att det var fransmännen som finansierade stora 

delar av de tusentals kilometerlånga vägarna, däremot är det svårt att tänka sig att det enbart 

var fransmännen som såg till att bygga dessa vägar.  

 Vid en genomgång av vilken religion som är rådande i området ser beskrivningen 

annorlunda ut, detta beroende på vilken troslära befolkningen tillhör. Författarna går igenom 

landet Sudan och konstaterar att den största delen av befolkning är Ful´beer. I texten går det att 

läsa att: De är muhammedaner, och denna religion utbreder sig alltmer även bland negrerna 

(Moberg och Näsmark, 1948, s. 254). En jämförelse kan göras när skribenterna går igenom 

kejsardömet Etiopien, där de fastställer att stora delar av befolkningen är: Ett kraftigt blandfolk. 

Till stor del hyllar de en gammal form av kristendom. Även islam har många anhängare 

(Moberg och Näsmark, 1948, s. 257). De studerande läromedlen är inga religionsböcker, därför 

ges ingen vidare förklaring till vilken form av den äldre kristendomen delar av befolkningen i 

Etiopien tillber. Författarna värderar däremot kristendomen högre, vilket ordet ”hyllar” påvisar 

och får ses som en värdering från författarnas sida. Det första exemplet hur den islamska 

religion ”utbreder sig alltmer” tolkar jag som att författarna knappast ser det som något positivt 

att religionen har börjat utövas av andra befolkningsgrupper. Edward Said har i sin bok 

undersökt hur islam skildras i den prestigefyllda boken The Cambridge History of Islam (1970). 

Förutom att alltför många idéer accepterades okritisk av redaktörerna till boken., menade Said 

att: […] det gjordes inga ansträngningar att ens få islam som idé att verka intressant (Said, 

1978, s. 447). På ett snarlikt sätt kan det hävdas stämma även i denna undersökta läromedelsbok. 

Författarna konstaterar att islam ”utbreder sig alltmer”, men det finns ingen information om 

varför religionen har spridits sig. Den kristna religionen har däremot via missionsfälten fått 

spridning (Moberg och Näsmark, 1948, s. 244).  

 I inledningen skriver författarna att boken innehåller betydligt mer illustrerande bilder än 

tidigare upplagor. För att nämna några i kapitlet är de bilder som visar de till antalet mindre 

befolkningsgrupperna av intresse. Mai Palmberg identifierar i sin undersökning (läroböcker 

från 1967-1986) hur Afrika skildras som: En värld som försätter oss några decennier tillbaka 

i tiden (Palmberg, 1987, s. 17). De mindre naturfolken i Afrika får relativt mycket utrymme i 

texterna. Det går att läsa följande: Naturfolkens sätt att pryda sig och göra sig tilldragande tar 

sig i egendomliga uttryck (Moberg och Näsmark, 1948, s. 259). Till denna text visar författarna 

en bild på en kvinna med ett genomborrat trästycke mellan sina läppar, detta för att göra sig 

mer ”tilldragande”. Vid beskrivningen av urinvånarna i Sydafrika presenterar skribenterna en 

bild av befolkningen utanför en hydda. I texten under skriver författarna: Infödingarna på 

bilden är av övervägande hottentott-ras. Vid vissa ceremonier brukar de färga sig i vitt. Hyddan 

är gjord av sävmattor (Moberg och Näsmark, 1948, s. 263). Dessa primitiva skildringar 
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beskriver snarare dessa befolkningsgrupper som en del av det afrikanska djurlivet. Det är 

ofullständiga skildringar som tillsammans med stereotypa bilder målar upp en ociviliserad och 

primitiv bild av befolkningen. Det kan liknas vid vad Stefan Jonsson menar är en vanligt 

förekommande bild av Orienten, nämligen som barbariskt, ociviliserat och primitiv (Jonsson, 

2005, s. 165).   

 I Skolgeografiboken från 1925 gick de att läsa om befolkningen som tillskrivits 

”Kaffrerna”, då de beskrev dessa som: Kraftigt, frihetsälskande och krigiskt folk (Carlsson och 

Rönnholm, 1925, s. 212). I läroboken från 1948 har skildringen ändrats, då de menar att: 

Kaffrerna gjort sig kända för stor tapperhet och frihetskärlek (Moberg och Näsmark, 1948, s. 

262). En förskjutning har således skett i beskrivningen. Det finns säkert flera olika förklaringar 

till varför denna förskjutning i beskrivningen har skett. En möjlig teori skulle kunna vara att 

efter andra världskriget, har synen på självständighet förändrats. De befolkningsgrupper som 

strävade efter självständighet eller frihet ansågs inte längre vara ”krigiska”, på grund av 

utvecklingen i Europa.   

 Genomgången av hur befolkningen i kontinenten Afrika skildras i boken Skolgeografi från 

1948 har visat att den eurocentriska synen författarna hade i boken från 1925 fortfarande är 

rådande. 

 

3.3 Geografi för gymnasiet (1964) 

Hjälpmedlet Geografi för gymnasiet består av 124 sidor, av bokens nio kapitel är två av dessa 

intressanta för analysen. Eftersom författarna anser att: Medelhavet har aldrig varit en skiljemur 

utan snarare en föreningslänk mellan länderna i Europa och Nordafrika (Geografi för 

gymnasiet, 1964, s. 8), har de valt att inkludera Nordafrika i kapitlet om Europa utom 

Sovjetunionen. Det andra kapitlet av intresse är det som behandlar Afrika söder om Sahara. Det 

förstnämnda kapitlet är 38 sidor medan det senare är 9 sidor. Författarna till läromedlet är Karl-

Erik Näsmark, Yngve Nilsson, Staffan Helmfrid, Filip Hjulström och Torsten Lagerstedt. 

 Nordafrika presenteras som tidigare nämnts tillsammans med övriga Europa i boken. Vid 

en diskussion om hur befolkningen är fördelad inom detta område förbiser dock författarna 

nästan helt att redovisa de Nordafrikanska länderna. Det kan kännas märkligt då skribenterna 

redan i inledningen ansåg att medelhavet inte var någon skiljemur utan mer utav en 

föreningslänk mellan länderna och således också befolkningen (Näsmark et al, 1964, s. 8). Hur 

befolkningen i Frankrike redovisas är av intresse, skribenterna konstaterar att landet är ett av 

de folkrikaste i Europa med sina 45 miljoner invånare. Till dessa 45 miljoner tillräknar 

författarna den ”betydande” franska befolkningen i Algeriet (Näsmark et al, 1964, s. 10). 

Skribenterna kunde i detta avsnitt även inkluderat de Nordafrikanska länderna, vilket var lätt 

att anta efter läsningen i början av kapitlet. Edward Said menade att: Den viktigaste 

komponenten i den europeiska kulturen är just det som gjort denna kultur hegemonistisk både 

inom och utanför Europa (Said, 1978, s. 71). Detta i sin tur har gett upphov till att länder med 

”fel” kultur har förbisetts eller helt ignoreras (Ibid), vilket denna skildring av Nordafrika är ett 

tydligt exempel på. Faktum är att de Nordafrikanska länderna och dess befolkning knappt 

nämns i det 38 sidor långa kapitlet om Europa och Nordafrika. Algeriet nämns en gång, detta i 
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relation med Frankrike. Vid de övriga tillfällena är det Nordafrika som benämns, och då görs 

igen distinktion mellan de nordafrikanska länderna i detta stora område.  

 I samma anda som författarna menade att Medelhavet inte skulle ses som en barriär mellan 

Europa och Nordafrika hittar de istället en annan barriär: En verklig gränsbarriär är däremot 

Sahara mot det svarta Afrika (Näsmark et al, 1964, s. 8).  

 Beskrivningar om hur de olika befolkningsgrupperna rent fysiskt ser ut, eller uppfattas har 

i detta nummer nästintill försvunnit i texten. Det nämns dock att: I Sydväst- och Centralafrika 

bor några fåtaliga negroida folkgrupper, vilka lever på en mycket låg kulturnivå, undanträngda 

till ökenartade områden eller till regnskogen: bushmän och hottentotter resp. dvärgfolk 

(pygméer) (Näsmark et al, 1964, s. 89).  

 De Nordafrikanska länderna fick som tidigare nämns inte mycket utrymme i behandlingen 

av kapitlet om Europa och Nordafrika. Det författarna däremot indirekt gör i denna 

”uppdelning” är att de distanserar sig mer från ”Afrika söder om Sahara” än de gör från 

”Nordafrika”.  

 I inledningen av kapitlet skriver författarna att: Nordafrika hänger historiskt och 

geografiskt samman med de övriga medelhavsländerna (Näsmark et al, 1964, s. 86). Vid en 

läsning av hur före detta kolonier söder om Sahara har uppnått självständighet är det däremot 

ytterst lite fokus på dessa länders historia och kamp, snarare mer inriktning på européernas 

historia i området och vad dessa länder har bidragit med i regionen. Med andra ord skulle denna 

beskrivning kunna vara under det europeiska avsnittet, eftersom det eurocentriska perspektivet 

är i fokus. Författarna konstaterar att länder som vunnit självständighet är bland annat Etiopien, 

Ghana, Nigeria, Guinea, Kongo, Madagaskar och Somaliland. Skribenterna menar att: […] 

näringslivet och samhällslivet har över hela Afrika påverkats av européerna. I vissa områden 

av det svarta Afrika har näringslivet under vit ledning haft en gynnsam utveckling Näsmark et 

al, 1964, s. 89). Det ges även exempel på hur européernas närvaro har bidragit till att länder 

som tidigare levde i en isolerad självhushållning har via européerna: […] börjat inträda i ett 

världsomspännande handelsutbyte (Näsmark et al, 1964, s. 90). Det är ett etnocentriskt 

förhållningssätt författarna visar i skildringen av de självständiga länderna. Stefan Jonsson har 

som tidigare skrivits valt att dela in denna eurocentristiska syn i tre olika förhållningssätt. Av 

dessa förhållningssätt har författarna i denna bok åtagit sig vad Jonsson menar är: […] dem som 

är övertygade om det västerländska exemplet både politiskt och kulturellt är en modell för 

mänsklighetens utveckling (Jonsson, 2005, s. 168). Skribenterna ser i detta avsnitt enbart 

positiva följder som kolonialismens tid fört med sig. Detta förhållningssätt, det vill säga att det 

enbart är den västerländska kulturen och politiken som leder till utveckling, är något som Frantz 

Fanon menar innebär: Den svarte är, hur autentisk han än är, slav under det förflutna (Fanon, 

1971, s. 200). 

 

3.4 GEO-GUIDEN, Geografi för gymnasieskolan (2000) 

Geoguiden från 2000 innehåller 14 kapitel, boken är 521 sidor lång och kapitlet som behandlar 

Afrika är 19 respektive 21 sidor. I Afrikakapitlet behandlar författarna: Geologi och landformer, 

Klimat och vegetation, Befolkning, Näringsliv och tropiska jordar (19 sidor). I avslutningen 
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diskuteras fyra olika fallstudier som inte är av intresse för denna analys (21 sidor). Författarna 

till boken heter Torsten Persson, Tord Porsne, Bo Andersson och Göran Andersson. Kapitlet 

som berör Afrika har skrivits av Göran Andersson. 

 Skribenten börjar med att konstatera att Afrika är en problemfylld kontinent. Inget av de 

afrikanska länderna har en utvecklingsstandard som de västereuropeiska länderna. I BNP räknat 

dominerar de afrikanska länderna den nedre halvan (Andersson, 2000, s. 392). Stora delar av 

kontinenten har även stora problem med vattenbrist. Författaren avslutar sin beskrivning av den 

”problemfyllda kontinenten Afrika” med att skriva: Dessutom lider Afrika svårt av de många 

konflikthärdar som ideligen blossar upp och slår sönder infrastrukturer och ekonomiska 

landvinningar (Andersson, 2000, s. 392). Mai Palmberg menar i sin undersökning (böcker från 

1967- 1986) att skildringen och behandlingen av kontinenten Afrika bidrar ofta till skuldkänslor 

för läsaren, istället för nyfikenhet, intresse och respekt (Palmberg, 1987, s. 29). Innehållet och 

de rent faktamässiga uppgifterna är med största sannolikhet korrekta, däremot är det möjligt att 

ifrågasätta varför författaren redan på första sidan informerar läsaren om dessa uppgifter. 

Länderna i Afrika ställs i relationen till de västeuropeiska länderna i texten, detta bidrar till att 

skapa en bild av vad västerlandet inte är: Inget Afrikanskt land har nått en utvecklingsstandard 

av västeuropeisk nivå (Andersson, 2000, s. 392). Västerlandet blir genom denna jämförelse de 

”civiliserade”, medan de afrikanska länderna i beskrivningen inte når upp till ”vår nivå” (de 

andra).   

 Vid beskrivningen av befolkningen inom kontinenten Afrika börjar författaren med att 

konstatera att: För bara tjugo år sedan var kontinenten glesare befolkad än Sverige, men idag 

lever det i genomsnitt 27 afrikaner per kvadratkilometer (Andersson, 2000, s. 401). Valet av 

ordet ”afrikaner” kan kännas märklig, då det på ett sätt blir som en gammal fördom eller 

stereotyp att Afrika beskrivs som ett land istället för en kontinent.  

 Författaren påpekar sedan återigen att Afrika är en väldigt fattig kontinent. I detta 

sammanhang rör det beskrivningen om att Afrika hade år 1950 en befolkning på 275 miljoner 

invånare, vid sekelskiftet hade denna siffra stigit till 820 miljoner: Den kraftiga 

befolkningsökningen i förhållande till resten av världen återspeglar väl Afrikas roll som den 

fattigaste av världens kontinenter (Andersson, 2000, s. 401).  

 Det är självklart avsevärda skillnader i skildringen av kontinenten Afrika i denna bok från 

2000 än de tidigare studerade böckerna. Det eurocentriska perspektivet är dock påtagligt under 

hela kapitlet. När kontinenten Afrika beskrivs, eller de separata länderna ställs de ofta i relation 

till Sverige. Under rubriken ”Urbanisering” börjar författaren med att konstatera att: I Sverige 

lever cirka 16 % av befolkningen på landsbygden, i Afrika 75 %. Ingen annan av världsdelarna 

har så låg urbaniseringsgrad (Andersson, 2000, s. 402). Skribenterna beskriver detta fenomen 

som om att ett tecken på ett modernt och utvecklat samhälle hänger ihop med urbanisering. 

Författarna diskuterar urbanisering ytterligare och menar att: Urbaniseringsprocessen är 

emellertid i full gång och många människor flyttar in till städer (Andersson, 2000, s. 402). 

Slutsatsen är att om folket flyttar in till städerna, som vi i Sverige har gjort, leder det till en 

utveckling för landet. Ett annat exempel är under rubriken ”Näringsliv”: Vid 1990- talets slut 



20 

 

hade Sverige en BNP/capita på cirka 25 000 dollar, genomsnittet för Afrika ligger någonstans 

mellan 600 och 800 dollar (Andersson, 2000, s. 405).  

 Dessa jämförelser med Sverige bidrar i viss mån att särskilja sig från dem. Det blir ett ”vi 

och dem” förhållande till skildringen av kontinenten Afrika. Said menar att väst genom 

historien har använt sig av negativa beskrivningar av ”de andra” för att särskilja sig från ”dem” 

(Said, 1978, s. 64). Det är självklart inte fallet att författaren nedvärderar kontinenten Afrika i 

sin redogörelse. Däremot anser jag att det skapas ett ”vi och dem-förhållande” vid en läsning 

av Geoguiden. 
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4. Slutsats 

 

Undersökningens syfte var att klarlägga hur fyra geografiska läroböcker mellan 1925 och 2000 

skildrade befolkningen i de afrikanska länderna. Analysen har genomförts med Edward W. Said 

och Frantz Fanons teorier om postkolonialismen med förhoppningen om att nyansera 

skildringen av kontinenten Afrika i läroböckerna. Till detta syfte ställdes följande frågor: 

- Hur beskrivs befolkningen i de afrikanska länderna? 

Denna fråga kombinerades med: 

- Hur framställs befolkningen i de olika afrikanska länderna? Finns det till exempel olika 

skildringar beroende på vilket afrikanskt land som berörs? 

- Hur förändras skildringarna av befolkningen? 

  

Efter genomgången av källmaterialet går det att urskilja tydliga drag författarna till böckerna 

väljer att belysa vid skildringarna av befolkningen i de afrikanska länderna. Läroböckerna från 

1925, 1948 och 1964 valde att beskriva kontinenten Afrika efter olika geografiska områden. 

Geoguiden från 2000 valde däremot att beskriva hela kontinenten, således utan några 

geografiska områden. 

 Skolgeografiboken från 1925 koncentrerar i större grad än övriga böcker att fokusera på 

hur befolkningen i de olika afrikanska områdena enligt dem rent fysiskt såg ut. Skildringarna 

av de olika befolkningsgrupperna inom Afrika är väldigt generaliserande, stereotypiska och 

rasistiska. Med framförallt Edward Saids teorier har dessa resultat nyanserats och placerats i ett 

postkolonialt perspektiv. Befolkningen i Nordafrika skildrades bland annat som en 

befolkningsgrupp som nyligen hade ”erövrat” hela norra Afrika, och även som ”ivriga 

mohammedaner” som enligt författarna ”hatade” den kristna befolkningen. Med Saids teori blir 

”de andra” i detta fall befolkningen som ”erövrar” och är ”ivriga mohammedaner”.  

 Analysen av skolgeografiboken från 1925 har även visat att skribenterna värderar olika 

befolkningsgrupper utefter den grad de anser att dessa bistår européer. Medan en 

befolkningsgrupp skildras som bland annat barnsliga, lögnaktiga och opålitliga, beskrivs en 

annan befolkningsgrupp som ”resliga och starka” för att de ses som bra arbetskraft till de 

europeiska kolonialmakterna.  

 I skolgeografiboken från 1948 lyser det som Stefan Jonsson menar har vinklat vår 

världsbild fram, nämligen det eurocentriska synsättet. Vid en beskrivning av vilka 

befolkningsgrupper som lever i Nordafrika konstaterar författarna att det ses som mycket 

märkbart med en ”färgad” person i området, medan det däremot ses som helt normalt för de 

vita européerna att bosätta sig i området.  

 Med Frantz Fanon ord om att: Den svarta människan måste inte bara vara svart, hon måste 

vara det i förhållande till den vita människan (Fanon, 1971, s. 107), delar författarna upp 

befolkningen söder om Sahara. De menar ”att man skiljer på” två grupper. Dessa 

”uppdelningar” är inte unikt med boken från 1948, utan är förekommande både i boken från 

1925 och 1964. Genom dessa beskrivningar av ”de andra” har väst delat upp 

befolkningsgrupper för att enklare kunna särskilja sig från ”övriga”.  
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 Geografi för gymnasiet från 1964 ämnade i sin skildring av Europa att även inkludera 

Nordafrika för att medelhavet snarare är en föreningslänk istället för en barriär menade 

författarna. I skildringen syns däremot inte de nordafrikanska länderna till. I det 38 sidor långa 

kapitlet nämns Algeriet en gång, då i relation med Frankrike. Detta förbiseende av författarna 

är självklart styrt av författarnas eurocentriska syn. Said menade att länder har förbisetts eller 

ignorerats av västvärlden för att de ansetts besitta ”fel” kultur (Said, 1978, s. 71). 

 Flertalet av de afrikanska länderna hade vid tidpunkten som Geografi för gymnasiet utgavs 

blivit självständiga. Skildringen av ländernas frihetskamp mot kolonialmakterna får inget 

utrymme i boken. Det som fokuseras på är de positiva effekter kolonialtiden hade för de nya 

självständiga staterna. Detta förhållningssätt författarna besitter menar jag är ett typiskt 

eurocentriskt perspektiv, där utvecklingen är kopplat till det västerländska exemplet. Detta leder 

till det som Frantz Fanon menar: Den svarte är, hur autentisk han än är, slav under det förflutna 

(Fanon, 1971, s. 200). 

 Geoguiden från 2000 skiljer sig självklart med övriga behandlade läroböcker i analysen, 

vilket var tanken. I boken är de stereotypiska, krigiska och generaliserande beskrivningar av 

befolkningen och länderna i stort sett borta. Det eurocentriska synsättet är däremot väldigt 

påtaglig i det redovisande kapitlet. Afrika och befolkningen i de olika länderna ställs ofta i 

relation med Sverige eller Europa. Det blir på ett sätt som analysen visade att ”de andra” jämförs 

med ”vi”. Mai Palmberg identifierade nya fördomar i sin studie från 1987, det var bland annat 

att läsaren får skuldkänslor vid en skildring av kontinenten Afrika. Dessa skuldkänslor hindrade 

läsaren att få upp ett intresse och en nyfikenhet för kontinenten Afrika (Palmberg, 1987, s. 29). 

Till viss del stämmer även detta i Geoguiden, då författaren har en viss tendens att fokusera på 

enbart negativa aspekter, istället för som Palmberg menar intresseväckande skildringar. 

 Jag har i analysen visat hur befolkningen i de olika afrikanska länderna skildrats. Analysen 

har även visat att befolkningen beskrivs olika framförallt i vilket förhållande de besitter till 

européerna. Hur skildringen över tid har förändrats har även analysen och slutsatsen visat.  

 Uppsatser som min egen och även liknande är viktiga. Det är framförallt viktiga för lärare 

och kommande lärare att kritiskt kunna granska läroböcker. Eftersom tidigare forskning har 

visat att läroboken är det viktigaste hjälpmedlet till en lärare är det av stor vikt att undersöka 

vilka ”dolda” perspektiv böckerna möligtvis kan besitta. 

 Studier i ett liknande ämne skulle kunna vara hur Europa framställs i läroböcker från övriga 

världsdelar. Framförallt skulle det vara intressant att se hur ”den vita” mannen i Afrika skildras 

efter kolonialism, i läroböcker från självständiga afrikanska länder.   
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