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Abstract
The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history
were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were
published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal
of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before
2000. In order to answer the second part of the aim of this study, comparisons were made
between the findings of this study and the findings of a selection of previous studies on the
portrayal of Africa in Swedish textbooks that were published before 2000. The main method
used in this study was qualitative content analysis. Postcolonial theory was used as the
theoretical framework for this study.
The study found that most of the selected Swedish history textbooks had an
explicit focus on European history, and that African history was discussed in the selected
textbooks mostly in contexts where African history affects European history – or vice versa.
There were several exceptions, though, which were mostly found in the description of prehistory humans and antiquity. Also, one textbook stood out in particular in this regard by
including a section on medieval African societies. Overall, this is in line with what previous
studies have said about the portrayal of Africa in Swedish textbooks.
The study also found that when the textbooks discussed present day Africa, or
Africa´s future, the textbooks´ portrayals of Africa resulted in an image of the continent as
particularly affected by poverty, famine, political breakdown, civil war and ethnic conflict. This
somewhat pessimistic portrayal is often balanced in the textbooks by contrasting the negative
trends with positive ones, such as reduced child mortality rates, increased reading- and writing
skills and improved health.

Keywords: Africa, History, Textbooks, Portrayal, Postcolonialism.
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1. Inledning & Problemformulering
I Bergströms lärobok från 1919 möts läsaren av följande beskrivning av Afrikas invånare:
… Den äkta negern utmärker sig för kolsvart, skinande hud, ullig hår1, tjocka
läppar och skröpliga ben. Han är i allt nästans som ett barn. Han älskar att styra ut
sig med grannlåt, är bullrande glad (dansar och sjunger), då det går honom väl,
hejdlöst förtvivlad (tjuter och kastar sig på marken), när det går honom illa.
I allmänhet är han godsint men blir lätt vred och är då omänskligt grym…2

Så beskrevs alltså den typiska afrikanen för svenska elever i en lärobok från början av 1900talet. Att sättet att skriva, eller tala, om utomeuropeiska folkslag i skolan har förändrats sedan
dess är nog en relativt säker gissning. Men, på vilket sätt? I en avhandling från 2000 undersöker
Luis Ajagán-Lester hur bilden av afrikaner i svenska pedagogiska texter har genomgått en
förskjutning från att göra uttryck för en uttalad rasistisk ideologi (som i sin tur skiftar från en
kulturell, biologiskt och genetiskt inriktad rasism under 1700-talet fram till 1900-talets första
hälft) till att, efter avkoloniseringen av Afrika under 1960-talet, göra uttryck för en ideologi
som är välvillig men etnocentrisk. I en undersökning från slutet av 1980-talet visar Mai
Palmberg hur gamla fördomar om Afrika (som gör uttryck för en kolonial ideologi) till viss del
fortfarande kan synas i svenska läroböcker i flera ämnen, men att de oftare får ge plats åt nya –
förvisso välvilliga, men nedlåtande fördomar (med rötter i en nykolonial ideologi). Palmberg
genomförde också en undersökning år 2000 där hon undersöker vilken information som
presenteras om Afrika, och hur den presenteras.
Den ursprungliga planen för det här examensarbetet var att kartlägga hur bilden
av Afrika och dess invånare i svenska läroböcker i historia och geografi har förändrats under
en lång tidsperiod (ca 1850–2019). Eftersom det finns flera studier som intresserat sig för bilden
av Afrika och dess invånare i svenska skolböcker – bland annat; Ajagán-Lesters avhandling
från 2000 som behandlar hur bilden av afrikaner har förändrats under perioden 1768–1965;
Olssons avhandling från 1986 som intresserar sig för kultursynen i svenska läromedel i geografi
under perioden 1870–1985, och Palmbergs undersökningar som behandlar bilden av Afrika i
1980- och 90-talens läromedel - föreföll det lämpligt att justera examensarbetets syfte för att
istället fokusera undersökningen till tidsperioden 2000–2010. Den aktuella perioden, 2000–
2010, valdes eftersom det, som nämnts ovan, finns flera studier som undersöker bilden av
1
2

Felstavning från källan.
Citat från Bergströms lärobok, 1919, i: Ajagán-Lester, Luis. ”De Andra” Afrikaner i svenska pedagogiska texter

(1768–1965). Lärarhögskolan Stockholm, 2000.
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Afrika i svenska läroböcker fram till 2000. Att studien begränsas till material som publicerades
fram till 2010 beror dels på att undersökningens omfattning behövde begränsas i förhållande
till att examensarbetet skrivs under en förhållandevis kort period, dels att en ny läroplan
lanserades 2011 som på flera sätt ändrade fokuset i historieämnet i gymnasieskolan. Med detta
i åtanke framstod 2010 som en lämplig brytpunkt.
1.1 Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur den afrikanska kontinenten och dess
folks historia framställs i ett urval av svenska läroböcker i historia som publicerades under
perioden 2000–2010.
1.2 Frågeställningar
Undersökningen i detta examensarbete utgår från följande frågeställning som är kopplad till
arbetets syfte:
•

Vilken bild målas upp av Afrika, dess invånare och dess historia i svenska läromedel i
historia under perioden 2000–2010 och hur har den bilden eventuellt förändrats med
tiden i relation till Afrikabilden innan 2000?

För att undersöka hur bilden av Afrika i svenska läromedel har förändrats över en längre
tidsperiod (innan 2000) inkluderas, utöver den egna undersökningen av utvalda läromedel, ett
avsnitt med tidigare forskning i området. Genomgången av tidigare forskning fungerar på så
sätt också som en bakgrundsbeskrivning som ger en historiografisk översikt över hur bilden av
Afrika har förändrats under perioden ca 1768–1999. De förändringar i bilden av Afrika som
beskrivs i denna bakgrundsbeskrivning jämförs sedan med resultatet i den egna undersökningen
av de för detta examensarbete aktuella läroböckerna.
2. Tidigare forskning
I det följande avsnittet redovisas tidigare forskning som har identifierats som relevant för detta
examensarbete. I forskningsläget som presenteras här nedan ingår avhandlingar, vetenskapliga
artiklar, populärvetenskaplig litteratur och rapporter eller undersökningar som i vissa fall har
beställts av olika organisationer så som samverkansorganisationen Framtid för Afrika och
Svenska Afrikainstitutet. Ett examensarbete som skrevs av en student på Högskolan i Halmstad
2015 har också inkluderats eftersom det, bland annat, berör framställningen av Afrika i svenska
läromedel. Studiernas tillkomstsituationer nämns eftersom de kan antas ha betydelse för
studiernas framställning och upplägg. När det till exempel gäller Palmbergs undersökning från
4

2000 för Svenska Afrikainstitutet framhåller hon själv att hon eventuellt skulle kunna framstå
som jävig eftersom hon efter att ha publicerat sin undersökning om Afrikabilden i svenska
läromedel 1987 erbjöds, och tackade ja till att bland annat skriva temaböcker om Afrika som
hör till förlaget Natur & Kulturs läroböcker.3 Detta nämns här eftersom det framstår som viktigt
att belysa att de olika studierna som presenteras nedan har sitt ursprung i olika
tillkomstsituationer, och att dessa tillkomstsituationer säkerligen har påverkat hur de har
utformats och presenterats. Därmed inte sagt att detta nödvändigtvis har påverkat riktigheten i
deras resultat.
Förutom en genomgång av föregående studier som är relevanta för detta
examensarbete agerar detta avsnitt också som ett bakgrundsavsnitt med syftet att framställa en
historiografisk översikt över hur framställningen om, och synen på Afrika i svenska läromedel
har förändrats över tid. Studierna presenteras i kronologisk ordning baserat på när de
publicerades. Därefter följer en kort sammanfattning där resultaten från tidigare studier
sammanställs översiktligt.
I en avhandling från 1986 undersöker Lena Olsson hur synen på andra kulturer i
svenska läroböcker i geografi har sett ut under perioden 1870–1985. Olsson uttrycker det som
att fokuset för studien är att undersöka om läroböckerna i geografi gör uttryck för en särskild
kultursyn och om det i så fall finns särskilda grundelement som hör till den kultursynen.4
Olssons resultat visar att läroböckernas beskrivningar av andra kulturer grundar sig i ett
värderande tankesätt som rangordnar olika kulturer inom en tänkt hierarki.5 Till exempel visar
Olsson att i de fall ras behandlas i läroböckerna värderas vita högre än andra raser. I fråga om
religion värderas monoteistiska religioner högre än polyteistiska. Dessutom värderas
kristendomen högre än judendom och Islam.6 Även teknologisk och industriell utveckling är
faktorer som gör att en kultur värderas högt inom den kulturella hierarkin.7
Den ovan nämnda kulturella rangordningen kommer i de tidigare läroböckerna
(innan 1950) till uttryck genom uttryckliga skriftliga värderingar. Från 1950-talet och framåt
tonas det rasistiska språkbruket ned. Författaren kopplar detta till andra världskrigets
erfarenheter av nazismen och den koloniala världens nedrustning.8 I än senare läroböcker

3

Palmberg, Mai. Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. Framtid för Afrika/SIDA, Uppsala,
2000. s 11.
4
Olsson, Lena. Kulturkunskap i förändring: Kultursynen i svenska geografiböcker 1870–1985. Göteborgs
Universitet, Göteborg, 1986. s 193.
5
Olsson 1986 s 194.
6
Olsson 1986 s 194.
7
Olsson 1986 s 194–195.
8
Olsson 1986 s 195.
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(under 1960-, 70-, och 80-talen) uttrycks rangordningen istället genom presentationen av
kvantitativa data och modeller. Även om innehållet, sätten att uttrycka sig på och mätmetoderna
förändras under perioden är det, menar Olsson, fortfarande samma delar av världen som
värderas högst i materialet från 1980-talet som i materialet från 1880-talet.9
Perspektivet som kommer till uttryck i läroböckerna är enligt Olsson
etnocentriskt. Läroboksförfattarnas etnocentriska utgångspunkt ligger i västvärlden, och den
västerländska kulturen fungerar, menar Olsson, som en måttstock som alla andra kulturer
jämförs med.10 I detta ingår också idén om den ”västerländska utvecklingstanken” som Olsson
menar finns närvarande i hela materialet. I denna tanke finns en idé om en utveckling som går
mot ett gemensamt mål – det västerländska samhället.11
Utöver ovanstående tyder också resultatet, enligt Olsson, på att kunskapssynen
styrs av vetenskapen. Det är forskningen, inte skolan, som skapar ny kunskap. Olsson säger att:
”Grundsynen bestäms av utvecklingen inom vetenskapen, men det är skolvärldens folk som för
ut denna grundsyn på bredare front i samhället”.12 Olsson menar vidare att läroböckerna ofta
ligger till grund för undervisningen och att det är genom läroböckerna allmänheten får sin
kunskap.13
En för detta examensarbete intressant reflektion är att Olsson visar att när
kolonisering diskuteras i läroböckerna är det oftast de koloniserande ländernas perspektiv som
erbjuds, snarare än ett perspektiv från de folk vars land koloniseras.14
I en undersökning från 1987, beställd av den av SIDA finansierade
samverkansorganisationen Framtid för Afrika, undersöker författaren Mai Palmberg bilden av
Afrika i svenska läromedel i ämnena historia, samhällskunskap, geografi, religion och engelska.
De undersökta läromedlen är utgivna under 1970- och 80-talen. Centrala begrepp i
undersökningen är: fördomar, stereotyper, etnocentrism och rasism. Syftet med undersökningen
är att utreda hur gamla och nya fördomar om Afrika visar sig i svenska läroböcker i ovan
nämnda ämnen.
Fördomar definieras av Palmberg som ”… tankemönster som innehåller en förutfattad
mening som styr förhållningssättet och bidrar till en negativ värdering”15, ibland kan fördomar

9

Olsson 1986 s 195.
Olsson 1986 s 195.
11
Olsson 1986 s 195.
12
Olsson 1986 s 198.
13
Olsson 1986 s 198.
14
Olsson 1986 s 203.
15
Palmberg 2000 s 12.
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även bidra till en positiv värdering.16 Gamla fördomar i det här sammanhanget beskrivs av
Palmberg som tankemönster som är ”rester från den koloniala ideologin, och dess legitimering
av kolonial dominans och förmyndarskap”.17 De sex gamla fördomarna beskrivs av Palmberg
på följande vis:
1. Biologisk rasism. Afrikanerna beskrivs som biologiskt och socialt underlägsna, ofta
som barn. (Denna bild förekommer inte i 80-talets skolböcker).
2. Synen på afrikaner som stridslystna vildar. Afrikanerna beskrivs som vildar som
ständigt hamnar i strid med varandra. (Denna bild förekommer i 80-talets skolböcker.
Inte nödvändigtvis bilden av ”vilden” men av stridslystna stammar).
3. Beskrivning av Afrika som om det inte har en egen historia. Afrikas historia beskrivs
som européernas historia i Afrika. (Denna bild förekommer i många, men inte alla
skolböcker i Palmbergs undersökning).
4. Europa som utvecklare. Européernas insats beskrivs som om den var lyckobringande.
Européerna beskrivs som de som förde civilisationens ljus och modern utveckling till
det mörka Afrika. (Resultatet var blandat bland skolböckernas porträttering).
5. Beskrivning av Afrika som i huvudsak exotiskt. Författaren intresserar sig för i vilken
utsträckning människor i Afrika syns i materialet. Är det Afrikas djur och natur som är
i fokus eller kommer människorna också fram? (Ibland verkar djuren vara mer
intressanta än människorna och ofta beskrivs människorna som en del av faunan).
6. En beskrivning som bygger på föreställningen att Afrika står långt ner på en tänkt
utvecklingsstege. Denna fördom bygger på en idé om att alla folk kan rangordnas på
en utvecklingsstege. Det västeuropeiska samhället antas stå högst på denna
utvecklingsstege medan afrikanska samhällen står lågt på den.18;19
Med nya fördomar menar istället författaren förhållningssätt som bidrar till en nedlåtande
attityd, men som till skillnad från de gamla fördomarna (som har sitt ursprung i den gamla
koloniala ideologin) snarare hör i ihop med nya former av beroende. Författaren beskriver tre
sådana ”nya” fördomar:
1. En syn på u-hjälp som Afrikas frälsning. Författaren undersöker om u-hjälpen ges
ett utrymme och presenteras på ett sätt som gör att den framstår som avgörande för
16

Palmberg 2000 s 12.
Palmberg 2000 s 13.
18
Palmberg, Mai. Afrika I skolböckerna: gamla fördomar och nya. Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 1987.
s 6–7.
19
Palmberg 2000 s 13.
17
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Afrikas framtid. En bieffekt av ett sådant förhållningssätt kan vara att afrikanernas egen
förmåga till initiativ förnekas eller försvinner som perspektiv. (Författaren menar att ett
sådant budskap ofta förstärktes i de undersökta texterna genom att information om uhjälp placerades sist i texterna, efter beskrivningarna av problemen i Afrika, vilket
innebar att u-hjälpen framstod som lösningen på de problemen som hade beskrivits).
2. En medlidandeskapande framställning. Författaren menar att om framställningen
präglas av eländesbilder med motiv som fattigdom, svält, konflikter och hopplöshet
väcks medlidande (vilket författaren i sin tur menar är en nedlåtande attityd) snarare än
likaberättigande. I en sådan framställning blir det svårt för läsaren att identifiera sig med
afrikaner. (I författarens läsning av de undersökta skoltexterna fanns det väldigt lite
material som gav underlag för en positiv identifikation)
3. En framställning som återger och förstärker känslor av skuld snarare än av
solidaritet. Författaren visar att förhållandet mellan Europa och Afrika ofta beskrevs i
termer av att ett kollektivt ”vi” (européer) hade förtryckt ett ”dem” (afrikanerna).
Framställningen i skolböckerna bidrar på så vis till skuldkänslor istället för nyfikenhet,
intresse, solidaritet och respekt.20 Detta hänger, enligt författaren, ihop med dels bristen
på positiva objekt att identifiera sig med, dels den moraliserande och missriktade
beskrivningen av ”oss” som skyldiga till koloniseringen samt bristen på intresse för
afrikansk kultur och afrikanska samhällen.21 Författaren frågar sig om solidaritet kan
bygga på känslor av skuld.22
Förutom beskrivningen av och undersökningen kring ovanstående fördomar innehåller
undersökningen också en separat fallstudie specifikt riktad mot läromedlens bild av Sydafrika.
Fallstudien tar sitt avstamp i vad Palmberg kallar fyra ”vanföreställningar” om Sydafrika som
författaren menar är allmänna på ett sätt som gör att de försvårar förståelsen av vad som händer
i Sydafrika när studien genomförs (1987).23 Dessa vanföreställningar beskrivs av författaren
som:
1. Föreställningen att apartheid blott och bart är en form av social rasdiskriminering.
2. Föreställningen att apartheid-regimen med sin polisiära och militära styrka är
oövervinnerlig.

20

Palmberg 1987 s 29.
Palmberg 1987 s 29.
22
Beskrivning av ovanstående punkter baseras på Palmberg 1987 och Palmberg 2000 s 12–14,
23
Palmberg 1987 s 31.
21

8

3. Föreställningen att de svarta i Sydafrika enbart är oskyldiga offer för rasförtrycket och
att någon verklig motståndskamp inte har förts eller förs.
4. Föreställningen att apartheids förespråkare står ensamma och isolerade
internationellt.24
Författaren utgår sedan från 10 frågor när skolböckerna i historia, geografi, samhällskunskap,
religion och engelska undersöks. I den undersökningen ingår också vad författaren kallar en
subjektsanalys. Subjektsanalysen syftar till att identifiera vem i texten som beskrivs som en
aktiv aktör och vem som blir passivt objekt. Författarens tes är att identifiering och solidaritet
med de förtryckta (afrikanerna) är beroende av att de förekommer som subjekt eller
huvudpersoner i texterna.25
För det förestående examensarbetet är det framförallt de ovan beskrivna
fördomarna, både de sex gamla och de tre nya, som blir intressanta. Palmberg menar, som
beskrivs ovan, att:
Informationen om Afrika i skolan har många luckor. Afrika inträder på scenen
med vissa mellanrum och de perioder av Afrikas historia som täcks är de där mötet
mellan västerlandet och Afrika dramatiskt ändrat västerlandets historia. Först
kommer slavhandeln, sedan kapplöpningen om Afrika i slutet av 1800-talet.
Därpå följer åter decennier av tystnad och Afrika möter vi igen när
kolonialväldena börjar upplösas från början av 1960-talet.26

På det här viset, menar Palmberg, blir Afrikas historia i svenska skolböcker snarare européernas
historia i Afrika. Det blir därför intressant att i detta examensarbete undersöka i vilka
sammanhang Afrika får utrymme och hur afrikanerna framställs i de valda läromedlen.
I en senare studie, Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna,
skriven för Nordiska Afrikainstitutet undersöker Mai Palmberg vad svenska skolböcker säger
om Afrika. I Palmbergs tidigare studie från 1987 (som beskrivs ovan) var fokuset riktat mot att
utreda om det fanns fördomar i bilden av Afrika som förmedlades genom texterna. Fördomarna
som Palmberg letade efter klassificerades antingen som ”gamla” fördomar, det vill säga rester
från den koloniala ideologin, eller ”nya” fördomar, det vill säga fördomar som ger uttryck för
en nykolonial ideologi som präglas av att självständiga afrikanska stater är kvar i ett ekonomiskt
beroende eller i andra nya beroendeformer.27 Palmbergs studie från 2000 syftar istället på att
göra en samlad undersökning kring vad skolböckerna egentligen säger om Afrika. En

24

Palmberg 1987 s 32-33.
Palmberg 1987 s 35-36.
26
Palmberg 1987 s 16.
27
Palmberg 2000 s 10.
25
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underliggande fråga för Palmberg i undersökningen är ”hur skolböckerna talar om ´vi´ och
´dom´”.28 Palmberg menar att afrikaner i texterna inte nödvändigtvis behöver framstå som
”dom” om fokuset inte enbart hamnar på det som skiljer Afrika/afrikaner från Sverige/svenskar
eller om man definierar ”vi” på ett annat sätt än genom geografiska eller etniska kriterier.29
Palmberg talar om detta som möjligheten till identifikation eller inlevelse och menar att
fördomar är ett av flera hinder för inlevelse och identifikation.30 Palmberg framhåller också att
flertalet afrikanska stater har drabbats av inbördeskrig och konflikter vilket har bidragit till en
växande afropessimism i väst - det vill säga en bild av att denna typ av konflikter är typiska för
Afrika och att Afrika inte själva kan lösa dessa problem. En av frågorna som utreds i Palmbergs
studie är därför om afropessimismen har påverkat innehållet i skolböckerna.31
Palmbergs granskning omfattar 62 böcker där 46 böcker i geografi, historia,
religion eller samhällskunskap har detaljgranskats. Palmberg granskar både text och bild i
undersökningen som innehåller både kvantitativa sammanställningar och kvalitativa analyser.
Det centrala i granskningen är vad som sägs, såväl som vad som utelämnas, i framställningen
av Afrika. Boken är uppdelad i tio teman som behandlar olika delar av framställningen av
Afrika i skoltexterna. Varje tema-kapitel avslutas med en lista på saker som författaren föreslår
att läroboksförfattare ser upp med i sin framställning av Afrika. I det första kapitlet ”Vilket
Afrika” uppmanar Palmberg till exempel till att se upp med att skapa en ”… konstlad
uppdelning mellan `traditionellt` och `modernt`, där det traditionella livet på landsbygden
beskrivs som det äkta Afrika, medan det moderna förbigås eller betraktas som utländskt och
främmande…”.32 Varje tema-kapitel avslutas också med en lista över litteratur som innehåller
information om det aktuella temat och som, enligt författaren kan fungera som komplement till
läroböckerna.
I doktorsavhandlingen ”De andra” Afrikaner i svenska pedagogiska texter
(1768–1965)33 undersöker författaren Luis Ajagán-Lester hur diskursen i svenska skoltexter om
andra folkgrupper, i synnerhet afrikaner, har förändrats under perioden 1768–1965. Syftet med
avhandlingen beskrivs som att ”… beskriva, förstå och förklara de processer och ideologiska
förskjutningar som har ägt rum i diskursen om afrikaner”34 under den valda perioden.
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Huvudmaterialet som undersöks i avhandlingen är läroböcker och läseböcker som har använts
i undervisningen i svenska skolor. Det huvudsakliga materialet i studien hämtades från lärooch läseböcker i geografi. Historieböcker användes inte i samma omfattning som läroböcker i
geografi eftersom Afrika och afrikaner inte omskrivs lika ofta i historieböckerna. Detta beror,
enligt författaren, på att det finns ett synsätt i historieböckerna om att afrikanerna har haft en
passiv roll i historieskrivningen.35 Utöver läroböcker användes också läseböcker i
kristendomsundervisningen och skolplanscher.
Ajagán-Lester granskar materialet genom begrepp som har sitt ursprung i kritisk
diskursanalys och semiotik. Studiens omfattning begränsades till perioden 1768–1965.
Författaren motiverar valet av just den perioden med att det är först under 1760-talet afrikaner
börjar nämnas i svenska skoltexter. Slutet av perioden (1965) motiveras genom att det då, enligt
författaren, börjar märkas en central mental förskjutning i uppfattningen om afrikaner – bilden
av afrikaner blir inkluderande snarare än exkluderande.36 Dessutom, menar Ajagán-Lester,
innebär valet av periodisering att den valda perioden täcker delar ur Afrikas historia då; de inre
delarna av kontinenten ännu inte har utforskats och erövrats av europeiska länder, den koloniala
perioden och postkolonial tid därefter. Från Sveriges perspektiv innebär valet av period att
Sverige genomgår förändringar från att vara ett samhälle med feodala drag till att gå mot att
vara ett mer kapitalistiskt och dynamiskt samhälle som i slutet av 1960-talet har nått höga nivåer
av välstånd och, enligt Ajagán-Lester, kan betraktas som teknologiserat.37 Den långa perioden
(1768–1965) delas sedan in i fyra delperioder (1768–1850, 1850–1920, 1920-slutet av 1950
och 1950-mitten av 1960-talet) där varje delperiod på ett eller annat sätt representerar ett skifte
i diskursen om Afrika i skoltexterna.
Ajagán-Lesters resultat visar att diskursen om Afrika har förändrats på olika sätt
mellan de fyra delperioderna som avhandlingen undersöker. I den första perioden (1768–1850)
präglas diskursen om Afrika av kulturella skillnader mellan européer och afrikaner. Här ställs
européernas ”sanna” gud mot afrikanernas ”vidskepelse”. Européerna får bära positiva attribut
och framställs som mäktiga och civiliserade medan afrikanerna bär negativa attribut och
beskrivs som kannibaler eller grymma, vilda och barbariska hedningar.38
Under den andra perioden (1850–1920) präglas istället diskursen av idén om att
det finns biologiska skillnader mellan européer och afrikaner. Ras och hudfärg tillskrivs
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särskilda själsliga egenskaper som sedan värderas som positiva eller negativa. Fokuset hamnar
på att beskriva skillnaderna mellan de olika folkslagen. Till exempel beskrivs afrikaner som
barnsliga, lägre stående, primitiva, barbariska och historielösa medan européer framstår som
mogna, högt stående, civiliserade och historieskapande. En återkommande metafor i denna
period är en trappa eller stege där européerna står ovanför de andra raserna (som beskrivs som
lägre stående).39
I den tredje perioden (1920–1958) syns en ny rasism – grundad i en vedertagen
vetenskaplig diskurs om européernas överlägsenhet. Enligt denna diskurs är européernas
överlägsenhet, och därmed afrikanernas underlägsenhet, grundad i genetik – det vill säga i
biologiska egenskapers ärftlighet. En central idé som beskrivs inom detta område var idén om
att det fanns ett samband mellan kraniet och hjärnans storlek och en persons mentala
förutsättningar.40 Ajagán-Lester menar vidare att de dikotomier som funnits i diskursen om
Afrika i tidigare perioder fortsätter att reproduceras även i denna period – samtidigt som nya
dikotomier tillförs diskursen, till exempel: skillnaden mellan långskalliga (som kopplas till ”den
överlägsna rasen”) och kortskalliga (som kopplas till ”den underlägsna rasen”), och skillnaden
mellan utvecklade nationer och underutvecklade folk. Kritiska röster börjar också få visst
utrymme i diskursen som dock fortfarande är till största delen ensidigt etnocentrisk.41
I den fjärde perioden (1950–1965) försvinner de klassiska rasistiska dragen ur
diskursen. Det syns, enligt Ajagán-Lester, en ansträngning att framställa ”de andra” (afrikaner
och andra kulturer som inte är europeiska) på ett mer gynnsamt sätt än tidigare. Samtidigt finns
språkbruket kring utveckling kvar vilket gör att texterna innehåller formuleringar där ”det
underutvecklade Afrika” jämförs med ”det utvecklade Sverige”. Även det hierarkiska tänkandet
finns kvar och syns genom formuleringar om höga och låga kulturer. På så sätt, menar AjagánLester, växer nya gränsdragningar fram. En ny diskurs om kolonialismen växer fram, och fler
röster och alternativa meningar ges utrymme än i tidigare perioder som till stor del återgavs mer
ensidigt och okritiskt.42
I den populärvetenskapliga boken Det ohyggliga arvet kartlägger författaren,
Christian Catomeris, hur bilden av ”främlingen”, (den stereotypa ”andra”), har sett ut från
medeltiden fram till idag. Catomeris beskriver också hur främlingen får fylla olika roller som
”den hotande främlingen”, ”den underlägsna främlingen” och ”den lockande främlingen”.

39

Ajagán-Lester 2000 s 242–243.
Ajagán-Lester 2000 s 244.
41
Ajagán-Lester 2000 s 244.
42
Ajagán-Lester 2000 s 244-255.
40

12

Varje kapitel behandlar en viss folkgrupp och hur uppfattningen eller bilden av dessa har sett
ut i Sverige genom historien. Det första kapitlet handlar om afrikanen och hur bilden av denne
har sett ut i olika sammanhang genom svensk historia. Författaren ger exempel från vitt skilda
material som gamla skolplanscher, reklamaffischer, sportreferat och litteratur och visar hur
afrikanen på olika sätt har framställts som främmande och hur denna bild och dessa stereotyper
finns kvar och tar uttryck på olika sätt.
I artikeln Intercultural Education and the Representation of the Other in History
Textbooks från 2010 undersöker Nils Andersson hur icke-europeiska kulturer framställs i fyra
historieböcker som används i svenska gymnasieskolor med det utökade syftet att fastställa om
den framställningen förstärker eller minskar känslan av socialt utanförskap bland elever med
utomeuropeisk bakgrund.
Studien bygger på en diskursanalys i vilken författaren, Nils Andersson,
undersöker hur ”den andra” framställs i de aktuella läroböckerna. Läroböckernas hantering av
tre historiska händelser studeras; upptäcktsresorna, USA:s frigörelse från Storbritannien och
”tredje världens” frigörelse från de europeiska kolonialmakterna. Författaren motiverar valet
av just de händelserna med att det öppnar för möjligheten att undersöka hur olika kulturer
framställs när de kommer i direkt kontakt med västerländska upptäcktsresande. En jämförelse
mellan USA:s frigörelse från Storbritannien och Tredjevärldens frigörelse från de europeiska
kolonialmakterna ger, enligt författaren, en grund för att undersöka hur olika länder och deras
invånare framställs.43
Den teoretiska ramen för studien i fråga är diskursanalys där Andersson använder
en modell framtagen av Fairclough. Syftet med analysmodellen är att genom att undersöka tre
dimensioner (text, diskursiv praktik och social praktik) konstruera samband mellan
textproduktion och det sociala ramverk som texten skapades i.44 Andersson undersöker vissa
av texterna på ”ordnivå” för att utreda om vissa grupper framstår som mer aktiva än andra.
Andersson intresserar sig också för om personer från olika kulturer framställs som individer
eller som delar av ett anonymt kollektiv.45
En för detta examensarbete intressant detalj som nämns i Anderssons artikel är att
det fram till 1991 fanns en statlig myndighet vars uppgift var att granska och godkänna (eller
kräva förändringar) av läroböcker innan de kunde tas i bruk i undervisningen. Eftersom förlagen
43
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sedan 1991 är fria att själva styra innehållet i läroböckerna borde man kunna förvänta sig, menar
Andersson, att innehållet kraftigt skiljer sig åt mellan de olika förlagens läroböcker. Så är dock
inte fallet, skriver Andersson – istället hanteras de olika historiska händelserna från i stort sett
identiska perspektiv.46
I sin analys av skolböckernas beskrivning av USA:s frigörelse från Storbritannien
kommer Andersson fram till att de amerikanska kolonisterna framstår som individer som drivs
av en längtan efter frihet och rättvisa och att det är till följd av de amerikanska kolonisternas
initiativtagande och handlande som britterna tvingas lämna kolonierna i Amerika47– de
framställs alltså som individer som kunde påverka sin egen historia. Tredje världens frigörelse
från kolonialmakterna framställs dock på ett annorlunda sätt. Andersson påpekar att tredje
världens frigörelse förvisso får mer textutrymme i genomsnitt, men att textutrymmet å andra
sidan är utspritt över flera avsnitt och om flera olika länder – vilket innebär att endast ett fåtal
länder beskrivs och får representera länder som inte beskrivs alls.48 Till skillnad från
amerikanernas frigörelse framställs tredje världens frigörelse ofta på ett sätt som gör att
tredjevärldens länder framstår som individlösa passiva kollektiv49 (med undantag för vissa
enskilda ledares initiativ) som påverkas av utomstående faktorer de inte kan kontrollera.50
Denna framställning balanseras ibland av beskrivningar om att de olika kolonierna hade olika
vägar till frigörelse och att något land har förklarat sig självständigt, men bilden av passivitet
förstärks, menar Andersson, genom påståenden som; ”a national awakening occured” eller
”movements arose”.51
När det gäller hur historieböckerna hanterar ”upptäcktsresorna” menar Andersson
att det i dessa avsnitt finns fler möjligheter för eleverna att tillgodogöras interkulturella
perspektiv. Detta beror, enligt Andersson, delvis på framställningen av de kulturer européerna
kommer i kontakt med som överlägsna och ointresserade av handel med européerna (eftersom
dessa saknade varor som intresserade de infödda invånarna). Istället är det genom våld och
militär dominans som européerna tar över delar av världen. Européernas dominans framställs
på så sätt inte som något naturligt eller evigt utan som ett resultat av olika sociala processer och
våld.52
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Slutligen diskuterar Andersson huruvida det finns någon risk för att
skolböckernas innehåll kan vara exkluderande och identifierar tre nivåer där denna risk kan visa
sig. Den första risken är att länder utanför Europa och Amerika får mycket lite utrymme. Den
andra är att när länder utanför Europa och Amerika väl hanteras är framställningen
generaliserad (vilket kan ge elever med ursprung i de länderna en känsla av underlägsenhet).
Den tredje risken är att framställningen gör att individer och kulturer utanför Europa och
Amerika framstår som passiva i ett historiskt perspektiv.53
Anderssons studie fungerar också som ett svar på en studie av Masoud Kamali
med titeln Skolböcker och kognitiv andrefiering54 som ingår i den statliga rapporten
Utbildningens dilemma -Demokratiska ideal och andrafierande praxis.55 I studien undersöker
Kamali hur ”vi” och ”de andra” definieras i fyra skolböcker i historia och religion för
gymnasiet. Kamali menar att studien visar att skolböckerna ”…framställer ´de andra´ som
underlägsna ´oss´”.56 Kamali kritiserar skolböckerna för att de riktar sig mot en föreställd
”majoritetssvensk” publik och för att de, menar han, förmedlar en ”västcentrisk” världsbild.
Genom detta, hävdar Kamali, utövas ett symboliskt våld mot eleverna som disciplineras till att
tänka om världen på ett särskilt sätt.57 Andersson kritiserar i sin studie från 2010 Kamalis
resultat. Andersson menar att Kamalis resultat förvisso har förtjänster men att det är onyanserat
och överdrivet. Till exempel, menar Andersson, anser Kamali det vara orimligt att
läroboksförfattare antar att läsaren tillhör den svenska minoriteten. Andersson menar dock att
de flesta läsarna faktiskt tillhör just den gruppen, även om vissa lokala variationer
förekommer.58 Andersson menar också att Kamali drar för långtgående slutsatser om hur
läroböckerna används och vilken effekt läroböckerna har, vilket Andersson menar inte kan
påvisas utan klassrumsobservationer.59
I ett examensarbete från Halmstad Högskola undersöker studenten Martin
Björnberg hur Afrika och Asien framställs i två av de läroböcker i historia som var aktuella för
högstadiet då studien genomfördes 2015. Studien tar utgångspunkt i postkolonial teoribildning
och syftar till att identifiera eventuella eurocentriska tendenser i skoltexternas beskrivningar av
utomeuropeiska kulturer, och om andrafiering förekommer i desamma. Resultatet visar att
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innehållet i läroböckerna är eurocentriskt i sin framtoning. Vad gäller Afrika framställs dess
historia ofta i negativa sammanhang (kolonialism, slaveri, svält och konflikter).
Framställningens eurocentriska framtoning medger inte heller Afrika en egen historia - det vill
säga en som är oberoende av Europa eller Amerika, i någon större utsträckning. Vissa undantag
förekom dock, till exempel i avsnitt om det antika Egypten.
2.1 Sammanfattning av forskningsläge
Ovanstående beskrivning av tidigare forskning kan sammanfattas på följande vis.
Framställningen av afrikaner i svenska läromedel (i historia, geografi och kristendomskunskap)
har under perioden 1768–1965 genomgått en förskjutning från en diskurs som under perioden
1768–1950 är uttalat rasistisk, till en diskurs som är välvillig men etnocentrisk från 1960-talet
och framåt. Den rasistiska diskursen genomgick också en förskjutning under perioden 1768–
1950 på så sätt att fokuset skiftade från en kulturell rasism (med fokus på religion och kulturella
företeelser) till en biologisk rasism (med fokus på biologiska skillnader mellan folkslag), och
senare till en genetisk rasism (med fokus på olika biologiska egenskapers ärftlighet).60
Ett eurocentriskt perspektiv förekommer ofta i läroböckerna vilket kan leda till att
Afrikas historia i huvudsak behandlas när den sammanfaller med och får konsekvenser för
händelser i europeisk och amerikansk historia. En sådan framställning kan resultera i en bild av
Afrikas historia som européernas historia i Afrika – snarare än att kontinenten också har en
egen historia.61 Ett relaterat tema som förekommer i flera av de ovan beskrivna studierna är att
afrikaner sällan framställs i läroböckerna som handlande namngivna individer (subjekt) med
möjlighet att påverka sin situation/historia. Istället framställs de som ett anonymt kollektiv som
påverkas av, eller faller offer för, historiska händelser.62
Valet av stoff i läroböckerna har också betydelse för vilken bild som förmedlas
om Afrika. I Palmbergs undersökning av 90-talets läroböcker beskriver hon att stoffet om
Afrika i flera läroböcker utgörs av eländesskildringar och skildringar av konflikter, vilket kan
skapa och förstärka en idé om Afrika som en eländig och konfliktfylld kontinent.
Ett annat återkommande tema är att diskursen om Afrika länge har tagit uttryck i
binära motsatspar där européer och afrikaner blir varandras motsatser. I dessa sammanhang har
européerna i regel tillskrivits positiva egenskaper medan afrikaner har tillskrivits negativa
egenskaper. Exempel på förekommande motsatspar av den här typen är: civiliserade/vildar,
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mogna/omogna och utvecklade/underutvecklade. Olsson framhåller att denna typ av
resonemang historiskt sett förekom i äldre läroböcker genom explicita uttalanden (fram till ca
1950), medan de i senare läroböcker (från 1960-, 70, och 80-talet) istället förekommer i form
av kvantitativa data och tabeller där västvärlden till exempel framstår som mer utvecklat än
Afrika.63 På så vis har diskursen också präglats av idén om en utvecklingstrappa där högt
utvecklade kulturer står över lågt utvecklade folk. I denna utvecklingsidé blir ”det utvecklade
västerländska kapitalistiska samhället” en måttstock som alla andra kulturer jämförs med.64

3. Teori
I det följande avsnittet beskrivs det förestående examensarbetets teoretiska ramverk –
postkolonial teori.
3.1 Postkolonial teori
Den teoretiska ramen för detta examensarbete tar sin utgångspunkt i postkolonial teori. Louis
Tyson inleder sin beskrivning av postkolonial teori genom att sätta den inom en historisk
kontext. I korta drag handlar denna historiska kontext om att stora delar av världen på ett eller
annat sätt utsattes för europeisk dominans genom att flera europeiska länder med start under
1500-talet invaderade och koloniserade dem. Den europeiska koloniala dominansen
kulminerade under 1800-talet och början på 1900-talet, men avtog succesivt efter andra
världskriget när fler och fler koloniserade länder så småningom blev självständiga under 1900talets andra hälft.65
Tyson, som beskriver postkolonial teori i förhållande till litteraturvetenskap och
litteraturkritik, menar att postkolonial kritik dels är ett ämnesområde i sig, dels ett teoretiskt
ramverk. Som teoretiskt ramverk syftar postkolonial teori, enligt Tyson, till att ”… förstå de
processer – politiska, sociala, kulturella och psykologiska – som hör till koloniala och
antikoloniala ideologier”.66 Till exempel kan postkoloniala studier, enligt Tyson, intressera sig
för att analysera de ideologiska krafter som ”…, å ena sidan tvingade de koloniserade att
internalisera kolonisatörernas värderingar och, å andra sidan, förespråkade de koloniserade
folkens motstånd mot sina förtryckare”.67
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En grundläggande tanke inom postkoloniala studier är att rester av det koloniala
styret lämnats kvar - trots att kolonisatörerna formellt har återlämnat de koloniserade länderna
(som därmed blivit formellt självständiga). Dessa rester kan beskrivas som en djupgående
kulturell kolonisation som syns genom till exempel att de språk, styrelseskick,
utbildningssystem och värderingar som kolonisatörerna förde med sig fortfarande finns kvar.
Dessa koloniala rester bildar ett psykologiskt arv som påverkar de före detta koloniserade
ländernas befolkning och deras identitet – på bekostnad av den förkoloniala identiteten, som
ofta systematiskt sattes åt sidan av kolonialmakterna.68
Inom de koloniala styrena, eller åtminstone i anslutning till dem, utvecklades en
kolonial ideologi, eller en kolonial diskurs – ett begrepp som, enligt Tyson, belyser språkets
roll i hur den koloniala ideologin kommer till uttryck.69 Den koloniala diskursen grundar sig i
kolonisatörernas syn på sig själva som naturligt överlägsna de koloniserade folken. Tyson
uttrycker det på följande vis:
The colonizers believed that only their own Anglo-European culture was civilized,
sophisticated, or, as postcolonial critics put it, metropolitan. Therefore, native
peoples were defined as savage, backward, and undeveloped. Because their
technology was more highly advanced, the colonizers believed that their whole
culture was more highly advanced, and they ignored or swept aside the religions,
customs, and codes of behaviour of the peoples they subjugated. So the colonizers
saw themselves at the center of the world; the colonized were at the margins”.70

Kolonisatörerna ser på så sätt sig själva som högre stående än folken de lägger under sig. De
skapar genom detta en världsbild där de själva utgör förebilden för vad människan ska vara. De
koloniserade eller ”de andra”- det vill säga de som är annorlunda sett till den mallen, blir
kolonisatörernas motsats. De ses som mindre värda, ibland så till den grad att ”de andra” inte
ses som helt mänskliga.71
Detta synsätt, att betrakta världen och dess historia med de europeiska kulturerna
som utgångspunkt och måttstock, kallas eurocentrism.72 Eurocentrism kan komma till uttryck
genom till exempel olika språkbruk och historieskrivning. Ett exempel på eurocentriskt
språkbruk eller historieberättande är när Christopher Columbus upptäckt av Amerika beskrivs
just som en upptäckt av kontinenten – utan hänsyn till att det redan fanns människor där. I
sammanhanget läroböcker i historia kan ett eurocentriskt perspektiv leda till att utomeuropeiska
68
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kulturers förkoloniala historia blir osynlig. Deras historia blir begränsad till européernas
historia i landet.73
Ett exempel på en postkolonial diskursiv gren är orientalism. Edward Said
undersöker i sin studie Orientalism hur det koloniala styret upprätthölls genom diskursen om
Orienten.74 Saids viktigaste tes, enligt Ania Loomba som beskriver verket i sin bok
Kolonialism/postkolonialism: En introduktion till ett forskningsområde, var att Orientalismen
”… i sista hand [var] en politisk vision av verkligheten vars struktur framhävde skillnaden
mellan det kända (Europa, västerlandet, ”vi”) och det okända (orienten, österlandet, ”de”)”.75
Sättet att framställa ”de andra” som européernas raka motsatser blir inte bara en del av
kunskapen om ”de andra”, utan också, enligt Said, en del av européernas självförståelse.76
Det postkoloniala forskningsfältet är både mer omfattande och mer komplext än
vad som har beskrivits ovan. Både Loomba och Tyson visar på flera sätt i sina framställningar
att forskningsfältet är omdiskuterat och att det inte står utan kritik. I framställningen ovan har
fokuset varit att försöka lyfta fram de väsentliga beståndsdelarna och betona de delar av
postkolonial teori som kan kopplas till det förestående examensarbetets syfte.
4. Metod
I den förestående undersökningen har både kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpats för
att undersöka hur bilden av Afrika har framställts i de valda läroböckerna. I detta avsnitt
beskrivs hur undersökningen har genomförts. Först beskrivs hur urvalet av material har gått till.
Sedan beskrivs undersökningens kvantitativa del. Därefter följer en beskrivning av den
kvalitativa delen av undersökningen.
4.1 Metod – Val av material
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur den afrikanska kontinenten och
dess folks historia framställs i utvalda svenska läroböcker i historia under perioden 2000–2010.
Den aktuella undersökningsperioden valdes eftersom det finns flera tidigare studier som har
undersökt bilden av Afrika i äldre svenska läroböcker (i bland annat historia, men också
läroböcker i geografi och andra ämnen). Dessa täcker tillsammans perioden 1768-sent 1990-
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tal.77 Det föreföll därför lämpligt att begränsa materialet i min egen undersökning till perioden
2000–2010.
Förutom tidigare forskning har hänsyn också tagits till tillgången till lämpligt
undersökningsmaterial. På grund av detta har materialet begränsats till att omfatta de läroböcker
i historia för gymnasiet som gavs ut under den aktuella perioden (2000–2010), och som finns
tillgängliga genom Halmstads Högskolas biblioteks samling av läroböcker. Hänsyn behövde
också tas till att uppsatsen skrivs under en förhållandevis kort tid. Med detta i åtanke har
materialet begränsats till nedanstående fyra läroböcker:
•

Nyström, Hans & Nyström, Örjan. Perspektiv på historien A. Gleerups utbildning AB,
Malmö, 2001.

•

Almgren, Hans, Löwgren, Arne & Bergström, Börje. Alla tiders historia Maxi. Gleerups
Utbildning AB, Malmö, 2002.

•
•

Öhman, Crister. Sekvens: Historia A. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 2007.
Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan. Perspektiv på Historien A bas.
Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2008.

4.2 Metodbeskrivning
I detta examensarbete kombineras kvantitativa och kvalitativa metoder, men den huvudsakliga
utgångspunkten är en kvalitativ innehållsanalys. Som ett första steg i undersökningen
genomfördes en kvantitativ inventering av vilket stoff som förekommer om Afrikas historia i
de för undersökningen aktuella läroböckerna. Denna del av undersökningen syftade till att
skapa en bild av framställningen av Afrika i läroböckerna genom att identifiera hur ofta Afrika
omnämns. Data samlades in genom att varje lärobok lästes genom en första gång. Om Afrika
eller ett land i Afrika omnämndes på en sida noterades detta. Även kortare omnämnanden,
ibland bara en mening eller en del av en mening, noterades. Antalet sidor med omnämnanden
sammanställdes sedan och jämfördes med det totala antalet sidor i läroböckerna som i sin tur
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jämfördes med antalet temasidor som handlar om Afrika. Efter denna första datainsamling
lästes sedan de texter i läroböckerna som på något sätt hanterar Afrikas historia igen. Innehållet
i de aktuella texterna sammanställdes sedan och analyserades kvalitativt.
Syftet med den kvalitativa analysen är att utreda dels vad som sägs om Afrika (det
vill säga i vilka sammanhang Afrika förekommer/omnämns i de undersökta läroböckerna), dels
att utreda hur författarna talar om Afrika (det vill säga vilka ord författarna använder när de
talar om Afrikas historia). När framställningen av Afrika i de utvalda läroböckerna analyseras
är det med postkolonial teori som teoretiskt ramverk intressant att undersöka om
framställningen är uteslutande eurocentrisk eller om Afrika förekommer i skolböckerna även i
förkoloniala sammanhang. Det vill säga innan européernas erövringar av kontinenten.
Bildmaterialet som författarna använder kommenteras också i viss utsträckning,
även om inga detaljerade bildanalyser genomförs. Varje läroboks framställning av Afrikas
historia beskrivs först i detalj var för sig. Efter varje beskrivning följer en sammanfattning där
de teman eller detaljer som har stått ut som särskilt intressanta i lärobokens framställning lyfts
fram.
Efter beskrivningen av läroböckernas framställningar följer sedan en diskussion i
vilken resultatet av analysen diskuteras. I diskussionen jämförs också likheter och olikheter i
de olika läroböckernas framställningar av Afrikas historia. Samtidigt görs ytterligare kopplingar
till postkolonial teori och tidigare forskning.
5. Analys
Nedan följer en analys av de läroböcker som har undersökts i det här examensarbetet. Först
presenteras en sammanställning av den kvantitativa datainsamlingen som har syftat till att skapa
en bild av hur ofta Afrika omnämns i läroböckerna. Därefter beskrivs de undersökta
läroböckerna och på vilka sätt Afrikas historia behandlas i dem. Läroböckerna beskrivs i
kronologisk ordning baserat på det år de publicerades. Även innehållet i läroböckerna beskrivs
till stor del kronologiskt baserat på i vilken ordning avsnitt som behandlar afrikansk historia
framträder.
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5.1 Antal omnämnanden och antal temasidor om Afrika i läroböckerna
I nedanstående tabell jämförs det totala antalet sidor i läroböckerna med det antal sidor som
på ett eller annat sätt omnämner Afrika. Tabellen visar också hur många av dessa sidor som är
temasidor om Afrika - det vill säga sidor som huvudsakligen handlar om Afrikas historia, eller
historiska händelser i Afrika. Samtidigt visas också hur stor andel, i procent, av det totala
antalet sidor som utgörs av sidor där Afrika omnämns eller temasidor om Afrika.
Lärobok titel:

Totalt antal

Antal sidor där

Varav temasidor

sidor:

Afrika omnämns:

om Afrika:

Perspektiv på historien A

471

36 (ca 7,6%)

13 (ca 2,8%)

Perspektiv på historien A

364

31 (ca 8,5%)

11 (ca 3,0%)

Alla tiders historia Maxi

560

49 (ca 8,7%)

23 (ca 4,1%)

Sekvens: Historia A

444

55 (ca 12,4%)

26 (ca 5,8%)

bas

Figur 1: Totalt antal sidor i läroböckerna jämfört med antal sidor där Afrika omnämns och antal temasidor om
Afrika.

Afrika omnämns på flest sidor i Sekvens: Historia A, som också är den bok som innehåller
flest temasidor som på ett eller annat sätt handlar om Afrika. Sekvens: Historia A är samtidigt
den bok som har störst andel sidor som nämner Afrika och temasidor om Afrika jämfört med
det totala antalet sidor i läroboken. Alla tiders historia Maxi följer efter Sekvens: Historia A
både sett till antalet sidor med omnämnanden om Afrika, antalet temasidor som handlar om
Afrika och sett till andelen sådana sidor jämfört med det totala antalet sidor i boken. Alla
tiders historia Maxi är också den bok som är längst sett till det totala antalet sidor. Därefter
följer Perspektiv på historien A sett till både antalet sidor i vilka Afrika omnämns och
temasidor om Afrika. Den minsta mängden omnämnanden återfinns i Perspektiv på historien
A bas, som också har det minsta antalet temasidor om Afrika. Det bör samtidigt understrykas
att Perspektiv på historien A bas är den lärobok i undersökningen som är kortast sett till det
totala antalet sidor. Om fokuset istället skiftas mot andelen sidor som nämner Afrika eller
andelen temasidor om Afrika i läroböckerna syns att Perspektiv på historien A bas har en
något högre andel sådana sidor jämfört med Perspektiv på historien A. Sammanfattningsvis
visar tabellen att Afrika omnämns förhållandevis sällan i de undersökta läroböckerna och att
temasidor som handlar om Afrika förekommer i än mindre omfattning.
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5.2 Perspektiv på historien A (2001)
Läroboken Perspektiv på historien A inleds med ett förord i vilket författarna presenterar
bokens syfte och upplägg. I förordet berättar författarna bland annat att: ”Tyngdpunkten i
framställningen ligger på Europa. Samtidigt har vi lagt stor vikt vid att skildra européernas
möten med andra kulturer…”.78 Läroboken har på så sätt ett uttalat europeiskt perspektiv som
utgångspunkt. Historieskrivning ur ett uteslutande europeiskt perspektiv problematiseras dock
i viss mån senare i läroboken, bland annat i avsnittet som behandlar de europeiska
upptäcktsresorna under 1400- och 1500 talet. Boken lägger störst fokus på att behandla 1800och 1900-talets historia, med ett särskilt stort fokus på 1900-talets historia ”…då det samhälle
vi själva lever i växt fram”.79
Det första kapitlet i boken handlar om forntiden och redan i den allra första
meningen nämns Afrika: ”Det var nästan fyra miljoner år sedan i ett savannliknande landskap
i östra Afrika …”.80 Scenen som målas upp utspelar sig i Laetoli i Tanzania och baseras på en
bild av fyra miljoner år gamla fotspår som ska ha tillhört människoliknande apor som passerade
där vid den tiden efter ett vulkanutbrott. På nästa sida följer sedan en beskrivning av de första
människorna under rubriken ”Det började i Afrika”. Läsaren får läsa att människorna
ursprungligen härstammar från Afrika och att människan är besläktad med aporna och någon
gång i historien har utvecklats till att gå på två ben, använda redskap och med tiden fått en mer
utvecklad hjärna.81 Vi får också läsa att även Homo Sapiens utvecklades i Afrika och senare
spreds till andra delar av världen.82
Under rubriken ”Jägare och samlare” får vi sedan läsa att Homo Sapiens i sin
tidigaste historia livnärde sig som jägare och samlare. Beroende på vart de bodde, och vilket
klimat som rådde, bestod deras föda av mer eller mindre kött och växter. Kunskapen om hur de
tidigaste människorna levde grundar sig, enligt Nyström & Nyström, dels på arkeologiska fynd
dels på forskning om folk som lever på samma sätt idag. Författarna använder Sanfolket från
södra Afrika som exempel och berättar:
…De lever i grupper om några få familjer som ofta är släkt med varandra och alltefter
årstidernas gång förflyttar de sig mellan olika födokällor i landskapet. Någon gång om
året strålar de olika grupperna samman till religiösa ceremonier och fester. Då knyts
också de kontakter som leder till att nya par av män och kvinnor bildas. I allmänhet
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behöver inte jägar- och samlarfolken anstränga sig särskilt mycket för att få fram mat
– normalt räcker det med några timmars arbete om dagen. Men eftersom gruppen inte
kan bära med sig några förråd får den inte bli större än att den överlever även under
dåliga tider. Därför blir befolkningen gles. Fortplantningen hålls tillbaka av att
kvinnorna ammar sina barn ända upp i fyra-fem årsåldern, vilket leder till att de inte
blir gravida särskilt ofta.83

Författarna berättar sedan att jägar- och samlarfolken har en tydlig könsdelning där männens
uppgift är att jaga och kvinnornas uppgift är att samla mat och ta hand om barnen. Kvinnorna
har, enligt författarna ett stort inflytande eftersom födan ofta består vegetabilier – som de samlar
in. Jägar- och samlarfolken beskrivs som särskilt jämställda. Författarna menar att detta beror
på att de lever ”ur hand i mun” och inte kan bygga någon rikedom. Det är, menar Nyström &
Nyström, självklart för dessa folk att dela med sig.84 Avsnittet innehåller också ett fotografi
som föreställer en grupp jägare från Sanfolket som spårar ett villebråd i ett savannlandskap.
I avsnittet som följer det om Jägar- och samlarfolket beskrivs de första
jordbrukande folken – men då flyttas fokuset från Afrika till Mellanöstern och Asien. Avsnittet
innehåller en karta som visar platser där jordbruk tidigt uppstod. Av kartan framgår att jordbruk
förekom i Afrika, men någon förklarande eller utvecklande text erbjuds inte. Kartans syfte
framstår som att visa att jordbrukssamhällen har uppstått på olika platser runt om i världen –
oberoende av varandra. I en bild på samma sida visas 6000 år gamla hällristningar som är
tillverkade av ett boskapsskötande folk i Sahara. I bildtexten står: ”… Cirklarna till höger i
bilden, som bara delvis syns, är avbildningar av tält. Framför raden av djur är ett rep uppspänt.
Likadant organiserar dagens nomadfolk i Sudan sina boplatser”.85 Beskrivningen ger läsaren
information dels om att boskapsskötsel förekom i området kring Sahara för 6000 år sedan, dels
att det finns nomadfolk i Sudan som bedriver boskapsskötsel likadant än idag.
Efter avsnittet om forntiden och människans ursprung följer en beskrivning av de
första högkulturerna och antiken. Antikens Egypten beskrivs på 1,5 sidor och beskrivs då som
ett stabilt kungarike som varade under ca 2500 år och som var en av de mest centraliserade och
maktfullkomna civilisationerna i historien.86 Därefter presenteras information om Afrikas
historia sporadiskt insprängd i berättelser om andra världsdelars historia. Tillexempel nämns på
sidan 33 att den nordafrikanska staden Karthago och Rom var i konflikt med varandra. Femton
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sidor senare nämns Afrika nästa gång. Då i samband med beskrivningen av den arabiska världen
under medeltiden:
Under Islams fana enades folken på den arabiska halvön. Med vapnens hjälp spred
de den nya läran över Västasien och Nordafrika. På hundra år lade araberna under
sig ett område som var dubbelt så stort som Romarriket. Det sträckte sig från
Spanien och Marocko i väster till floden Indus i Öster.87

Dessa beskrivningar är korta och framstår som sakliga. Nordafrika nämns endast som en
geografisk plats och kontrasteras med Västasien för att visa hur stor spridning det arabiska
väldet hade. Vi får i beskrivningen läsa att spridningen av Islam skedde med våld, men hur det
påverkade och senare har fortsatt påverka folken som bor i området lämnas osagt. På sidan
därpå får vi sedan veta att vikingarna besökte Nordafrikas kust.88 Någon ytterligare information
om vikingarnas besök ges inte. Syftet med att nämna Afrika i det här sammanhanget är till synes
att visa att vikingarna färdades långt hemifrån. Efter detta dröjer det 33 sidor innan Afrika
nämns nästa gång, då handlar det återigen om Nordafrika som en del av det arabiska väldet som
i sin tur beskrivs som att inneha en blomstrande handel och kultur.89 Även här nämns Nordafrika
till synes för att illustrera storleken på det arabiska väldet.
I beskrivningen av de europeiska geografiska upptäckterna under slutet av 1400talet berättar författarna att nya handelsleder med utgångspunkt i det västligaste Europa
upprättades. Portugal skickade i slutet på 1400-talet ut expeditioner längs Afrikas kust, berättas
det. Händelsen beskrivs på följande sätt:
…Portugal utrustade den ena flottexpeditionen efter den andra, som sökte sig ner
längs Afrikas kust. De fick påvens välsignelse för att på detta sätt utbreda
kristendomen. I verkligheten var deras viktigaste syfte att utveckla en lönande
handel. Till en början var det främst de rika guldfyndigheterna i Afrika som
lockade, men så småningom insåg portugiserna att det fanns en sjöväg runt Afrika
till

Indien.

År

1487

rundade

Bartholomeo

Diaz

Afrikas

sydspets,

Godahoppsudden. Elva år senare landsteg Vasco Da Gama i den indiska
hamnstaden Calicut. En ny handelsled till Österns rikedomar hade öppnats.90

Skildringen fokuserar på Portugals motivation till att söka sig längs Afrikas kust. Att de fick
påvens välsignelse för att sprida kristendomen är det enda som nämns som antyder till möten
mellan européer och afrikaner. Detta var dock inte, enligt Nyström & Nyström, det verkliga
syftet med utforskningen av Afrikas kust – utvecklingen av en lönande handel var den faktiska
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motivationen. Afrikas naturtillgångar (i det här fallet guld) lockade portugiserna till
utforskning, till dess de insåg att det gick att nå Indien genom att segla runt Afrika vilket
öppnade upp för en ny handelsled, berättar författarna.
Att överhuvudtaget tala om geografiska upptäckter i detta sammanhang
problematiseras av författarna i samma kapitel. Författarna påpekar:
När vi talar om ”geografiska upptäckter” i samband med européernas djärva
sjöfärder vid denna tid är det egentligen ett konstigt sätt att uttrycka saken. Nästan
alla delar av jorden var ju redan befolkade med människor som varken behövde
upptäcka sig själva eller den plats där de bott sedan urminnes tid. Talet om
”upptäckter” visar att vi betraktar historien ur europeisk synvinkel, och dessutom
ur erövrarens perspektiv. Det kan vara värt att hålla i minnet att det också finns
andra linjer genom historien än den som vi valt att följa.91

Resonemanget som presenteras är att eftersom det redan fanns människor på de platser
européerna ”upptäckte” är det egentligen underligt att beskriva de europeiska sjöfärderna som
upptäckter. När det ändå görs, menar författarna, visar det att historien betraktas ur ett
europeiskt perspektiv. Det finns dock, framhåller författarna, andra linjer i historien. En
intressant detalj är att författarna använder det värderande ordet ”djärva” för att beskriva de
europeiska sjöfärderna (som vi senare kommer att se försvinner det ordet från den annars nästan
identiska beskrivningen i läroboken Perspektiv på historien A bas92 som publicerades 2008).
Stycket handlar egentligen inte direkt om framställningen om Afrika. Stycket har ändå
inkluderats här dels eftersom författarna här diskuterar och problematiserar det europeiska
perspektiv som beskrivs i lärobokens förord, dels eftersom Afrika är en av de världsdelar som
kom att påverkas av de europeiska sjöfärderna och den europeiska erövringen som följde.
Under rubriken ”Utomeuropeiska kulturer vid tiden för de geografiska
upptäcktsfärderna” visas ett fotografi av en skulptur i lera som kommer från Ife i nuvarande
Nigeria. I samma uppslag står att läsa om Mali och Benin som beskrivs med följande ord:
”Kring floden Niger i Afrika låg Mali och Benin, kulturellt högstående93 stater som grundade
sin rikedom bland annat på karavanhandeln med guld över Sahara”.94 Även om det är en
beskrivning som endast är en mening lång står den ut som intressant. Beskrivningen är
intressant därför att den namnger två historiska afrikanska stater utan att det görs med en direkt
koppling till europeisk historia och utan kopplingar till andra kulturer. Som har visats ovan
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behandlas Afrikas historia så här långt i samband med att antingen europeisk eller arabisk
historia beskrivs. Undantagen finns i beskrivningen av de första människorna under forntiden
och i beskrivningen av det antika Egypten (även om det där finns kopplingar till den övriga
Medelhavsvärlden). Beskrivningen är också intressant därför att den framställer Mali och Benin
som högtstående kulturer. Annat än att staterna var rika, framgår inte vad som gör att de kan
värderas som högtstående kulturer eller inte. Att de två afrikanska staterna beskrivs som
högtstående kan tolkas som att det finns en idé om en kulturell hierarki som lyser igenom - lik
den som beskrivs i Olsson i vilken kulturer rangordnas som mer eller mindre högtstående.95
Därefter återkommer vi till Afrika i läroboken först 55 sidor senare i en
beskrivning av 1600-talet och 1700-talets kolonialism och den engelska triangelhanden.
Beskrivningen är kort och framställningens fokus ligger på att dels beskriva det lidande
slavhandeln innebar för de afrikanska slavarna, dels på att beskriva hur lönsam den var – särskilt
genom triangelhandeln.96 Kolonialsystemet framställs på så sätt som lönsamt, men grymt.
Varken afrikaner eller européer framträder som subjekt i framställningen som till stor del består
av passiva formuleringar. Exempel på sådana passiva formuleringar i framställningen är: ”När
plantageodlingen sköt fart mångdubblades människoroven”97 och ”Fram till 1800-talets mitt
avtappades Afrika på mer än tio miljoner människor”.98 Inga individer, varken europeiska eller
afrikanska förekommer i stycket.
Om Imperialism och européernas syn på afrikaner och andra utomeuropeiska folk
skriver författarna i ett kort stycke som handlar om världsutställningen i Paris 1889:
Men lika stort intresse tilldrog sig de arton kolonialpaviljongerna. Där visades
dyrbara konstföremål och exotiska djur, hämtade från avlägsna trakter i Afrika
och Asien som européerna just vid denna tid höll på att erövra. Till och med riktiga
´infödingsbyar´ fanns till beskådande med människor och allt. Besökarna
förfärades över hur ´primitiva´ de verkade vara och stärktes i sin övertygelse om
att det var Europa som stod för civilisation och framåtskridande… 99

Författarna beskriver hur européerna som besökte kolonialpaviljongerna på världsutställningen
i Paris 1889 stärktes i sin övertygelse om att det var Europa som stod för utveckling och
civilisation. Författarna beskriver genom detta en del av den koloniala eller imperialistiska
ideologin som förekom i Europa under slutet av 1800-talet. Om begreppet imperialism berättar
författarna senare:
95
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… Numera har ordet ´imperialism´ fått en nedsättande klang av orättvisa och
förtryck. Så var det inte när det först kom till användning. Européerna ansåg att
de i kraft av sin högre utvecklingsnivå och militära slagkraft hade rätt att
underkuva resten av världen. Allra hårdast drabbade detta Afrika, där nästan hela
kontinenten delades upp mellan de främmande erövrarna.100

Författarna beskriver här att ordet imperialism numera har en negativ klang. Tidigare i historien
var så inte fallet, tillägger de. Författarna beskriver att ”…Européerna ansåg att de i kraft av sin
högre utvecklingsnivå och militära slagkraft hade rätt att underkuva resten av världen”.101
Afrika var, berättar författarna, den världsdel som kom att drabbas hårdast av den europeiska
imperialismen och dess världssyn. En möjlig tolkning av det ovanstående citatet finns i hur
européerna beskrivs som ”de” i texten och hur det imperialistiska synsättet som beskrivs genom
detta framstår som någonting som tillhör det förflutna – och att det är ett synsätt författarna inte
delar.
Kapplöpningen om Afrika beskrivs på ett uppslag om två sidor.102 Av två helsidor
handlar alla textstycken utom två om hur olika europeiska länder delar upp Afrika mellan sig.
Det första stycket beskriver hur Afrikas inre (det vill säga de delar av Afrika som ligger innanför
kusterna) sällan nåddes eller utforskades av tidiga europeiska upptäcktsresare. Det andra stycket
beskriver Berlinkonferensen 1884. I de stycken som följer därpå beskrivs Englands
kolonisering av Afrika och Boerkriget i Sydafrika. Inga afrikanska folk nämns i de
beskrivningarna, men de afrikanska platserna Kapkolonin, Egypten, Sudan, Senegal och
Algeriet namnges. Därefter beskrivs; Frankrikes koloniala utveckling i Afrika, konflikt mellan
England och Frankrike och spända relationer mellan Frankrike och Tyskland samt att Tyskland
kommer in sent i huggsexan om Afrika.
Det är först när det afrikanska motståndet mot européerna och när européernas
grymma behandling av Afrika beskrivs som de afrikanska folken får utrymme i beskrivningen
av kapplöpningen om Afrika. När det gäller det afrikanska motståndet skriver författarna ”Ofta
gjorde de afrikanska folken motstånd mot inkräktarna. Den främsta orsaken till att de led
nederlag var européernas vapentekniska överlägsenhet…”.103 Slaget vid Omdurman i Sudan
1898 används som exempel på ett sådan nederlag. I slaget, berättar författarna, stupade 11 000
afrikanska soldater medan britterna bara förlorade 48 soldater. Anledningen till den stora
skillnaden i förluster, förklarar författarna, var att engelsmännen var bättre beväpnade än
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sudaneserna bland annat till följd av att engelsmännen hade tillgång till maskingevär med lång
räckvidd.104 Författarna berättar sedan att endast ett afrikanskt land stod emot européerna
invasionsförsök – Etiopien. 1896 besegrade Etiopien en italiensk invasionsstyrka vilket ledde
till att de behöll sin självständighet, berättas det.105 Kärnan i framställningen blir att européerna
genom sin (vapen)tekniska överlägsenhet klarade att lägga hela Afrika under sitt styre, med
Etiopien som det enda undantaget. Vad orsakerna var till att just Etiopien kunde motstå de
europeiska imperialisterna beskrivs inte.
Förutom motståndet mot imperialismen beskriver författarna också att européerna
ofta behandlade folken i Afrika mycket illa. De skriver:
Européernas uppträdande i Afrika präglades av stor grymhet och brist på respekt
för afrikanernas människovärde. Mest kända är de övergrepp som begicks i den
belgiska kolonin Kongo, där stora delar av den svarta befolkningen utnyttjades
som tvångsarbetare under fruktansvärda förhållanden. Den som inte arbetade
tillräckligt snabbt kunde få sina händer avhuggna som straff. Massor av människor
dog när de under svåra umbäranden försökte släpa fram tillräckligt mycket
elfenben eller gummi ur regnskogarna för att den vite mannen skulle bli nöjd.
Mellan 1885 och 1908 halverades befolkningen i kolonin, från tjugo till tio
miljoner, vilket visar att det var fråga om ett av historiens värsta folkmord. Lika
stor hänsynslöshet och vinningslystnad uppvisade européerna i flera andra av sina
kolonier i Afrika.106

Belgiska Kongo används som typexempel på ett särskilt känt övergrepp mot den koloniserade
befolkningen i Afrika. Förhållandena beskrivs som fruktansvärda där européerna tvingade den
afrikanska befolkningen till arbete och straffade dem hårt (genom att hugga av deras händer)
om de inte arbetade effektivt nog. Under perioden 1885 och 1908 halverades befolkningen från
tjugo till tio miljoner invånare, berättar författarna som beskriver detta som ett av de värsta
folkmorden i historien. Läsaren får genom skildringen veta att många kongoleser dog när de
arbetade med att föra fram tillräckliga mängder elfenben och gummi ”… för att den vita mannen
skulle bli nöjd”.107 Om de dog av att de överarbetades, eller om de mördades av européerna
(eller både och) nämns inte. För att skilja de två befolkningarna åt (européer och afrikaner)
används hudfärg som markör i skildringen genom fraserna ”den svarta befolkningen” och ”den
vita mannen”. Avslutningsvis påpekar författarna att den hänsynslöshet och vinningslystnad
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européerna visade prov på i Belgiska Kongo inte var unik– flera andra kolonier utsattes för
liknande övergrepp.
I avsnittet om imperialismens drivkrafter nämns Tyska Sydvästafrika (nuvarande
Namibia) som ett exempel på ett till synes värdelöst stycke mark som senare visade sig
innehålla oanade resurser. Tyska Sydvästafrika beskrivs då som ”…en karg öken som visade
sig hysa världens rikaste diamantfyndigheter”.108 Beskrivningen är mycket kort och inga
afrikanska folk nämns i beskrivningen.
När det gäller avsnittet om andra världskriget nämns afrikanska länder men ingen
detaljerad information ges.109 Därefter dröjer det till att Algeriets frigörelse från Frankrike
beskrivs, innan vi får mer information om Afrikas historia. Fokuset i beskrivningen kretsar
kring den franske presidenten Charles de Gaulle, den franska befolkningen i Algeriet och
motståndsrörelsen Algeriernas befrielserörelse (FLN). Beskrivningen avslutas med att
Frankrikes president sluter fred FLN och att Algeriet genom det blev självständigt.110
Utvecklingen i Afrika efter frigörelsen från kolonialmakterna beskrivs som
ostabil och osäker. Brist på utbildade personer, brist på demokratiska institutioner och etniska
motsättningar beskrivs som svagheter som kunde utnyttjas av utländska exploatörer.111 Kongo
används som ett exempel på ett land som efter frigörelsen 1960 drabbades av inbördes strider
till följd av en sådan utveckling. Under ett fotografi på Kongos dåvarande premiärminister,
Patrice Lumumba, som talar till regeringstrogna trupper 1960 beskrivs hur hans parti hade
vunnit valet men redan efter ett par veckor råder inbördeskrig med utländsk inblandning. Den
politiska situationen i Kongo beskrivs som ostabil. Lumumba blir bara ett par veckor efter
fotografiet togs, berättas det, avsatt av president Kasavabu som i sin kort därpå blir avsatt av
arméchef Mobutu. Författarna berättar också att det vid Kongos självständighet fanns få
personer med högre utbildning i landet.112 I avsnittets avslutande del nämns också Nigeria som
ett land som drabbades av inbördeskrig till följd av strider mellan olika folkgrupper.113 Avsnittet
avslutas genom att författarna berättar att frigörelsen i de portugisiska kolonierna och de
kolonier som hade en stor vit befolkning, till exempel de tidigare brittiska kolonierna Sydafrika
och Zimbabwe, var den som tog längst tid.114
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Afrika efter kolonialtiden beskrivs i relativt dystra ordalag. Författarna berättar
att vissa delar av världen blir fattigare till följd av oljekris och fallande priser på
råvarumarknaden. För att hejda att finansmarknaden skulle krascha gick internationella
valutafonden in med lån till särskilt utsatta länder, med vissa ekonomiska och handelsmässiga
motkrav som villkor. Resultatet blev, berättar författarna, att ”…flera länder, särskilt i Afrika,
sjönk ner i yttersta armod med svältkatastrofer, politiska sammanbrott och inbördeskrig som
följd”.115 Senare, efter en beskrivning av konflikterna i Bosnien och Kosovo, får vi läsa att ”…
Lika fasansfulla övergrepp som i Bosnien och Kosovo har begåtts i många länder, särskilt i
Afrika, där maktstrider, etniska uppgörelser och ekonomisk utarmning gjort tillvaron outhärdlig
för stora befolkningsgrupper”. Afrika används i båda dessa framställningar som typexempel på
en världsdel som är drabbad av elände. Den sammantagna bilden läsaren får till dels genom
dessa skildringar är att Afrika är särskilt utsatt av fattigdom, svält, politiska sammanbrott,
inbördeskrig och etniska uppgörelser. Beskrivningen av utvecklingen i Sydafrika under 1990talet kontrasterar den bilden något och beskrivs som ”En av demokratins viktigaste
landvinningar”.116 Påståendet hör till en bildtext vid ett fotografi som föreställer köande
”…svarta väljare från slumområdet Kayaletisha utanför Kapstaden för att få lämna sin röst i det
första fria valet 1994. Många års befrielsekamp mot den vita minoritetens rasåtskillnadspolitik
(apartheid) hade till slut givit resultat”.117 Genom den mycket korta beskrivningen får läsaren
dels veta att fria demokratiska val förekom i Sydafrika första gången 1994 och att detta är ett
resultat av en aktiv kamp mot den vita minoritetsregimens rasåtskillnadspolitik. På den följande
sidan får läsaren lite mer information om befrielsekampen genom en bildtext under ett fotografi
av Nelson Mandela. I bildtexten beskrivs att Mandela var ledare för befrielserörelsen ANC och
att han protesterade mot apartheid samt dömdes till livstids fängelse 1964, men frigavs 1989.
Han var då 71 år gammal. ”Men…”, berättar författarna,”…framträdde omedelbart med stor
auktoritet och värdighet som sitt lands främste företrädare”.118 Den sydafrikanske ledaren
Nelson Mandela namnges i texten och beskrivs som en ledare som framträdde med stor
auktoritet och värdighet trots sin höga ålder och sin långa tid i fängelset.
I lärobokens sista kapitel talar författarna om nutiden och framtiden. I ett avsnitt
om globaliseringen och IT-revolutionen skriver författarna:
Också kulturen globaliseras. I den fattigaste by i Indien eller Afrika finns TVapparater som visar bilder från hela världen. Samma filmer och melodier är
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populära i Kuala Lumpur som i Buenos Aires och New York. Även om den nya
informationstekniken inte är tillgänglig för alla utgör den ett kraftfullt verktyg för
människor att enkelt kommunicera med varandra över hela världen. Men också
här väcker globaliseringen motsägande reaktioner. Visst är det bra att människors
kunskap om varandra ökar och att olika kulturer kan mötas. Men det skapar också
ett behov av att värna sin särart. Ibland leder detta till främlingsfientlighet, till
nationell, etnisk eller religiös fundamentalism.119

Afrika (och Indien) används i texten som exempel på särskilt fattiga platser. Men, tillägger
författarna, även där finns numer TV-apparater och världen börjar kopplas samman. Det är bra,
berättar författarna, att människor lär sig mer om varandra och att världens kulturer kan mötas.
De tillägger dock att detta också kan skapa ett behov att skydda den egna kulturens särart, vilket
de menar ibland kan leda till främlingsfientlighet och olika typer av fundamentalism. Det
framstår på så sätt genom framställningen som att den mer och mer sammankopplade världen
författarna beskriver för med sig en utveckling som kan vara både positiv och negativ.
5.2.1 Perspektiv på historien A (2001) – Sammanfattning
I det ovanstående avsnittet har det innehåll som rör Afrikas historia i läroboken
Perspektiv på historien A från 2001 beskrivits. Beskrivningen kan sammanfattas på följande
vis. Avsnitt som på ett eller annat sätt behandlar Afrikas historia förekommer sporadiskt genom
läroboken och vanligtvis med ganska långa luckor mellan omnämnandena. Afrikas historia
beskrivs oftast i samband med att den sammanfaller med europeisk (eller arabisk) historia – till
exempel i samband med avsnitt som behandlar européernas sjöfärder under 1400-talets slut,
kolonialismen och imperialismen under de efterföljande århundradena samt avkoloniseringen
efter andra världskrigets slut. I dessa sammanhang handlar framställningarna dessutom till stor
del om de europeiska ländernas agerande snarare än vad som hände i de afrikanska länderna
eller hur de afrikanska länderna såg ut innan européerna kom dit. Ett exempel på detta är
avsnittet som behandlar kapplöpningen om Afrika som behandlas på 1,5 sidor. Först i de två
sista styckena i det avsnittet (de stycken som beskriver afrikanernas motstånd mot
imperialismen och grymheterna i Belgiska Kongo) nämns afrikanska folk. Även då ligger det
främsta fokuset på européernas agerande. Vissa undantag finns – till exempel när Afrika
beskrivs som människans ursprungsplats i avsnittet om forntiden och i beskrivningen av det
antika Egypten som båda får en del utrymme och inte direkt handlar om europeisk historia (även
om det kan argumenteras att båda har en koppling till europeisk historia). Ett annat exempel är
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Mali och Benin som nämns som afrikanska högtstående kulturer, men förutom att de var rika
till följd av handel över Sahara får vi inte veta mer om dem. Vad som gör att de ses som
högtstående kulturer beskrivs inte, men att de klassas på det viset kan tolkas som ett tecken på
att det finns en bakomliggande idé om en kulturell hierarki i vilken kulturer kan rangordnas och
värderas utefter särskilda kriterier. Detta kan kopplas till Olsson som beskriver en kultursyn i
vilken kulturer rangordnas i en hierarki som ofta placerar Europa och USA i toppen och där de
västerländska kulturerna används som den måttstock andra kulturer mäts efter.120 Eftersom
kriterierna för att klassificera de aktuella staterna som kulturellt högtstående inte anges i texten
(som för övrigt är mycket kort) kan dock inte ett antagande göras att författarna utgår från en
sådan kultursyn som beskrivs i Olsson – annat än att de talar om kulturellt högtstående stater
vilket i sig antyder en hierarki. I de flesta fall är beskrivningarna mycket kortfattade och av rent
beskrivande karaktär. De innehåller sällan namngivna afrikanska individer.
Att fokuset i framställningen hamnar på Europas historia och att skildra
européernas möten med andra kulturer stämmer väl överens med det fokus författarna uttalar i
lärobokens förord. Framställningen antar på så sätt ett eurocentriskt perspektiv. Samtidigt
diskuterar och problematiserar författarna ett europeiskt perspektiv i historieskrivningen i
samband med avsnittet om de geografiska upptäckterna och påminner då läsaren om att det
finns andra linjer i historien.
I lärobokens sista del nämns Afrika som särskilt drabbat av fattigdom, svält,
politiska sammanbrott, inbördeskrig och etniska uppgörelser. Detta är enligt Palmberg en
vanligt förekommande bild av Afrika och är enligt henne ett resultat av en rådande
Afropessimism.121
5.3 Alla tiders Historia Maxi (2002).
I det följande avsnittet beskrivs framställningen av Afrika Alla tiders historia
Maxi122 från 2002. Läroboken inleds med ett förord i vilket historieämnet kort diskuteras. Till
skillnad från Perspektiv på historien A123 beskriver författarna inte i Alla tiders historia Maxi124
att de antar att ett europeiskt perspektiv eller vilken tidsperiod som är i fokus. Fokuset i förordet
kretsar istället kring varför författarna anser att man ska läsa historia. Historieämnet, menar de,
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ger träning i källkritiskt tänkande. Det är då viktigt att fråga sig vems perspektiv händelser och
berättelser antar och varför, och för vem, någonting skrivs. Förordet innehåller också en
optimistisk anda. Författarna ställer frågan om det var bättre förr. De menar att många nog
svarar ja på den frågan, men genom framförallt de senaste århundradena har framsteg gjorts
inom flera områden som författarna menar har förbättrat många människors livssituation. Bland
dessa förändringar nämns att slaveriet och slavhandeln har upphört samt att de koloniserade
folken gjort sig fria.125 Författarna menar att ”…Bland allt det onda och allt elände i historien
finns det ändå ljuspunkter som är värda att lyfta fram”.126
Alla tiders historia Maxi inleds, i likhet med Perspektiv på historien A, med ett
avsnitt som behandlar människans ursprung i Afrika. Avsnittet sträcker sig över 4,5 sidor och
inleds med rubriken ”Den felande länken”. Under denna rubrik beskrivs några bevis som pekar
på att ”människans vagga” fanns i Afrika. Det första exemplet som ges är ett skelett som hittades
av amerikanska forskare i Etiopien 1974 och som av forskarna som hittade det har fått namnet
Lucy. Lucy var en förmänniska, berättar författarna, och ska ha levt för 3,2 miljoner år sedan.
Bredvid beskrivningen finns en bild av Lucys skelettdelar med en kort informationstext. Det
andra exemplet som ges är nästan 4 miljoner år gamla fotspår som bränts fast i aska i Laetoli i
Tanzania som har tillhört tre individer som ska ha tillhört samma art som Lucy. Författarna
berättar att dessa förmänniskor brukar kallas ”den felande länken” (länken mellan människor
och apor) i populärvetenskapliga sammanhang.127 Samma fotspår användes som exempel på
lämningar efter förmänniskor i Perspektiv på historien A. En skillnad mellan de två
läroböckernas skildringarna är att Alla tiders historia Maxi har inkluderat information om
forskaren som hittade spåren och dennes nationalitet.128
Därefter följer en beskrivning av hur människan utvecklades i olika stadier och
lärde sig att använda verktyg samt att behärska elden. De olika människoarterna homo habilis,
homo erectus, neanderthalmänniskan och homo sapiens beskrivs med visst fokus på den fysiska
skillnaden dem emellan, men också på den tekniska utvecklingen som förändrades med tiden.
Författarna beskriver att neanderthalmänniskan och homo sapiens levde sida vid sida för en tid
i Europa, men att homo sapiens var den människoart som klarade sig in i modern tid. Författarna
berättar att forskarna är oeniga kring vad detta kan bero på och ger exempel på ett par teorier.129
Avsnittet avslutas med följande påstående ”De fysiska skillnader som vi idag kan se mellan
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människor från olika delar av världen beror på att människan under sin långa historia anpassat
sig till olika lokala förhållanden”.130 Därefter följer en beskrivning av skiftet från livet som
jägare- och samlare till jordbrukare. Beskrivningen är allmän och verkar inte vara bunden till
en särskild plats. I en liten informationsruta bredvid den huvudsakliga texten skriver författarna
att människan har genomgått tre revolutioner som på drastiska sätt har förändrat människors
tillvaro; jordbruksrevolutionen, den industriella revolutionen och IT-revolutionen.131
Det antika Egypten beskrivs på fem hela sidor. Under rubriken ”Egypten – Nilens
gåva” berättas att egyptierna tvingades till samarbete i jordbruket på grund av att Nilen med
jämna mellanrum svämmade över. Till följd av detta samarbete bildades en sammanhållen stat
som styrdes av en farao. Farao, berättar författarna, ägde all jord i Egypten och sågs som av
gudomlig börd.132 Egyptiernas välorganiserade rike varade i över 3000 år och landets tidigare
historia delas enligt författarna in i Gamla riket, Mellersta riket och Nya riket vilket också utgör
rubrikerna på de övriga sidorna som behandlar det antika Egyptens historia. Fokuset i
skildringen av det Gamla riket handlar om pyramiderna i Giza som beskrivs som ”…världens
mest berömda gravbyggnader”.133 Skildringen av det mellersta riket och nya riket handlar om
olika farodynastiers bedrifter. I denna skildring får vi bland annat läsa att Hatschepsut, som
författarna beskriver som den möjligtvis första kvinnliga härskaren i historien, stärkte
handelsförbindelserna med kringliggande länder. I beskrivningen nämns landet Punt, som låg
ungefär där nuvarande Somalia ligger idag, och hur egyptierna där bytte till sig flera värdefulla
handelsvaror såsom elfenben, gummi och levande djur.134
Egypten försvagades, enligt författarna, av en följd svaga faraoner och erövrades
av perserna på 500-talet f.Kr.135;136 Avsnittet om det antika Egypten avslutas med en
beskrivning av egyptiernas kultur och vetenskap. I avsnittet nämns det egyptiska skriftspråket
och hur skrivkunnighet påverkade en persons sociala status och skapade synligare sociala
klyftor. Även geometri och en kalender med ett 365 dagar långt år samt väl utvecklad
läkevetenskap nämns som framsteg inom den egyptiska vetenskapen.137 Senare i läroboken, i
samband med att berättelsen om Alexander den store beskrivs, berättar författarna om hur
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Alexander grundar staden Alexandria i Egypten. Alexandria beskrivs sedan av författarna som
en plats i vilken det under 300-talet uppstod en ”enastående vetenskaplig miljö”.138 I staden,
beskriver författarna, fanns ett av världens mest omfattande bibliotek och många av tidens mest
framstående vetenskapsmän arbetade där.139
Skildringen av Egypten framstår som saklig och förhållandevis detaljerad.
Egypten framstår som en plats som under en lång tid präglades av stabil centraliserad styrning.
Förutom avancerad byggkonst och egyptiernas tidiga utveckling av ett skriftspråk framstår
deras vetenskapliga framsteg, bland annat inom matematik och läkevetenskap, som viktiga.
Förutom informationen om Egypten är det också intressant att det afrikanska landet Punt (som
fanns i området kring nuvarande Somalia) nämns som ett land egyptierna handlade med.
I skildringen av romarriket nämns Nordafrika vid flera tillfällen. I ett avsnitt som
motsvarar ungefär en sida med text berättas om den nordafrikanska staden Karthago och
romarnas krig med karthegerna. Karthegerna beskrivs som utmärkta sjömän som på 300-talet
f.Kr. på bekostnad av grekerna hade blivit Medelhavsområdets främsta köpmän.140 Karthago
beskrivs vidare som en utvecklad krigsmakt som har ambitioner om att styra
medelhavsområdet. Som resultat av dessa ambitioner hamnar Karthago i strid med Rom.
Beskrivningen innehåller en kort redogörelse för de puniska krigen och Hannibals fälttåg mot
romarna. Rom hotades av karthegernas framfart, berättar författarna, men romarna lyckades
stoppa dem. Karthago förstördes sedan och den manliga befolkningen dödades, medan
kvinnorna och barnen togs som slavar. Författarna påpekar att historien om Kartago är skriven
av segrarna – Romarna. Karthegerna är på så sätt ett exempel på ett folk som inte själva har
nedtecknat historien som skrevs om dem.141 Nordafrika nämns också senare i kapitlet om
romarna. Vi får läsa att romarna introducerade olivodling i Nordafrika under Pax Romana och
att vissa djurarter i Nordafrika utrotades till följd av att romarna jagade dem för att använda
dem i sina arenor.142
Efter kapitlet om romarriket nämns Nordafrika, Karthago och Egypten vid ett fåtal
tillfällen i ett kapitel med rubriken folkvandringarna. Sedan dröjer det till kapitlet
”Upptäckternas och enväldets tid” innan Afrika omnämns igen. På kapitlets försättsblad syns
en tavla från slutet av 1800-talet som föreställer en romanisterad bild av Christopher Columbus
som för med sig civilisation och kultur till den nya världen och dess folk. Författarna påpekar
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att målningen är typisk för hur européernas upptäcktsresor skildrades. ”Men idag”, tillägger de,
”har det blivit uppenbart att de ”upptäckta” länderna i många avseenden var kulturellt
högtstående”.143 Idén om att européerna spred civilisation och kultur till folken i länderna de
reste till är alltså, enligt författarna, en förlegad idé som är missvisande eftersom de kulturer
européerna besökte redan var ”kulturellt högtstående”. När det gäller beskrivningen av
européernas upptäcktsresor handlar den till stor del om upptäckten av Nord- och Sydamerika
och konflikterna som uppstår där. Afrika nämns som en kontinent som européerna behöver
navigera runt för att nå olika mål – till exempel sjövägen till Indien. Vi får bland annat läsa att:
Den 8 juli 1497 seglade fyra fartyg ut från Lissabons hamn under befäl av den
portugisiske sjöfararen och diplomaten Vasco da Gama… Fartygen rundade
Godahoppsudden och följde Afrikas östkust, där inga europeiska skepp någonsin
seglat. I Malindi i nuvarande norra Kenya fann Vasco da Gama en arabisk lots
som kunde föra flottan österut…”.144

Så fann portugiserna slutligen sjövägen till Indien. Förutom hur det gick till när Vasco da Gama
sökte sjövägen till Indien får vi också genom beskrivningen reda på att där norra Kenya ligger
idag fanns vid den tiden ett land eller en stad som hette Malindi och att det vid den tiden fanns
araber där. Platsen är ett stopp på vägen mot Indien, mer information än så får vi inte.
Godahoppsudden nämns på samma vis ett flertal gånger under beskrivningarna av européernas
resor – en plats européerna passerar när de seglar mot en annan destination.
När författarna diskuterar följderna av de geografiska ”upptäckterna” skriver de
att en av de mest dramatiska följderna skulle visa sig bli att Columbus förde med sig sockerröret
till Amerika. Detta eftersom det i förlängningen ledde till att européerna började importera
afrikanska slavar till Amerika. Den transatlantiska slavhandeln pågick i drygt 350 år och
påverkade mellan 10 och 20 miljoner afrikaner, berättar författarna. 145 Nya livsmedel från
Amerika spreds till resten av världen vilket bidrog till att folkmängden ökade – bland annat i
Afrika, skriver författarna.146 Författarna avslutar beskrivningen av de europeiska geografiska
upptäckterna med att påpeka att de innebar början på den brutala och hänsynslösa europeiska
kolonialismen.147 Triangelhandeln beskrivs sedan, 67 sidor senare. Vi får då läsa att varor från
Europa byttes mot infångade slavar i Afrika.148 Någon närmare information om hur slavarna
fångades och av vem framgår inte. Till stycket hör en teckning som föreställer ett slavskepps
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lastutrymme som är fullastat med afrikanska slavar.149 Förutom teckningen som visar
förhållandena på ett slavskepp, och att vi får veta att slavbefolkningen i de västindiska öarna
saknade inkomster (vilket författarna menar ledde till liten import till området) 150 får vi inte
någon vidare information om de afrikanska slavarnas levnadsförhållanden.
Huggsexan om Afrika behandlas på 3,5 sidor. Avsnittet inleds med berättelsen
om David Livingstone och följs av en beskrivning av Berlinkonferensen 1884–85. Vid
konferensen, som handlade om koloniseringen av Afrika, deltog representanter för kolonisterna
– men, påpekar författarna, inte en enda afrikansk företrädare.151 Att afrikanernas vilja
ignorerades återkommer också i en beskrivning av hur Storbritanniens drottning på begäran
skänkte Kilimanjaro till sitt barnbarn Wilhelm II. Om händelsen skriver författarna:
”…Massajerna, som sedan urminnes tider hade bott runt Kilimanjaro, var det däremot ingen
som brydde sig om att fråga”.152 Framställningens fokus är på de europeiska makternas
agerande och resultaten av detta. Etiopien och Liberia nämns som de enda två självständiga
afrikanska staterna vid första världskrigets början.153 De afrikanska folkslag som nämns i
framställningen är Massajerna och Kongoleserna. Massajerna förekommer i beskrivningen av
gränsdragningen kring Kilimanjaro (som beskrevs ovan) och Kongoleserna förekommer i en
beskrivning av Belgiska Kongo. I båda fallen handlar det om att folken utsätts för den
europeiska kolonialismen. I likhet med läroboken Perspektiv på historien A används Belgiska
Kongo som ett exempel på särskilt brutal behandling av de koloniserade folken i Afrika.
Avsnittet om Belgiska Kongo innehåller också ett fotografi som föreställer tre kongoleser som
har fått sina händer avhuggna.
Avsnittet om Imperialismen avslutas med ett stycke där författarna bland annat
skriver:
Det är inte svårt att vara kritisk mot kolonialmakternas agerande i sina kolonier.
Hänsynslöshet och ekonomisk snikenhet förekom ofta, vilket idag framhävs av uländernas politiska ledare som en viktig förklaring till att u-länderna är fattiga och
i-länderna är rika. Men samtidigt införde kolonialmakterna nya idéer som bidrog
till att förändra stora delar av världen. Exempelvis kom de västerländska
nationalistiska idéerna till sist att omfattas också av en stor del av koloniernas
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invånare, som till slut gjorde sig av med de koloniala herrarna. Indien är ett
exempel på den utvecklingen.154

Författarna menar att det är lätt att kritisera kolonialmakternas hänsynslösa agerande i
kolonierna. Detta agerande, menar de, används av vissa som en viktig förklaring till varför de
tidigare kolonierna (u-länderna) idag är fattiga och västvärlden (i-länderna) är rika.
Förklaringsmodellen som beskrivs och diskuteras i texten kan kopplas till postkolonialismen,
där rester av de koloniala strukturerna beskrivs som att de skapar obalans i förutsättningarna
för de västerländska länderna och de tidigare kolonierna. Den förklaringsmodellen verkar
författarna till synes ta avstånd från i och med att de betonar att det är en förklaringsmodell som
ofta framhävs av u-ländernas politiska ledare.
Författarna kontrasterar sedan de negativa följderna av imperialismen genom att
lyfta fram att européerna också införde nya idéer som kom att förändra stora delar världen.
Författarna lyfter då fram de västerländska nationalistiska idéerna som också kom att omfatta
koloniernas invånare som exempel på sådana idéer, och att de koloniala invånarna till slut
lyckades göra sig av med det koloniala styret. Indien används som exempel på en sådan
utveckling. En detalj som står ut är formuleringen om att koloniernas invånare gjorde sig av
med de koloniala herrarna – i vilken de koloniala invånarna framställs som subjekt som aktivt
förändrar sin situation.
I de avsnitt som behandlar de två världskrigen nämns Afrika bara mycket kort.
När tiden efter 1945 behandlas får dock Afrika lite mer utrymme. Författarna skriver att världen
har förändrats mycket på de 60 år som passerat sedan andra världskrigets slut och då läroboken
skrevs. De nämner två demokratiska revolutioner som står ut som särskilt viktiga: att kolonierna
i Afrika, Asien och Stilla havet blivit självständiga stater och att Sovjetunionen efter 1989
påbörjat en utveckling mot att bli demokratiskt styrda stater.155 Under kalla kriget, berättar
författarna, var det vanligt att dela in världen i tre världar: första världen (västvärlden,
industriländerna), andra världen (sovjetunionen och det kommunistiska Östeuropa) och tredje
världen (u-länderna).156 Begreppen första-, andra- och tredje världen presenteras och framstår
som att tillhöra det förgångna kalla krigets dagar. Begreppen i-länder och u-länder återkommer
dock och används för att skilja världens länder åt som mer eller mindre (industriellt) utvecklade.
Lärobokens beskrivning av utvecklingen i världen efter 1945 delas upp i tre kapitel som är
namngivna efter dessa tre ”världar”.
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Under rubriken ”Tredje världen – syd” ställer sig författarna frågan varför så
många kolonier blev självständiga efter andra världskrigets slut. De erbjuder ett par
förklaringar. Författarna berättar att många afrikanska och asiatiska soldater deltog och offrade
sina liv i kriget. Författarna menar att: ”Det sades ju att andra världskriget ytterst gällde frågan
om självbestämmande och frihet för förtryckta folk, och nu när kriget var över gjorde de
koloniserade folken dessa krav till sina egna”.157 Dessutom, fortsätter de, var kolonialmakterna
försvagade till följd av kriget. Slutligen, menar Almgren et al., hade kolonialmakterna också
börjat inse att kostnaden av att behålla kolonierna skulle bli för hög.158
Afrikas väg mot självständighet från kolonialmakterna beskrivs på 6,5 sidor.159
Fokuset i framställningen är på vilka sätt Afrikas länder nådde självständighet. I texten beskrivs
att länderna i Afrika söder om Sahara nådde självständighet mycket sent. Vissa länder, berättar
författarna, nådde självständighet utan större motstånd från kolonialmakterna. Sudan, Libyen,
Marocko och Tunisien nämns som exempel på sådana länder. Andra länder fick slåss för sin
frihet, bland dessa nämns Ghana, Kenya, Angola, Moçambique och Guinea-Bissau. De tre
sistnämnda tillhörde Portugal, berättar författarna, men det dröjde till Portugal blev en
demokrati 1974 innan de tre länderna blev självständiga.160 Det sista afrikanska landet som blev
självständigt, berättar författarna var Namibia.161
Algeriets kamp för självständighet beskrivs i mer detalj i ett eget stycke. Fokuset
i skildringen ligger vid Frankrikes ovilja att lämna ifrån sig landet frivilligt och en kortfattad
redogörelse för frihetskampen där algeriska frihetsrörelsen FLN framstår som en viktig aktör.
Till slut tvingas fransmännen att dra sig ur kriget, skriver Almgren et al. och lyfter samtidigt
fram de skeva förlustsiffrorna (300 000 algerier och 20 000 fransmän). Efter kriget lämnade de
flesta fransmännen landet. Skildringen avslutas med en beskrivning av läget i Algeriet under
1990-talet som präglat av inbördeskrig mellan fundamentalistiska islamister och regeringen.162
Algerier framställs i skildringen som aktiva deltagare i kampen mot Frankrike i och med att
algeriska frihetsrörelsen nämns och genom beskrivningen att Frankrike ”blev tvingat” att dra
sig ur kriget – vilket genom beskrivningen verkar vara en följd av de hårda striderna. Inga
algerier namnges dock i skildringen, vilket bidrar till att algerierna framstår som anonyma.
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Däremot namnges Frankrikes president, Charles de Gaulle, både i beskrivningen av Algeriets
kamp för frihet och i beskrivningen av det övriga fransktalande Afrikas väg mot självständighet.
När det gäller det övriga fransktalande Afrikas väg till självständighet beskrivs att
de aktuella länderna erbjöds valet mellan självständighet och självständighet inom ett franskt
samvälde. Alla länder som erbjöds detta tackade ja, förutom Guinea som tackade nej.
Motivationen till att tacka ja, menar Almgren et al., var att de afrikanska ledarna identifierade
sig med den franska kulturen och att de ville erhålla bistånd från Frankrike. Frankrike å andra
sidan hade politiska och ekonomiska motiv i de forna kolonierna.163 Utvecklingen i Guinea,
som tackade nej till att ingå i det franska samväldet, beskrivs i en egen informationsruta. Genom
framställningen får vi läsa att landet är ett av de fattigaste i världen och att det av FN
klassificeras som ett av de minst utvecklade länderna i världen. Trots detta finns hopp för
framtiden, menar Almgren et al., eftersom landet höll sina första demokratiska val på mycket
lång tid 1995. Dessutom, berättar författarna, stöttas Guineas ekonomi av Internationella
Valutafonden och Världsbanken – dock med förbehåll och motkrav från dessa.164
Utvecklingen i Sydafrika får också ett eget avsnitt som sträcker sig över drygt 2
hela sidor. Fokuset i framställningen kretsar kring rasåtskillnadssystemet apartheid och
avskaffandet av detta system. Apartheid beskrivs bland annat i fråga om åtskillnad av vita och
svarta på offentliga platser, förbud mot äktenskap mellan svarta och vita samt upprättandet av
särskilda hemländer bantustans dit den svarta befolkningen förpassades vilket författarna
berättar ledde till bland annat ekonomiska svårigheter, och utnyttjande av den svarta
befolkningen. Motstånd mot apartheid beskrivs dels i termer om internationellt missnöje som
ledde till isolering av, och ekonomiska sanktioner mot, Sydafrika, dels om den inhemska
frihetskampen som leddes av African National Congress där Nelson Mandela nämns som en
ledande personlighet. Mandelas fängslande, frigivande beskrivs. Frihetskampen, som bland
annat togs sig uttryck genom demonstrationer, framställs som våldsamma. En sydafrikansk
pojke som dog i samband med demonstrationer i juni 1976 namnges och visas på ett fotografi
där han dödligt sårad bärs bort från demonstrationerna av sin storebror. Sharpevillemassakern
nämns som ett exempel på en särskilt blodig händelse. Efter beskrivningen av förekomsten av
demonstrationer följer författarnas beskrivning av orsakerna till att Nelson Mandela frigavs och
apartheidsystemet avskaffades:
Allt fler vita sydafrikaner började inse det otidsenliga med apartheid systemet,
som också var ett mycket kostsamt system. För att administrera de olik
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”rasgruppernas” utbildningsystem behövdes t.ex. 18 olika avdelningar, där var
och en arbetade med en ”ras”. När kommunistsystemet upphörde 1989 kunde de
vita inte heller längre framställa sig kommunismens bekämpare i Afrika. Den
internationella utfrysningen i olika sammanhang kändes också mer och mer
smärtsam.165

Att den vita befolkningen ändrade sin inställning till apartheidsystemet, systemets kostsamhet,
kommunismens fall 1989 och den internationella utfrysningen lyfts fram som de viktigaste
orsakerna till att apartheidsystemet avskaffades. Almgren et al. avslutar avsnittet om Sydafrika
med följande ord:
Sydafrikas förvandling från en stenhård diktatur till en mångkulturell demokrati
är ett av de stora glädjeämnena i Afrika under senare decennier. Men problem
finns: aids är ett, den omfattande brottsligheten ett annat.166

Sydafrikas utveckling vid tiden då läroboken skrevs skildras på så sätt som en utveckling i en
positiv riktning där flera problem dock fortfarande kvarstår.
Kapitlet om Afrikas väg mot självständighet avslutas med ett avsnitt med rubriken
”Afrika mellan hopp och förtvivlan”.167 I avsnittet beskrivs den stora optimismen som rådde i
Afrika i samband med att fler och fler länder blev självständiga. Optimismen berodde enligt
författarna på att många, både i Afrika och andra delar av världen, såg kolonialismen som
huvudorsaken till fattigdomen. Förväntningen var, menar Almgren et al., att i samband med
befrielsen skulle välståndet öka. ”Men”, skriver författarna, ”efterhand har pessimismen
tilltagit”.168 Anledningen till den tilltagande pessimismen är, enligt Almgren et al., att många
afrikanska länder är beroende av inkomster från export av en enda vara samtidigt som priserna
sjunker på de aktuella råvarorna (Zambia nämns som exempel på ett sådant land). Utöver detta
framställs Afrikas många diktaturer som en annan orsak till den ekonomiska krisen som råder
på kontinenten (Zimbabwes Robert Mugabe nämns som exempel på en afrikansk diktator).
Genom framställningen beskrivs Afrika också som den mest krigsdrabbade
kontinenten efter kalla kriget. Vanligast är inbördeskrig, berättar Almgren et al., som använder
inbördeskriget (folkmordet) i Rwanda som exempel på en sådan konflikt. Rwanda är dock långt
ifrån det enda landet där olika folkgrupper har mördat varande, tillägger författarna. Brist på
demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter nämns som bidragande orsaker till
krigen.169 I det avslutande stycket nämns minskad barnadödlighet, ökad läs- och skrivkunnighet
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och ekonomisk tillväxt som positiva trender som syns i flera afrikanska länder. Författarna
tillägger dock att utvecklingen inte är lika snabb som i i-länderna. Almgren et al. tillägger också
att tre fjärdedelar av de 49 länder som av FN klassas som världens minst utvecklade finns i
Afrika. Slutligen nämner författarna ytterligare en bidragande faktor som gör det svårt för
Afrika att ”bryta sin marginalisering” – att Afrika är den kontinent som drabbas värst av
naturkatastrofer.170 På så vis framställs Afrika i relativt pessimistiska beskrivningar. De positiva
framsteg som nämns kontrasteras genast med negativa trender. Kontinenten framställs som
särskilt drabbad av ekonomiska problem, krig, etniska konflikter, ostabila politiska
förhållanden och naturkatastrofer. Även bilderna som hör till beskrivningen är av negativ
karaktär – den ena föreställer en kvinna som håller ett svältande barn i sitt knä, den andra
föreställer otaliga människor på flykt från inbördeskriget i Rwanda.
5.3.1 Alla tiders historia Maxi (2002) – Sammanfattning
I ovanstående avsnitt har läroboken Alla tiders historia Maxis framställning av Afrikas historia
beskrivits. Boken inleds med en redogörelse över 4,5 sidor om människans ursprung i vilken
Afrika beskrivs som den plats där människan först utvecklades. Därefter presenteras afrikansk
historia nästa gång när det Antika Egyptens historia presenteras på 5 hela sidor. Egypten
framställs då som en plats som under lång tid präglades av en stabil centraliserad styrning.
Egyptiernas tidiga utveckling av ett skriftspråk, deras vetenskapliga framsteg inom matematik,
byggkonst och läkevetenskap framhävs som viktiga. I avsnittet om Romarriket berättas sedan
historien om Karthegerna i Nordafrika som beskrivs som duktiga sjöfarare och skickliga
militärer. Vi får läsa att Karthegerna i slutändan besegrades av romarna och Almgren et al.
använder Karthegerna som exempel på ett folk som inte kunnat nedteckna sin egen historia –
som istället skrevs av de segrande romarna.
Efter beskrivningen av antiken dröjer det till beskrivningen av de europeiska
upptäcktsresorna innan Afrika nämns i någon större omfattning nästa gång. I beskrivningen
framstår Afrika dock i regel som en plats som européerna navigerar runt, eller som stopp på
vägen mot andra mål. I samband med beskrivningen av den transatlantiska slavhandeln beskrivs
att Afrika drabbades av europeisk slavhandel, några närmare detaljer ges dock inte i det
avsnittet om de afrikanska slavarnas levnadsöden. När huggsexan om Afrika och den
europeiska imperialismen senare beskrivs (på ca 4,5 sidor) ligger huvudfokuset på de
europeiska makternas agerande och resultaten det. Två afrikanska folkslag, Massajerna och
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Kongoleserna, nämns i beskrivningen – då som offer för den europeiska imperialismen. I likhet
med framställningen i Perspektiv på historien A, används Belgiska Kongo i Alla tiders historia
Maxis framställning som ett exempel på särskilt grymma förhållanden under europeisk
imperialism. Författarna skriver senare att det är lätt att kritisera den europeiska imperialismen.
De nämner i samband med detta att kolonialismen ofta beskylls för att vara orsaken till att
många av de tidigare kolonierna är fattiga länder idag. Författarna verkar till synes ta avstånd
från den förklaringen eftersom de betonar att det är en förklaringsmodell som framhävs av uländernas politiska ledare. De negativa följderna av imperialismen kontrasteras också genom
att författarna lyfter fram att européerna införde nya idéer som förändrade stora delar av världen
– dessa idéer beskrivs dock inte tydligt som vare sig positiva eller negativa.
Förklaringsmodellen som beskriver de tidigare koloniernas svårigheter som en följd av
kolonialismen kan kopplas till postkolonialismen – där en central idé är den om att rester av de
strukturer (både samhälleliga och mentala) som kolonialmakterna lämnade efter sig fortsätter
att påverka de tidigare kolonierna långt efter att kolonialismen formellt upphört.
Afrikas väg mot självständighet behandlas över ca 7,5 sidor. Algeriet, det övriga
fransktalande Afrika och Guinea får egna beskrivningar i texten. En intressant detalj i
beskrivningen av Guineas väg mot självständighet är att Guineas förste president, Sekou Touré,
namnges och citeras. Det är så vitt jag har kunnat uttyda i min läsning, enda gången en afrikansk
invånare citeras i läroboken. Också Sydafrikas utveckling efter 1945 får en egen beskrivning.
Fokuset i skildringen av Sydafrika kretsar kring apartheid och avskaffandet av detta. Sydafrikas
utveckling från diktatur till demokrati beskrivs som mycket positiv, samtidigt påpekar
författarna att brottslighet och aids är problem som landet fortfarande brottas med. Kapitlet om
Afrikas väg mot självständighet avslutas med ett avsnitt med rubriken ”Afrika mellan hopp och
förtvivlan” där författarna väger positiva utvecklingstrender mot negativa förhållanden.
Framställningen är relativt pessimistisk och Afrika framstår som särskilt drabbat av ekonomiska
problem, krig, etniska konflikter, ostabila politiska förhållanden och naturkatastrofer.
5.4 Sekvens: Historia A (2007)
Sekvens: Historia A171 inleds med ett förord i vilket författaren, Christer Öhman, bland annat
beskriver vilken utgångspunkt boken tar. Öhman beskriver bokens utgångspunkt som att handla
om att:
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…berätta om hur de första mänskliga samhällena en gång uppstod och sedan följa
de historiska utvecklingslinjer som leder fram till vårt moderna samhälle. Det
stoffurval som måste göras i en historisk framställning styrs av denna
uppläggning; endast samhällen, händelser och personer som på något vis har
betydelse för utvecklingen mot nuet får plats i boken. Det är av den anledningen
som t ex de ekonomiska och sociala förändringarna i 1500-talets och 1700-talets
England ges större utrymme än motsvarande perioder i Indien och Kina”. 172

Utgångspunkten för Sekvens: Historia A är alltså att beskriva hur det moderna samhället har
tagit form. Författaren menar att ett urval alltid måste göras när en historisk skildring skrivs och
att detta leder till att framställning i läroboken har ett större fokus på till exempel Englands
ekonomiska och sociala förändringar under 1500- och 1700-talen jämfört med motsvarande
perioder i Indien och Kina. Detta eftersom England, menar Öhman, har haft en större betydelse
för utvecklingen mot nuet.173 Författarens utgångspunkt, som värderar Englands ekonomiska
utveckling framför motsvarande perioder i andra världsdelar, kan i ett postkolonialt teoretiskt
perspektiv tolkas som eurocentrisk.
Den kronologiska historiska skildringen i Sekvens: Historia A tar sin början i
forntiden som inleds med en beskrivning av de första människorna. På ett uppslag innan kapitlet
med rubriken ”I begynnelsen” står att läsa att ”Spåren av de första människorna har hittats i
östra Afrika. Därifrån spred de sig över världen…”.174 Nedanför texten finns en karta med
informationsrutor som beskriver människans tidiga utveckling på olika platser i världen. Två
av informationsrutorna pekar mot Afrika. I den första rutan får vi läsa att Homo sapiens sapiens
troligen hade sitt ursprung i Afrika för 200 000 år och därifrån spreds till andra världsdelar
100 000 år senare.175 I den andra rutan berättar författaren att 3–4 miljoner år gamla fossil av
förmänniskor har hittats i Etiopien och Tanzania. Ett par sidor senare, i samband med att de
första människorna beskrivs finns en bild på fotspår i Tanzania som, enligt författaren,
misstänks ha tillhört en familj Australopithecus.176 Australopithecus beskrivs sedan i ett eget
stycke i vilket de beskrivs som någonting mellan en apa och en människa.177 I samma stycke
får vi läsa att arkeologer har gjort flera fynd kopplade till dessa förmänniskor i Etiopien och
Tanzania. Författaren berättar att de första människorna troligtvis levde i Östafrika. Även
dagens människor, homo sapiens sapiens, har sannolikt sitt ursprung i Afrika. ”Homo sapiens”,
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berättar Öhman, ”har spritt sig till alla kontinenter, och hon har trängt ut alla andra
människoarter”.178 Liknande beskrivningar av förmänniskor och samma fossila fotspår
förekommer även i de andra läroböckerna i denna undersökning.
Efter beskrivningen av människans olika utvecklingsstadier genom forntiden
följer en beskrivning av hur Jägare- och samlare levde. Förutom att författaren nämner att
kunskap om jägar- och samlarsamhällen delvis baseras på observationer som utförts av
antropologer som levt bland nutida jägar- och samlarfolk, bland annat i Afrika och Ocieanien179,
är beskrivningen av jägar- och samlarsamhällenas levnadssätt i stort av allmän karaktär och till
synes inte bunden till någon särskild plats. Efter beskrivningen av jägar- och samlarsamhällen
följer en beskrivning av jordbrukets framväxt. Genom en karta framgår att jordbruk förekom i
Afrika. I bildtexten skriver författaren att jordbruket sannolikt uppstod först i mellanöstern, men
att jordbruk också förekom tidigt på andra platser.180 I övrigt nämns inte Afrika i avsnittet som
handlar om hur jordbruket uppstod.
När det antika Egypten beskrivs ligger fokuset i framställningen på pyramiderna
och hur de byggdes samt faraonernas omfattande makt. Egypten beskrivs som ett enastående
stabilt rike.181 Stabiliteten förklaras av Öhman som en följd av det egyptiska landskapets
geografi som dels möjliggjorde en omfattande kontroll av landets invånare, dels ledde till att
landet blev lättare att försvara.182 Avsnittet om Egypten avlutas med ett avsnitt i vilket
författaren ger två möjliga förklaringar till att det Gamla riket i Egypten och i sumerernas
stadsstater utvecklades till de första klassamhällena.183 En förklaring, berättar Öhman, är att
jordbruket producerade ett överskott som kungar och krigare tvingade till sig från bönderna.
Den andra förklaringen Öhman tillhandahåller är att de styrande skicken fick sin makt genom
att de stod för tjänster som folket fann nytta i. Som exempel nämner Öhman att prästerna
tillhandahöll gudsdyrkan och kungarna försvar.184
I avsnittet om romarriket nämns det nordafrikanska Karthago och deras tre krig
med romarna. Karthago besegrades i slutändan av romarna som brände ned staden till grunden.
Romarna tog sedan över Karthagos landområden.185 Vi får senare i avsnittet om Rom, när
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romarrikets slavekonomi beskrivs, läsa att 5000 kvinnor och barn togs tillfånga i samband med
Karthagos fall, för att senare säljas på slavmarknader.186
I ett uppslag som inleder avsnittet om medeltiden visas en världskarta med
informationsrutor. En av rutorna beskriver det afrikanska riket Aksum på följande vis:
Aksum var en regional stormakt i östra Afrika som hade täta kontakter med
Arabien, Egypten och det Östromerska riket. Landet kristnades redan på 300-talet
och var ett av de första kristna länderna utanför Mellanöstern och Europa. 187

Genom den korta beskrivningen får vi läsa att Aksum var en lokal stormakt i östra Afrika, att
landet hade kontakt med sin omvärld och att det var ett av de första kristna länderna utanför
Mellanöstern och Europa. Aksum förekommer inte i något annat sammanhang i läroboken.
Efter en genomgång av medeltiden i Europa följer en beskrivning av medeltiden
i andra delar av världen. I beskrivningen av ”Islams värld”188 får vi läsa att hela Nordafrika i
början av 700-talet tillföll arabernas rike.189 Nästan tio sidor senare följer en beskrivning av
Afrika söder om Sahara under medeltiden som sträcker sig över fyra hela sidor. Öhman berättar
att kunskapen om Nordafrikas tidiga historia är mer omfattande än kunskapen om Afrika söder
om Saharas tidiga historia. Detta beror, menar författaren, på att samhällena söder om Sahara
inte utvecklade skriftspråk och därmed inte lämnade några skriftliga källor efter sig (Etiopien
nämns i texten som det enda undantaget). Kunskapen om dessa samhällen, menar Öhman,
baseras istället på vittnesmål från kristna och muslimer som reste i området och från
arkeologiska fynd.190 Öhman berättar sedan att vissa sädesslag (durra och hirs) förekom i Sudan
för ca 6000 år sedan, men att förutsättningarna för odling och djurhållning i regel är sämre i
Afrika söder om Sahara än i Europa och Asien. Detta beror enligt Öhman på de geografiska
förutsättningarna, klimatet och på förekomsten av insekter som skadade både boskapen och
skördarna. Till följd av dessa för jordbruket försvårande förhållanden begränsades jordbrukets
förmåga att producera ett lika stort överskott som jordbruket i Europa, berättar Öhman.191
Fokuset i framställningen om den tidiga historien i Afrika söder om Sahara handlar om att dels
förklara varför det finns färre historiska källor om Afrika söder om Saharas tidiga historia till
följd av bristen på skriftspråk, dels att beskriva de försvårande förutsättningarna för det tidiga
jordbruket i området som i sin tur jämförs med mer gynnande förutsättningar i Europa och
Asien.
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Efter beskrivningen av det tidiga jordbrukets förutsättningar i Afrika söder om
Sahara följer ett stycke i vilket författaren beskriver en samling afrikanska medeltidsriken:
De äldsta var Ghana (ca 700–1200 e Kr), Mali (ca 1200–1400 e Kr) och Songhai
(ca 1400–1600 e Kr), alla tre vid floden Nigers övre lopp. Under 1400-talet
färdigställdes också den stora borgen i Stora Zimbabwe (i nuvarande staten
Zimbabwe), av vilken det fortfarande i våra dagar finns kvar imponerande ruiner
med nästan tjugu meter höga väggar. Sannolikt har dessa varit centrum i ett
medeltida rike.192

Vi får genom beskrivningen läsa om tre stora riken i Västafrika: Ghana, Mali och Songhai. Vi
får också läsa att det fanns en stor borg i Stora Zimbabwe. Ruinerna som finns kvar av Stora
Zimbabwe beskrivs som imponerande och visas också genom ett fotografi i avsnittet. Om
Ghana och Mali får vi i det efterföljande stycket läsa att de styrdes av kungar som hade vasaller
och provinsguvernörer. Mest berömd av dessa kungar, berättar Öhman, var Mansa Musa som
regerade i Mali mellan 1312–1337. Öhman berättar sedan att Mansa Musa var muslim, och att
han år 1324 genomförde en pilgrimsvandring till Mekka. Med sig hade han ett följe om mer än
tusen personer – hustrur, krigare och slavar. På vägen tillbaka från sin pilgrimsvandring,
berättar Öhman, passerade Mansa Musa Egypten:
…för att visa sin storhet och rikedom skänkte han sultanen 50 000 gulddinarer i
gåva, en ofantlig summa. Det berättas att Mansa Musa betalade med så mycket
guld under sin vistelse i Egypten och delade ut så mycket till tiggare att
guldmyntens värde i Kairo minskade med 20 procent.193

Genom framställningen framstår Mansa Musa som en rik och generös kung. I texten beskrivs
han som så rik att de gåvor han delade ut i Kairo resulterade i att penningvärdet i staden sjönk
med 20 procent. På uppslaget som följer beskrivningen av Mansa Musa får vi läsa mer om
varför Mali (och Ghana) var så rika på guld. I beskrivningen berättar Öhman att rikedomarna
var en följd av karavanhandeln som gick genom Sahara. Eftersom handelsvägarna gick genom
områden som Ghana och Mali behärskade kunde de ta ut tull av passerande handelsmän från
andra delar Afrika, berättar Öhman.194 Sedan återger författaren en berättelse om hur den
arabiska köpmannen Ubn Battuta år 1352 genomför en farlig handelsresa genom Sahara. Syftet
med resan var att nå Mali för att byta salt (som beskrivs som en bristvara i södra Afrika) mot
guld.195 Efter skildringen av resan, berättar Öhman att resan genomfördes under ”karavanernas
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storhetstid”.196 Under 1400-talet avtog dock denna storhetstid, enligt Öhman, till följd av att
portugiserna upprättade handelsstationer längs Afrikas västkust. Portugals ursprungliga
motivation, berättar författaren, var att bekämpa muslimerna i Nordafrika. Eftersom det fanns
guld och slavar i Afrika, vilket för portugiserna var attraktiva handelsvaror, upprättades dock
så småningom handelsstationer längs den västafrikanska kusten. Dessa handelsstationer kom
att konkurrera ut de mer svårtillgängliga handelsstäderna Mali och Songhai, berättar Öhman.197
De västafrikanska rikena förlorade genom detta sina tullintäkter vilket i sin tur, enligt Öhman,
ledde till att de västafrikanska kungarna förlorade sin makt.198 Öhman avslutar sin beskrivning
av de västafrikanska rikena genom följande påstående:
När europeiska upptäcktsresande under 1700-talet för första gången kom till det
inre av Västafrika fanns varken Ghana, Mali eller Songhai kvar och inte heller
några av de andra mäktiga inhemska rikena.199

Fokuset i skildringen skiftas här till att beskriva på vilka platser Portugal upprättar
handelsstationer i Västafrika och vad effekten av detta blir. Effekten av portugisernas
handelsstationer blir, enligt Öhmans framställning, att karavanhandeln konkurrerades ut och att
de rika västafrikanska rikena Ghana, Mali och Songhai förlorade sina viktigaste inkomstkällor.
I sin tur ledde detta i slutändan till att rikena gick under. Även alla andra mäktiga riken i Afrika
söder om Sahara försvann, berättar Öhman, innan europeiska upptäcktsresande nådde dit under
1700-talet. Vilka de rikena var, eller varför de också försvann innan 1700-talet, framgår inte
genom framställningen.
Avsnittet om de västafrikanska medeltidsrikena i Sekvens: Historia A är det enda
avsnittet i de undersökta läroböckerna som behandlar riken och kungadömen i Afrika söder om
Sahara i detalj genom ett eget avsnitt. I Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien A
bas nämns förvisso att Mali och Benin var stater som var kulturellt högtstående och som hade
skapat sin rikedom genom karavanhandel över Sahara,200;201 men det är också det enda som
sägs om de medeltida afrikanska rikena i de läroböckerna. Berättelsen om de västafrikanska
medeltida kungarikena i Sekvens: Historia A är också intressant därför att historien om Afrika
söder om Sahara berättas, åtminstone inledningsvis, på ett sätt som placerar de inhemska
förhållandena i, och mellan, de afrikanska länderna i fokus. Egypten och Arabien förekommer
förvisso i framställningen och informationen är enligt författaren baserad på vittnesmål från
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arabiska och europeiska resenärer, men eftersom avsnittet handlar om att beskriva de afrikanska
ländernas medeltida historia är fokuset riktat mot just de afrikanska länderna – åtminstone
inledningsvis.
Afrika förekommer nästa gång i läroboken i samband med att européernas
upptäcktsresor beskrivs. I en informationsruta i en världskarta innan avsnittets inledning står:
”I Västafrika finns stora riken i Mali och Benin. Européernas upptäckt av Amerika kommer att
få stora konsekvenser för Afrika”202. I berättelsen om de europeiska upptäcktsfärderna som
sedan följer är det framförallt de européernas upptäckt av, och erövring av Amerika som är i
fokus. Afrika nämns flera gånger i avsnittet, dels i samband med att portugisiska sjöfarare söker
sig längs Afrikas kust, dels i samband med den transatlantiska slavhandeln.
Om portugiserna berättar Öhman att de sökte sig längs Afrikas västkust i jakt på
att köpa slavar och guld ”… och kanske plundra i muslimska hamnstäder”.203 Senare, berättar
författaren, sökte sig den portugisiske sjöfararen Bartholomeo Diaz längre söderut, och rundade
till slut Afrikas sydligaste spets 1488, men tvingades vända tillbaka då besättningen, enligt
Öhman, inte vågade fortsätta.204 När Diaz sedan gjorde ett nytt försök 1497–98 nådde han
staden Malindi och kunde därifrån, med hjälp av en lokal arabisk lots, nå sjövägen till Indien.
Detta blev, menar Öhman, starten på en tid då haven dominerades av européerna. Varken Kinas
eller Indiens sjöstyrkor kunde mäta sig med portugisernas skepp, berättar Öhman, som tillägger
att Egyptens och Calicuts härskare skickade en flotta som ”krossades” av portugiserna 1509.205
Fokuset i framställningen ligger här kring hur portugiserna sökte sjövägen till Indien och hur
detta blev början på en period av europeisk dominans på haven. Afrika förekommer i
beskrivningen i huvudsak som en kontinent som européerna behöver navigera runt för att nå
sitt verkliga mål – Indien. Det är, å andra sidan, också just det berättelsen handlar om.
Fem sidor senare beskrivs triangelhandeln.206 Fokuset i framställningen kretsar
kring vilka varor som skeppades från och till vilka kontinenter. På sidan som följer därpå
beskriver Öhman under rubriken ”Den lönsamma slavhandeln” hur slavhandel under en period
som varade i mer än 200 år blev en huvuddel av den amerikanska ekonomin. Exakt hur många
människor som tvingades från Afrika till Amerika som slavar går inte svara på, berättar Öhman,
som tillägger att uppskattningsvis upp till tio miljoner afrikaner förslavades genom den
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transatlantiska slavhandeln. Oavsett hur stor den faktiska siffran var, berättar Öhman, är det i
alla fall säkert att slavhandeln var mycket lönsam – för alla utom slavarna.207
Avsnittet om de europeiska upptäcktsresorna och erövringarna avslutas med två
stycken i vilka Öhman beskriver vad följderna av upptäckterna blev. Bland de positiva
effekterna nämner Öhman att olika djurarter, växter och grödor fick spridning över världen.
Bland de negativa följderna nämns erövringen av Amerika och slavhandeln. Öhman avslutar
avsnittet på följande vis: ”För all framtid skulle det som hände i Europa få betydelse också för
människorna i Afrika, Asien och Amerika. Världen hade blivit en helhet – på gott och ont”.208
Efter beskrivningen av de europeiska upptäcktsresorna dröjer det till
beskrivningen av imperialismen och kapplöpningen om Afrika, drygt hundra sidor senare,
innan Afrika behandlas i detalj nästa gång. Afrika beskrivs däremellan endast kortfattat vid två
tillfällen; dels i samband med beskrivningen av Napoleonkrigets slut, då det berättas att bland
annat Kapkolonin i Sydafrika tillhör det brittiska imperiet,209 dels i samband med beskrivningen
av att den industriella revolutionen sprider sig. Författaren berättar då att Afrika var en av de
platser den brittiska industrin hämtade råvaror från.210
Avsnittet om kapplöpningen om Afrika inleds med en beskrivning av hur
Suezkanalen byggdes under fransk ledning och hur britterna så småningom, efter att ha slagit
ned ett uppror, tog över makten i området. Därefter berättas hur britterna och de andra
europeiska makterna delar upp Afrika mellan sig. Det huvudsakliga fokuset i framställningen
är inledningsvis riktat mot vilken betydelse Suezkanalen hade för britterna, och vilka
europeiska länder som tar över vilka afrikanska områden. När det gäller Suezkanalen nämns i
ett senare avsnitt att bygget av kanelen gjorde ”världen mindre”. Resan runt Afrikas sydspets
som tidigare hade tagit mellan 5–8 månader kunde nu genomföras på mindre än en månad,
berättar Öhman.211 Förutom europeiska aktörer nämns den egyptiske ledaren vid tiden för när
Suezkanalen byggdes. Det nämns också att tyskarna slöt fördrag med ”afrikanska
hövdingar”212, men dessa beskrivs inte i detalj.
Vid 1890-talet slut, berättar Öhman, var nästan hela Östafrika under europeiskt
styre. Etiopien nämns, i likhet med Perspektiv på historien A från 2001 och Alla tiders historia
Maxi från 2002, som det enda riket som kunde stå emot européerna. Till skillnad från
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beskrivningen i Perspektiv på historien A och Alla tiders historia Maxi, tillhandahåller Öhman
en kort beskrivning av vad det var som gjorde att Etiopien kunde motstå Italiens
invasionsförsök. Anledningen till att Etiopien behöll sin självständighet var, berättar Öhman,
att Etiopiens kejsare, Menelik, hade utrustat sin armé med moderna skjutvapen vilket gjorde att
de kunde besegra en italiensk invasionsstyrka 1896.213 Obalansen i de vapentekniska
förutsättningarna, som i läroböckerna beskrivs som en av anledningarna till att européerna
lyckades ta över Afrika, gällde alltså inte i Etiopien eftersom de var utrustade med moderna
skjutvapen. På grund av detta kunde Etiopien försvara sig mot den italienska invasionsstyrkan
och behålla sin självständighet.
I avsnittet om kapplöpningen om Afrikas avslutande del skiftas fokuset i
framställningen till hur befolkningen i de afrikanska länderna påverkades av det europeiska
kolonialstyret. Avsnittet inleds på följande vis: ”Överallt medförde erövringen förändringar för
den infödda befolkningen. Mycket innebar positiva nyheter. Utbildning och sjukvård
förbättrades när européerna kom, och folkmängden ökande”.214 Öhman beskriver sedan att
bönder i Nigeria och Guldkusten började odla produkter som de kunde sälja till export genom
britterna. Genom pengarna de tjänade på detta kunde bönderna sedan köpa moderna
industrivaror.215 Öhman kontrasterar sedan de positiva effekterna i de därpå följande styckena
genom att beskriva ”mindre positiva”216 effekter av européernas erövringar. Öhman använder
då först Sydafrika och senare Belgiska Kongo samt hererofolket i tyska Västafrika som
exempel. I Sydafrika, berättar Öhman, tvingades den inhemska manliga befolkningen att betala
en årlig skatt. Även om summan var liten, menar Öhman, kunde de flesta inte betala den. Detta
ledde till att de tvingades söka sig till lönearbete bland de vita. 1910 genomfördes sedan en
lagändring som gjorde att den vita befolkningen tilldelades 80% av jorden i landet. Detta, menar
Öhman, ledde till att ännu fler ur den afrikanska befolkningen tvingades söka sig till lönearbete
bland de vita.217
När det gäller Belgiska Kongo handlar framställningen om hur det i Belgiska
Kongo rådde ett ”…öppet och brutalt förtryck”.218 Befolkningen, berättar Öhman, tvingades till
oavlönat tvångsarbete som gick ut på att föra fram råvaror till belgarna. De som inte levererade
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tillräckliga mängder, eller som vägrade arbeta bestraffades hårt - det var, enligt Öhman, vanligt
att såväl män som kvinnor och barn fick sina händer avhuggna som straff.219
Hererofolket används också som exempel på en folkgrupp som drabbades illa av
kolonialismens förtryck. Hererofolket, berättar Öhman, gjorde uppror mot de tyska
kolonisatörerna. Efter ett fyra år långt krig besegrade tyskarna hererofolket. De överlevande
herero drevs sedan ut i öknen, där de lämnades att dö. Öhman berättar att det uppskattas att av
ursprungligen 65 000 hereros, fanns det vid krigets slut endast 10 000 kvar.220
Fokuset i framställningen av effekterna av europeisk imperialism i Afrika ligger
inledningsvis på de effekter författaren beskriver som positiva för att sedan skifta fokuset mot
effekter som författaren beskriver som ”mindre positiva”. Vad gäller de effekter av
koloniseringen som Öhman beskriver som positiva, kretsar framställningen kring att
kolonisatörerna förde med sig en positiv utveckling inom utbildning, sjukvård och ekonomi
genom en utökad möjlighet till exporthandel av vissa varor. När det gäller den sistnämnda
effekten nämner Öhman bönder i Nigeria och Guldkusten som exempel som genom britterna
exporterade varor till Europa och Nordamerika. Fokuset i framställningen av de negativa
effekterna av imperialismen i Afrika kretsar kring hur den inhemska befolkningen i länderna
utsattes för förtryck, våld och folkmord av européerna. Belgiska Kongo, Sydafrika och
hererofolket används som exempel på platser och människor som drabbades särskilt hårt av den
europeiska imperialismen.
I avsnitten som följer det om huggsexan om Afrika nämns Afrika vid två tillfällen
innan avsnittet om imperialismen avslutas. Dels nämns att människor till följd av utvecklade
resmöjligheter utvandrar i större omfattning. Bland annat utvandrar människor från Indien och
Kina för att arbeta i Sydostasien, Afrika, Nordamerika och Västindien.221 Dels nämns, i
samband med att författaren beskriver att kolera spreds och slutligen stoppades i Europa under
slutet av 1800-talet, att kolera i princip är utrotad i Europa idag. På många platser i världen där
det saknas rent dricksvatten finns dock sjukdomen kvar, berättar Öhman. Indien och länder i
Afrika nämns som exempel på sådana platser.222
I avsnittet om imperialismens sista del diskuterar Öhman två möjliga förklaringar
till orsakerna bakom imperialismen. Vissa forskare, berättar Öhman, lyfter fram de ekonomiska
motiven som de viktigaste. Enligt dessa forskare, menar Öhman, var det de kapitalistiska

219

Öhman 2007 s 238.
Öhman 2007 s 238.
221
Öhman 2007 s 244.
222
Öhman 2007 s 247.
220

53

företagens behov av råvaror, nya marknader och investeringsmöjligheter som gjorde det
nödvändigt för de europeiska kolonialmakterna att skaffa sig kolonier i Indien och Afrika.
Lenins skrift ”Imperialismen som kapitalismens högsta stadium” från 1917 nämns som ett
exempel på en skrift där dessa tankar förs fram.223 Andra forskare, berättar Öhman, menar att
erövringarna i första hand hade strategiska motiv. Dessa forskare, menar Öhman, framhåller att
en stor del av kolonierna inte var lönsamma – utan snarare var kostsamma att underhålla.
Britternas erövringar av Sudan, Uganda och Kenya var enligt detta perspektiv strategiska
erövringar som syftade till att se till att ingen annan fick tillgång till de territorierna vilket i sin
tur syftade till att skydda Suezkanalen, berättar Öhman.224 Genom framställningen erbjuds på
så sätt i Öhmans skildring två skilda perspektiv som ger olika förklaringar till varför europeiska
nationer erövrade stora landområden i bland annat Afrika under 1800-talet och början på 1900talet.
Efter avsnittet om imperialismen dyker Afrika upp nästa gång i en beskrivning av
Nationernas Förbund efter första världskriget. Nationernas Förbund, berättar Öhman, var inte
särskilt handelskraftiga när det gällde att ingripa i internationella konflikter. I beskrivningen får
vi bland annat läsa att Italien attackerade Etiopien 1935 och att Nationernas Förbund försökte
påverka Italien genom en handelsbojkott. Detta hade dock ingen effekt och Italien fortsatte
erövringen.225 Nästa gång efter det nämns Afrika i samband med slaget vi El Alamein i Egypten
under andra världskriget. Slaget beskrivs av Öhman som ett av de avgörande slagen i kriget.226
Beskrivningen är på en helsida, där ett fotografi täcker den nedre halvan av sidan, och följs av
två hela sidor där kopior av utdrag ur Svenska Dagbladets rapportering om slaget finns att läsa.
Tidningsutdragen är en del av en övning i att tolka historiska källor. Fokuset i Öhmans
beskrivning av slaget är därför att introducera tidningens kommunikéer. Fokuset i
framställningen i tidningsmaterialet är kring trupprörelser, förluster och hur slaget utvecklar
sig.227 Hur lokalbefolkningen påverkades av slaget framgår inte i Öhmans, eller tidningens
skildringar.
Efter avsnittet om andravärldskriget dröjer det till att Afrikas väg till
självständighet innan Afrika beskrivs i detalj nästa gång. I avsnittet, som går under rubriken
”Det nya Afrika”, beskriver Öhman olika drag i Afrikas historia under och efter
avkoloniseringen över 7 hela sidor med bilder. Kongo efter att belgarna lämnade över makten
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1960, Folkmordet i Rwanda 1994 och Sydafrikas utveckling mot demokrati hanteras i egna
avsnitt.
När det gäller skildringen av vad som hände i Kongo efter att belgarna lämnade
över makten 1960 kretsar fokuset i framställningen kring de konflikter som har uppstått i landet
sedan dess. Öhman berättar att det i landet fanns en stor mängd olika folkgrupper, och att det
enda som höll dessa samman var att de lydde under belgarna.228 Motsättningar mellan dessa
folkgrupper ledde till konflikter inom landet efter att belgarna lämnade över makten. Ett
gruvdistrikt, Katanga, förklarade sig självständigt och Kongos premiärminister Patrice
Lumumba bad, enligt Öhman, FN om hjälp för att stoppa utbrytningsförsöket. Efter ett år av
strider och förhandlingar kunde Katangas utbrytningsförsök, som stöddes av ett belgiskt
gruvbolag, stoppas. Patrice Lumumba störtades dock senare genom en militärkupp, berättar
Öhman. Militärchefen Joseph Mobutu kom på så sätt till makten och styrde landet som en
diktatur. Mobutu störtades sedan 1997, enligt Öhman, av en rebellrörelse som leddes av Laurent
Kabila. Öhman berättar att många såg Kabilas tillträdande som början på en bättre period för
Kongo. Dessvärre, fortsätter Öhman, blev Kabilas styre inledningen på en period av inre
konflikter och inbördeskrig. Kabila mördades 2001, och efterträddes av sin son Joseph Kabila.
FN har, enligt Öhman, försökt återställa ordningen i landet – utan att lyckas.229 Öhman avslutar
avsnittet med följande kommentar:
Stora delar av Kongo har blivit laglöst land. Beväpnade rebeller och
regeringstrupper drar omkring i landsbygden, tar vad de kommer över och
terroriserar befolkningen med mord och våldtäkter.230

Situationen i Kongo är dock inte unik, menar Öhman som berättar att liknande berättelser finns
i många andra afrikanska länder. De flesta länderna i Afrika hade vid självständigheten, enligt
Öhman, ett västerländskt demokratiskt styrelseskick, som dock har visat sig vara svårt att
upprätthålla. Öhman menar att utbredd fattigdom, låg utbildningsnivå, motsättningar mellan
etniska grupper och utbredd militär makt utgör de huvudsakliga utmaningarna i detta
sammanhang.231 Öhman nämner sedan Kongo, Ghana, Uganda, Zimbabwe, Sudan, Kenya och
Tanzania som exempel på länder där demokratin har ”gått under”.232 I framställningen
förekommer både kongoleser och utomstående (bland annat Belgien och FN) som aktiva
subjekt. Genom framställningen framstår dock ostabil demokrati, laglöshet fattigdom, låg
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utbildningsnivå, etniska motsättningar och våldsamma konflikter som utmaningar som drabbar
många afrikanska länder.
Även folkmordet i Rwanda behandlas i ett eget avsnitt som sträcker sig över en
sida. Avsnittet inleds på följande sätt: ”Allvarligast blev våldshandlingarna i Rwanda. Där finns
sedan gammalt två stora folkgrupper, hutuer och tutsier, och de har i flera hundra år varit bittra
fiender…”.233 Fokuset i framställningen ligger sedan kring att beskriva hur makten i landet har
skiftat mellan minoritetsbefolkningen tutsi och majoritetsbefolkningen hutu och att
motsättningar mellan de två folkgrupperna har lett till konflikter. 1990, berättar Öhman,
skapades en samlingsregering av den dåvarande presidenten, Habyarimana, med syftet att få
slut på inbördeskriget som då rasade.234 1994 dödades dock president Habyarimana när hans
plan sköts ned, berättar Öhman, vilket blev startskottet till folkmordet på tutsierna som pågick
under tre månaderna som följde därpå. Folkmordet nådde sitt slut när tutsigerillan besegrade
huturegeringen. Landet styrs sedan 1994 av en samlingsregering med president Paul Kagame i
spetsen, berättar Öhman.235 Öhman berättar sedan att det uppskattas att en halv miljon
människor mördades och att tre miljoner människor flydde till Kongo och Tanzania i samband
med folkmordet.236
Fokuset i framställningen av folkmordet i Rwanda kretsar kring orsakerna till
folkmordet och följderna av det. Bland orsakerna framstår genom skildringen de etniska
motsättningarna (som beskrivs som gamla och bittra) och de maktskiften mellan folkgrupperna
samt konflikterna som skedde fram till folkmordet 1994 som de viktigaste orsakerna. Vad gäller
följderna av folkmordet lyfter Öhman fram det höga dödsantalet och den stora mängden
människor som flydde till angränsande länder i samband med händelsen.
Det sista afrikanska landet som behandlas i avsnittet ”Det nya Afrika” är
Sydafrika. Öhman berättar att Sydafrika ”…var mycket annorlunda”.237 Sydafrikas koloniala
historia beskrivs kort och fokuset i framställningen skiftas sedan till att beskriva
rasåtskillnadssystem apartheid och motståndet mot det. Öhman berättar att apartheid började
kritiseras under 1950-talet och att motståndet leddes av African National Congress (ANC)
genom demonstrationer och strejker. FN och flera länder fördömde apartheid och utsatte
Sydafrika för handelsbojkotter - vilket skadade landets ekonomi, berättar Öhman.238
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Skildringen avslutas med att Öhman kort beskriver att apartheidlagarna avskaffades från slutet
av 1980-talet, att förbudet mot ANC hävdes under 1990-talet och att fria val med allmän rösträtt
hölls första gången i Sydafrika 1994. Avsnittet avslutas på följande vis: ”Därmed hade något
skett som få trodde vara möjligt: apartheidsystemet hade avskaffats och demokrati hade införts
i Sydafrika utan inbördeskrig, revolution och våld”.239 Till skillnad från de skildringar av
utvecklingen i Sydafrika under 1900-talet som förekommer i Perspektiv på historien A,
Perspektiv på historien A bas och Alla tiders historia Maxi, nämner Öhman inte de tillfällen då
demonstranter dödades av polis i samband med till exempel händelserna i Sharpeville och
Soweto på 60- och 70-talen.
Öhmans framställning innehåller inte heller, till skillnad från de andra
läroböckerna
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den

här
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av

avkoloniseringsprocessen. Istället ligger fokuset i att beskriva utvalda delar av tre länders
utveckling efter 1945. I avsnittet om Kongo, där Öhman beskriver hur det demokratiska
systemet kollapsar, berättar författaren att flera afrikanska länder har haft liknande utveckling
efter avkoloniseringen.
I lärobokens sista kapitel ”Nutid och framtid” nämns Afrika i samband med ett
avsnitt som handlar om jordens befolkning och befolkningsökning. Öhman beskriver först hur
befolkningen i Europa ökade i stor omfattning med start under 1700- och 1800-talen.
Folkökningen berodde enligt Öhman bland annat på att dödstalen sjönk samtidigt som
födelsetalen var höga.240 I Asien, Afrika och Latinamerika var utvecklingen dock en annan,
berättar Öhman. I dessa delar av världen kom befolkningsökningen först under 1940-talet i
samband med att ”…en rad sjukdomsbekämpande nyheter från västvärlden introducerades:
vaccin, antibiotika och kemisk besprutning av våtmarker där malariamyggans larver kläcks”.241
Den enorma folkökningen i tredje världen, berättar Öhman, har lett till att det talas om
överbefolkning och en oro om att jordens resurser inte ska räcka till.242 Folkökningen har på
många ställen, berättar Öhman, bromsat in. I Afrika, Pakistan och Bangladesh fortsätter dock
befolkningen öka genom höga födelsetal och högre andel överlevande barn. Öhman skriver
sedan att en möjlig anledning till de höga födelsetalen kan vara att föräldrarna vill ha flera barn
som kan försörja dem när de själva blir gamla.243 Öhman berättar också att folkökningen i bland
annat Afrika har lett till att utvandringen därifrån har ökat. Krig, förtryck, fattigdom och
239

Öhman 2007 s 398.
Öhman 2007 s 429.
241
Öhman 2007 s 430.
242
Öhman 2007 s 430.
243
Öhman 2007 s 431.
240

57

arbetslöshet nämns som orsaker till att människor i dessa områden söker sig till ”…de
ekonomiskt utvecklade områdena i Västeuropa och Nordamerika…”.244 Avslutningsvis nämner
Öhman att framtiden verkar osäker på många ställen i världen under början på 2000-talet.
Utmaningar som nämns är bland annat den redan nämnda befolkningsökningen, fördelningen
av resurser och fattigdomen i bland annat Afrika. Bland de positiva trenderna nämner Öhman
att hälsoläget har förbättrats på många ställen och att barnadödligheten har sjunkit i hela
världen.245
5.4.1 Sekvens: Historia A – Sammanfattning
I det ovanstående avsnittet har framställningen av Afrikas historia u läroboken Sekvens:
Historia A beskrivits. Läroboken tar sin början i ett kapitel om forntiden som inleds med en
beskrivning av de första människorna. Skildringen handlar dels om hur människan har
genomgått olika utvecklingsstadier för att till slut utvecklas till Homo sapiens sapiens, dels
kring hur kunskap om tidiga människoarter baseras på arkeologiska fynd. Kapitlet innehåller
också en beskrivning av de tidiga människornas levnadssätt som jägare- och samlare.
Författaren nämner i skildringen att kunskapen om jägar- och samlarsamhällen delvis baseras
på observationer av människor i bland annat Afrika som lever på det viset idag. Beskrivningen
av levnadsättet är dock av allmän karaktär och inte bunden till en särskild geografisk plats.
Efter beskrivningen av jägar- och samlarsamhällen följer en beskrivning av hur
det tidiga jordbruket kom till. Genom en bild av en karta får läsaren veta att jordbruk förekom
tidigt i delar av Afrika, men Afrika nämns inte annars i avsnittet. Därefter följer en beskrivning
av tidiga högkulturer där det antika Egypten beskrivs i ett eget avsnitt över 1,5 sidor. Fokuset i
framställningen ligger kring att pyramiderna, faraonerna och rikets stabilitet. Författaren ger
också exempel på flera möjliga orsaker till Egyptens framgång och stabilitet där det geografiska
läget och det framgångsrika jordbruket framstår som viktiga faktorer.
I avsnittet om antiken nämns den nordafrikanska staden Karthago och dess tre
krig med romarriket. Framställningen är kort och beskrivningen handlar om att Karthago
besegras av romarna och att staden förstördes. Senare får vi också veta att ett stort antal kvinnor
och barn från Karthago togs som slavar i samband med stadens fall. Därefter dröjer det till en
beskrivning av Afrika under medeltiden innan Afrikas historia hanteras i detalj nästa gång.
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Avsnittet om medeltiden inleds med en karta i vilken det Östafrikanska riket
Aksum nämns som en lokal stormakt som var det första landet som kristnades utanför Europa
och Mellanöstern. Beskrivningen är mycket kort och Aksum nämns inte i läroboken igen efter
det. I kapitlet om medeltiden finns ett avsnitt som handlar om medeltiden i Afrika söder om
Sahara som sträcker sig över fyra sidor. Framställningen handlar inledningsvis om anledningen
till att länderna i Afrika söder om Sahara, med undantag för Etiopien, saknade skriftspråk vilket
innebär att det saknas tidiga skriftliga källor från området. Författaren tillägger att det dock
finns skriftliga källor från europeiska och arabiska resenärer som har besökt vissa av de riken
som fanns i området. Avsnittet inleds sedan med en beskrivning av förutsättningarna för det
tidiga jordbruket i Afrika där försvårande omständigheter i form av geografiska förutsättningar
och skadedjur beskrivs som anledningen till att jordbruket inte kunde producera ett lika stort
överskott som i Europa.
Framställningen kretsar sedan kring att kortfattat beskriva tre afrikanska
medeltida stater. Det huvudsakliga fokuset riktas mot Mali och Ghana och i synnerhet Malis
kung Mansa Musa, som beskrivs i ett eget stycke. Mali beskrivs som rikt på guld, och genom
skildringen får vi läsa att dess rikedom baserades på lönande karavanhandel genom Sahara och
genom landets position som medförde tullintäkter från andra afrikanska länder som ville
utnyttja karavanhandelns fördelar. Senare beskrivs att Portugal började utforska Afrikas
västkust och så småningom började upprätta handelsstationer. Fokuset i framställningen skiftas
då till att beskriva i vilka områden Portugal upprättar sina handelsstationer och vilka
konsekvenser det får för de västafrikanska rikenas handel. Så småningom blev Mali, Ghana och
Songhais karavanhandel utkonkurrerad av portugisernas handel över haven. Skildringen
avslutas med att författaren berättar att när europeiska upptäcktsresande kom till det inre
Västafrika i början av 1700-talet fanns inte de stora inhemska rikena kvar där. Genom
framställningen framstår det som att Ghana, Mali och Songhai förlorade sin makt genom att de
konkurrerades ut av portugisernas handel. Vad gäller övriga afrikanska riken framgår inte vad
som gjorde att de försvann. Genom lärobokens framställning framstår det dock som att det
skedde innan européerna började utforska de inre delarna av Västafrika under 1700-talet.
Avsnittet om de medeltida västafrikanska rikena är också det enda avsnittet bland de undersökta
läroböckerna som i detalj behandlar afrikanska rikens historia under medeltiden.
Efter avsnittet om medeltiden nämns Afrika nästa gång i samband med
triangelhandeln och den transatlantiska slavhandeln som beskrivs som lönsam för alla – utom
(de afrikanska) slavarna. Därefter dröjer det till beskrivningen av kapplöpningen om Afrika
innan afrikansk historia beskrivs i detalj nästa gång. Fokuset i framställningen ligger
59

inledningsvis vid suezkanalen och dess betydelse för britterna och vilka europeiska länder som
tar över vilka områden i Afrika. Etiopien nämns som det enda afrikanska riket som lyckades stå
emot européernas invasionsförsök. Anledningen till att just Etiopien lyckades motstå
européernas invasionsförsök var enligt författaren att de, till skillnad från övriga Afrika söder
om Sahara, hade tillgång till moderna skjutvapen.
I den avslutande delen av avsnittet om kapplöpningen om Afrika skiftas fokuset i
framställningen mot vilka effekter den europeiska imperialismen har haft i Afrika. Författaren
lyfter då fram utbildning, sjukvård, ökad folkmängd och nya handelsmöjligheter som positiva
effekter. När fokuset skiftas mot negativa effekter av den europeiska imperialismen i Afrika
beskriver författaren tre exempel: Belgiska Kongo, Sydafrika och hererofolket. Fokuset i
skildringen av dessa exempel handlar om hur befolkningen i länderna utsätts för förtryck, våld
och folkmord av européerna. Författaren presenterar i slutet av avsnittet två möjliga
resonemang kring orsakerna bakom imperialismen där det ena fokuserar kring ekonomiska
motiv och det andra handlar om att européerna ville skydda strategiska intressen.
Efter avsnittet om imperialismen nämns Afrika vid ett fåtal tillfällen, bland annat
i samband med att Italiens invasion av Etiopien 1935 nämns och en beskrivning av slaget om
El Alamein under andra världskriget. Efter det beskrivs Afrikas historia i detalj nästa gång i
samband med en beskrivning av Afrika efter avkoloniseringen. Avsnittet, som sträcker sig över
sju sidor, fokuserar i huvudsak kring; Kongo efter att Belgien lämnade över makten på 1960talet, utvecklingen som ledde till folkmordet i Rwanda 1994 och Sydafrikas väg mot demokrati.
Genom framställningen framstår etniska motsättningar, fattigdom, låg utbildningsnivå och
laglöshet som utmaningar som afrikanska länder drabbas av. I bokens avslutande kapitel ”Nutid
och framtid” framställs befolkningsökning och utökad fattigdom i bland annat Afrika och
jordens begränsade resurser som pågående och framtida utmaningar. Dessa kontrasteras med
den positiva trenden att hälsoläget och barnadödligheten har sjunkit i hela världen.
5.5 Perspektiv på historien A bas (2008)
Perspektiv på historien A bas246 från 2008 är en lärobok som delvis är baserad på Perspektiv på
historien A från 2001 (två av författarna till Perspektiv på historien A bas från 2008 skrev också
Perspektiv på historien A från 2001). I likhet med Perspektiv på historien A från 2001 har
författarna i Perspektiv på historien A bas från 2008 ett uttalat fokus på Europa, med en
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tidsmässig tyngdpunkt på de senaste två hundra åren. Författarna berättar dock att läroboken
innehåller nya infallsvinklar jämfört med tidigare bok och uttrycker att de kompletterar den
kronologiska framställningen med informationsrutor som syftar till att ”…bredda bilden av det
förflutna”.247 Det finns alltså i läroboken dels ett uttalat fokus på Europa, dels en uttalad
ambition att komplettera bilden av historien med fler perspektiv.
I det första kapitlet, som handlar om källkritik, problematiserar författarna hur
historikerns arbete påverkas av den situation de arbetar i. Författarna använder början av 1900talet som exempel och berättar att en nationalistisk anda rådde och att andra folk från till
exempel Afrika och Asien ofta framställdes som efterblivna och mindre värda. Författarna
kopplar detta till den koloniala ideologin och till rasismen som båda var utbredda vid den tiden.
De påpekar att dessa förutsättningar påverkade dåtidens historikers bedömningar och slutsatser
– även om de arbetade seriöst efter källkritiska metoder.248
I likhet med Perspektiv på historien A249 och Alla tiders historia Maxi250 tar den
historiska beskrivningen i Perspektiv på historien A bas251 sin början i forntiden och berättelsen
om människans ursprung som sträcker sig över 2 sidor.252 Liksom de ovan nämnda
läroböckerna nämns de nästan fyra miljoner år gamla fotspåren i Tanzania som tillsammans
med andra fynd visar att människan har sitt ursprung i Afrika.253 Förkastningsdalen Rift Valley,
som sträcker sig genom Etiopien, Kenya och Tanzania, nämns som en plats för sådana
arkeologiska fynd.254 I kapitlet beskrivs också människans ursprung som jägare- och samlare.
Beskrivningen handlar om hur jägare- och samlare lever och i likhet med Perspektiv på
historien A används skrivs att ”Ända in i modern tid har människor levt kvar på detta sätt, till
exempel sanfolken i södra Afrika…”.255 Framställningen kretsar sedan kring sanfolkens
nomadiska levnadssätt, deras tydliga könsdelning, jakten på föda och deras ”påfallande
jämlikhet” som författarna menar beror på att de lever ”ur hand i mun”. Det är därför självklart,
menar författarna, att man delar med sig bland sanfolken – så att man i sin tur får hjälp när
någon annan hittar mat.256

247

Nyström et al. 2008 s 3–4.
Nyström et al. 2008 s 10–11.
249
Nyström & Nyström 2001.
250
Almgren et al. 2002.
251
Nyström et al. 2008.
252
Fyra sidor om kapitlets försättsblad räknas.
253
Nyström et al. 2008 s 31.
254
Nyström et al. 2008 s31.
255
Nyström et al. 2008 s 33.
256
Nyström et al. 2008 s 33.
248

61

Avsnittet som följer beskrivningen av jägar- och samlarfolken handlar om hur det
kan ha gått till när de första jordbrukssamhällena uppstod. I avsnittet finns en bild på en karta i
vilken det framgår att jordbruk förekom i Afrika, men beskrivningen av jordbrukets uppkomst
är allmän och är till synes inte bunden till någon särskild plats. Fokuset ligger istället på hur
uppkomsten av jordbruk kan ha gått till och hur det påverkade befolkningen sett till ändrade
maktförhållanden bland och hur förhållandet mellan män och kvinnor förändrades. Under
rubriken ”Tvåflodslandskapet” skiftas sedan fokuset till jordbrukets betydelse för de samhällen
som växte fram i området kring Eufrat och Tigris.257
Det antika Egypten beskrivs på ett uppslag som sträcker sig över 1,5 sidor.
Fokuset i framställningen hamnar på Nilen och jordbruket, den stabila civilisationen, det
religiösa livet med fokus på prästerna och faraonerna samt egyptiernas skriftspråk och
gravmonument.258 Medelhavsområdet under forntiden beskrivs som en plats där
kulturutvecklingen tog fart. Det var under forntiden en plats där folk och kulturer möttes och,
berättar författarna, ”…hit kom också handelsmän från det mer primitiva Europa”.259
Författarna tillägger att européerna inspirerades av mötet med österlandet (som beskrivs som
rikt) och att den västerländska kulturen skapades genom detta möte.260
Avsnittet om Romarriket nämns Karthago och dess krig med romarna. Liknande
beskrivningar förekommer även i de andra läroböckerna i denna studie. Vi får också läsa att
användningen av slavar ökade i samband med att handeln utvecklades. Slavarna som köptes
billigt och såldes dyrt, berättas det, hämtades från Nordafrika och Centralasien.261
Efter avsnitten om Egypten och Romarriket dröjer till de europeiska upptäckterna
innan Afrika dyker upp i materialet nästa gång. När det gäller Afrika får vi läsa att portugiserna
sökte sig ner längs Afrikas kust. Anledningen var, enligt författarna, att portugiserna lockades
av guldfyndigheter som fanns i Afrika. Så småningom ”insåg” de dock att det fanns en sjöväg
runt Afrika till Indien, berättar författarna, vilket ledde till att en ny handelsled österut öppnades
upp.262 I bildtexten vid en karta som visar ”utomeuropeiska kulturer vid tiden för de geografiska
upptäcktsfärderna” nämns de afrikanska staterna Mali och Benin som ”kulturellt högstående”
rika stater.263 Samma beskrivning förekommer i Perspektiv på historien A.264 Vad som gör att
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staterna räknas som kulturellt högtstående beskrivs inte närmare. Avsnittet innehåller en
kommentar i vilken författarna problematiserar att européernas sjöfärder beskrivs som
”geografiska upptäckter”. Författarna skriver:
När vi talar om ”geografiska upptäckter” i samband med européernas sjöfärder är
det egentligen ett konstigt sätt att beskriva vad som hände. Nästan alla delar av
jorden var ju redan befolkade med människor som varken behövde upptäcka sig
själva eller den plats där de bodde. Talet om ”upptäckter” visar att vi betraktar
historien ur europeisk synvinkel. Man måste inse att det finns andra perspektiv på
historien än det som vi själva valt att följa.265

Kommentaren är näst intill identisk den som förekom i Perspektiv på historien A. En sak har
dock ändrats. I Perspektiv på Historien A används ordet ”djärva” för att beskriva européernas
sjöfärder.266 Ordet har i ovanstående version tagits bort. Författarna påpekar också att det vid
tiden för de europeiska sjöfärderna fanns högkulturer i Indien och Orienten som var både
kulturellt och ekonomiskt överlägsna européerna.267 Här problematiserar författarna ett
eurocentriskt perspektiv i historieskrivningen genom att dels problematisera hur de talar om
européernas upptäcktsresor, dels genom att påminna läsaren om att det finns andra linjer i
historien än de författarna valt att följa.
Afrikaner nämns sedan nästa gång när slaveriet, slavhandeln och triangelhandeln
beskrivs. Vi får läsa att européerna använder ursprungsbefolkningen i Sydamerika som slavar,
men i samband med att befolkningen där krympte börjar européerna ersätta dem med afrikaner.
Författarna beskriver den ca 250 år långa slavhandeln över atlanten som ”…en av historiens
stora brott mot mänskligheten”.268 Slavhandeln beskrivs sedan kortfattat. Framställningen
handlar om hur den transatlantiska slavhandeln uppstod redan på 1600-talet men ökade i takt
med att plantageodlingen ökade. Slavhandeln beskrivs som ”människorov” och författarna
berättar att mer än tio miljoner människor transporterades från Afrika till Amerika. Var femte
beräknas ha dött på fartygen, berättar författarna.269 Intill beskrivningen finns en teckning som
föreställer slavar i ett slavskepps lastutrymme. Senare får vi läsa att slaveriet så småningom
avskaffades i USA, men i södra USA följdes avskaffandet av ett ”…brutalt rasförtryck som om
att vara långt in på 1900-talet”.270 Beskrivningarna i avsnittet är i passiv form, och varken
europeiska eller afrikanska individer omnämns.
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Efter beskrivningen av slavhandeln och triangelhandeln dyker Afrika upp i
läroboken igen i samband med beskrivningen av Imperialismen. Framställningen inleds med en
kort beskrivning av världsutställningen i Paris 1889. I beskrivningen får vi läsa om
kolonialpaviljongerna där besökarna får se exotiska djur och levande människor från Afrika
och Asien. ”…Besökarna förfärades över hur primitiva de tycktes vara och stärktes i sin
övertygelse om att det var Europa som stod för civilisationen i världen”271 (samma beskrivning
förekommer också i Perspektiv på historien A272). Författarna återkommer till att diskutera
européernas imperialistiska världsbild senare i avsnittet och skriver då att européernas strävan
att underkuva världen drabbade Afrika hårdast.273 Kapplöpningen om Afrika beskrivs sedan
över motsvarande ca en och en halv sida. Beskrivningen är kortfattad och fokuset i
framställningen ligger först vid att beskriva vilka europeiska länder som behärskade störst
landområden och hur hänsynslöst gränser drogs. Fokuset skiftar sedan på att berätta att
afrikanerna ofta gjorde motstånd mot européerna (som i beskrivningen benämns ”inkräktarna”).
Skildringen av afrikanernas motstånd kretsar kring den stora obalansen i afrikanerna och
européernas förutsättningar. Européerna, skriver författarna, hade tillgång till mer utvecklade
vapen och hade ”hela den moderna staten bakom sig”.274 Afrikanerna, å andra sidan, beskrivs
som splittrade och dåligt utrustade. Detta, berättar författarna, ledde i vissa fall till ren slakt.
Slaget vid Omdurman 1898, används som exempel på en sådan händelse. Författarna berättar
att 11 000 afrikaner stupade jämfört med 48 engelsmän.275 I ett senare avsnitt berättar
författarna att också Asien berördes av den europeiska imperialismen. De argumenterar då att
européernas dominans såg annorlunda ut i Asien jämfört med Afrika på grund av att européerna
oftare mötte ”…etablerade riken med uråldrig historia och utvecklad samhällsorganisation”276
i Asien.
Belgiska Kongo används i avsnittet som ett exempel på hur européernas agerande
i Afrika präglades av grymhet och brist på respekt för människovärdet. Kongo beskrivs av
författarna som ett av de värsta brotten mot mänskligheten genom historien. De tillägger
samtidigt att samma brutalitet som den i Kongo också förekom på flera andra platser i Afrika.277
Vi får senare, i en bildtext, läsa kort om hererofolket från dagens Namibia som gjorde uppror
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mot tyskarna i början av 1900-talet. Upproret ledde, berättar författarna, till att hererofolket
utsattes för folkmord av tyskarna och att endast tjugo procent av dem överlevde.278
Efter beskrivningen av imperialismen dyker Afrika upp sporadiskt i ett par kortare
stycken. Vi får bland annat veta att Afrika (och delar av Asien) drabbades särskilt hårt av
spanska sjukan279, att Tyskland skickade en pansarkår till Nordafrika under andra
världskriget280 och att britterna senare drev ut dom därifrån.281 Afrika nämns också i avsnittet
om kalla kriget då sammanhanget att Sovjet stödde kraven på frigörelse i de koloniserade länder
för att försvaga sina motståndare282. Därefter dröjer det till beskrivningen av koloniernas
frigörelse innan Afrika nämns igen.
Algeriets kamp om frigörelse beskrivs i ett eget stycke. Framställningens fokus är
de franska kolonisatörernas agerande. Först beskriver författarna att den franska minoritetens
motstånd mot befrielserörelsen ledde till ett smutsigt krig. Sedan nämns att Charles de Gaulle
valdes till president 1958.283 Författarna berättar: ”…De Gaulle fick stöd från dem som ville
behålla Algeriet och andra besittningar men han insåg snart att Frankrikes enda väg framåt var
att låta kolonierna bli självständiga…”.284 Framställningen kretsar på så sätt kring
fransmännens motstånd mot befrielserörelsen och att den franska presidenten ”insåg” att vägen
framåt för Frankrike var att låta kolonierna bli självständiga. Inga afrikanska individer nämns i
beskrivningen. Befrielserörelsen nämns, men namnges inte.
Koloniernas befrielse i Afrika söder om Sahara beskrivs på en sida. Författarna
beskriver att kolonialismen i ”det svarta Afrika” var särskilt utdragen och brutal. Författarna
nämner till exempel att förstörelsen av de inhemska samhällena var mer fullständig här än
någon annan stans. Entusiasmen var därför stor när fler och fler länder efter 1960 frigjordes
från kolonialismen.285 Författarna berättar dock att det koloniala arvet skulle visa sig vara svårt
att bli av med eftersom det i de nybildade staterna fanns få med högre utbildning och länderna
saknade fungerande offentlig organisation. Författarna nämner också att européernas
godtyckliga gränsdragning ledde till motsättningar mellan olika folkgrupper. Författarna
nämner Kongo och Nigeria som exempel på länder där självständigheten urartade i blodiga
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strider.286 De portugisiska kolonierna Angola, Moçambique, Guinea Bissau och de brittiska
kolonierna Zimbabwe och Sydafrika nämns som länder där frigörelsen från kolonialismen var
särskilt utdragen. I en bild som hör till avsnittet visas Jomo Kenyatta, Kenyas första president
när han svär eden 1964. Vi får i texten reda på att Kenyatta hade studerat i England, vilket
beskrivs som typiskt för afrikanska frihetskämpar.287
Sydafrikas väg mot frigörelse från kolonialismen beskriv i ett eget avsnitt som
sträcker sig över en sida. Fokuset i framställningen är på apartheidsystemet och motståndet mot
detta. Apartheidsystemet beskrivs som ett rasåtskillnadsystem som innebar att svarta och vita
hade olika rättigheter. Vi får bland annat läsa att svarta inte fick rösta och att de inte fick gå i
samma skolor eller bo i samma områden som vita. Författarna berättar att många svarta
demonstrerade mot diskrimineringen. Efter 1960 förvärrades situation för de svarta i Sydafrika,
berättar författarna. Många svarta arbetare tvingades bo tätt tillsammans på särskilda platser
och stora fattiga slumområden växte upp runt städer. Två stora demonstrationer som resulterade
i att de vita makthavarna öppnade eld mot de svarta demonstranterna nämns: Sharpeville och
Soweto. Båda händelserna ledde också till att ett stort antal människor fängslades. Trots våldet
mot demonstranterna, berättar författarna, fortsatte strejker och demonstrationer.288
Beskrivningen av utvecklingen i Sydafrika avslutas på följande vis:
Till slut insåg en del vita politiker att situationen måste förändras. Bakom
kulisserna pågick kontakter med det förbjudna ANC och dess legendariske ledare
Nelson Mandela. Fastän han var sjuttio år gammal och i flera decennier suttit i
fängelse kunde han diskutera med sina motståndare och stå fast vid sina åsikter.
Det var han och hans anhängare som tog över när han blev fri från fängelset. År
1994 fick alla sydafrikaner rösta, ANC vann valet och Nelson Mandela blev
president i den nya staten.289

Fokuset i det avslutande stycket ligger inledningsvis på att de vita politikerna inser att en
förändring är nödvändig och att de i hemlighet för samtal med ANC och Nelson Mandela.
Stycket följer direkt efter det stycke som beskrev händelsen i Soweto 1967 och de utdragna
demonstrationerna. Att flera vita politiker till slut insåg att en förändring var nödvändig framstår
på så vis som en direkt följd av protesterna. Därefter skiftar fokuset i framställningen till att
kretsa kring Nelson Mandela som, trots sin höga ålder, lyckas föra fram sina åsikter. Till följd
av det första fria valet i Sydafrika 1994 blir han det nya Sydafrikas förste president. Nelson
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Mandela är den enda person som namnges i beskrivningen av Sydafrikas utveckling under
1900-talet. Han framställs i positiva ordalag, bland annat används ordet legendarisk för att
beskriva honom. När det tillfälle då han släpptes efter 27 års fängelsevistelse beskrivs berättar
författarna att han möttes av en folkmassa som applåderade, hurrade och grät av glädje.290
I lärobokens avslutande del nämns Afrika vid ett par skilda tillfällen. Dels får vi
läsa att Sverige under 1900-talet tar emot flyktingar från flera håll i världen, bland annat från
afrikanska länder som har drabbats av ”inbördeskrig och sönderfall” (Somalia nämns som
exempel).291 Författarna berättar senare att det finns många positiva globala utvecklingstrender
de senaste årtiondena. Men, fortsätter de, skillnaderna mellan de rikaste och de fattigaste
fortsätter att växa. Ekonomierna i Kina och Indien växer, men i Afrika och Latinamerika har
utvecklingen snarare stannat av.292 I bokens avslutning nämner författarna att det är en global
värld vi lever i. De skriver då:
Samtidigt som de geografiska avstånden krymper växer världen samman
kulturellt. I den fattigaste by i Indien eller Afrika finns idag en TV som visar bilder
från hela världen. Samma filmer, musik, eller fotbollsspelare kan vara populära i
Kapstaden som i en Sydkoreansk landsby eller en svensk småstad. En gemensam
referensram har växt fram som vi alla kan relatera oss till som världsmedborgare.
Världen har blivit mindre – eller större. Det beror på hur man ser på det.293

5.5.1 Perspektiv på historien A bas (2008) – Sammanfattning
I det ovanstående avsnittet har framställningen av Afrikas historia i läroboken Perspektiv på
historien A bas presenterats. Lärobokens historiska beskrivning tar sin början i forntiden och
berättelsen om människans ursprung i Afrika. Fokuset i framställningen kretsar kring
arkeologiska fynd i Rift Valley, som används som bevis för att människan hade sitt ursprung i
Afrika, och kring den tidiga människans levnadssätt som jägare- och samlare. San-folket
beskrivs som ett folkslag som lever som jägare- och samlare i modern tid. Framställningen
kretsar kring deras levnadssätt med fokus på deras jakt på föda och deras sociala liv – som
beskrivs som tämligen jämställt, även om det finns tydliga skillnader i vilka arbetsuppgifter
kvinnor och män tilldelas. Avsnittet följs av en beskrivning av de första jordbruken där vi
genom en karta kan uttyda att jordbruk förekom i Afrika, avsnittet i sig är dock i allmänna
ordalag och är inte bunden till någon särskild plats.
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Det antika Egypten beskrivs sedan med fokus på jordbruket, den stabila
civilisationen och faraonerna samt deras religion, skriftspråk och byggkonst. I samband med att
romarriket beskrivs nämns det nordafrikanska riket Karthago och deras krig med romarna.
Därefter dröjer det till avsnittet som handlar om de europeiska upptäcktsfärderna innan Afrika
beskrivs i läroboken nästa gång. Då beskrivs hur portugiserna sökte sig längs Afrikas kust och
så småningom hittade vägen runt Afrika till Indien. I samband med beskrivningen får vi läsa att
Mali och Benin var två kulturellt högtstående afrikanska stater. Annat än att de var rika till följd
av handel får vi inte veta mer om dom. Vi får inte heller veta vad det är som gör att de klassas
som kulturellt högtstående. Författarna problematiserar, i likhet med Perspektiv på historien A,
att européernas sjöfärder beskrivs som ”geografiska upptäckter” eftersom det redan fanns folk
på de platser européerna ”upptäckte”. Författarna menar att detta är ett exempel på hur historien
betraktas ur ett europeiskt perspektiv och att det är viktigt att inse att det finns andra linjer i
historien. De tillägger också att det vid tiden för de europeiska sjöfärderna fanns
utomeuropeiska högkulturer som var både kulturellt och ekonomiskt överlägsna européerna.
Efter avsnittet om de europeiska upptäcktsresorna nämns Afrika nästa gång i
samband med den transatlantiska slavhandeln och triangelhandeln. Författarna beskriver
slavhandeln som ”människorov” och som ”en av historiens stora brott mot mänskligheten”.
Därefter dröjer det till avsnittet om imperialismen och huggsexan om Afrika innan Afrika
förekommer i beskrivningen nästa gång. När det gäller huggsexan om Afrika fokuserar
skildringen först på vilka europeiska länder som erövrade störst landområden och hur
européerna drog gränser på ett hänsynslöst sätt. Skildringen skiftar sedan fokus mot att handla
om afrikanernas motstånd mot européerna. Framställningen handlar då i huvudsak om den
vapentekniska obalansen mellan européerna och afrikanerna och hur detta leder till stora
skillnader i förluster på de båda sidorna. Slaget vid Omdurman 1898 används som exempel på
detta. Också det europeiska förtrycket och grymheterna mot befolkningen i Afrika beskrivs.
Belgiska Kongo används då som ett exempel på särskilt grym behandling av
ursprungsbefolkningen. Författarna tillägger dock att lika grym behandling förekom i flera
andra afrikanska kolonier och nämner då Tysklands folkmord på hererofolket som ett exempel.
Författarna jämför i ett senare stycke européernas framfart i Afrika under imperialismen med
den i Asien och menar då att européerna i Asien mötte fler etablerade riken med utvecklas
samhällsorganisation än de gjorde i Afrika – vilket ledde till att européernas erövring av Asien
såg annorlunda ut än den gjorde i Afrika.
Efter avsnittet om imperialismen nämns Afrika endast kort i ett fåtal sammanhang
till exempel i samband med en beskrivning av spanska sjukan. Afrika omnämns också mycket
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kort i avsnittet om andra världskriget och kalla kriget. Därefter dröjer det till beskrivningen av
de afrikanska koloniernas frigörelse innan Afrikas beskrivs nästa gång. Beskrivningen kretsar
då kring Algeriets frigörelsekamp och fransmännens motstånd mot denna. Genom
framställningen får vi veta att den franska presidenten till slut ”insåg” att kolonierna behövde
få sin självständighet, eftersom det var den enda vägen framåt för Frankrike. Inga afrikanska
individer nämns i beskrivningen. När det gäller kolonierna söder om Sahara, som författarna
kallar ”det svarta Afrika” berättar författarna att det koloniala arvet har visat sig vara svårt att
bli av med. Länderna Kongo, Nigeria, Angola, Moçambique, Guinea Bissau, Zimbabwe, Kenya
och Sydafrika nämns i beskrivningen. Kenyas första president Jomo Kenyatta namnges i texten.
Sydafrikas utveckling under 1900-talet beskrivs på en egen temasida. Fokuset i
framställningen ligger på rasåtskillnadssystemet apartheid och motstånd mot detta.
Motståndsrörelsen ANC och Nelson Mandela framstår genom framställningen som avgörande
aktörer.
I lärobokens sista del beskriver författarna att det finns många positiva
utvecklingstrender i världen. Samtidigt finns utmaningar. Bland dessa nämns att skillnaderna
mellan de rikaste och de fattigaste fortsätter att öka där Afrika är en av de platser som beskrivs
som fattigt. Författarna avslutar med en optimistisk kommentar i vilken de berättar att en global
värld har växt fram, och med den en gemensam referensram vi kan relatera till som
världsmedborgare.
6. Resultat och diskussion
Syftet med uppsatsen har varit att dels undersöka hur den afrikanska kontinenten och dess folks
historia framställs i ett urval svenska läroböcker som publicerades under perioden 2000–2010,
dels hur den bilden eventuellt har förändrats över tid i förhållande till bilden av Afrika i
läroböcker som publicerades innan 2000. I det ovanstående avsnittet har framställningen av
Afrika och dess folks historia i fyra svenska läroböcker kartlagts, beskrivits och analyserats. I
det följande avsnittet presenteras och diskuteras först resultatet av kartläggningen av
framställningen av Afrikas historia i de aktuella läroböckerna. I samband med detta jämförs
också de aktuella läroböckernas framställningar. Sedan jämförs och diskuteras den resulterande
bilden av Afrika och dess historia med vad tidigare forskning har visat om bilden av Afrika i
svenska läroböcker innan år 2000. Uppsatsens resultat diskuteras också i förhållande till dess
teoretiska ramverk, postkolonial teori.
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De fyra läroböckerna som undersöktes i den här uppsatsen: Perspektiv på
historien A från 2001, Alla tiders historia Maxi från 2002, Sekvens: Historia A från 2007 och
Perspektiv på historien A bas från 2008, har alla en i stort sett kronologisk framställning. När
det gäller hur och i vilka sammanhang Afrikas historia förekommer i läroböckerna följer de
snarlika mönster. Afrika förekommer sporadiskt i de jämförda läroböckerna och vanligtvis med
ganska långa luckor mellan omnämnandena. I samtliga av de undersökta läroböckerna nämns
Afrika första gången i samband med den kronologiska historiebeskrivningens första avsnitt:
forntiden. Afrika beskrivs då som människans ursprungsplats. De tidiga människornas
levnadssätt som jägare- och samlare beskrivs då i tre av de fyra läroböckerna; Perspektiv på
historien A, Sekvens: Historia A och Perspektiv på historien A bas. Fokuset i framställningen
kretsar dels på att beskriva jägar- och samlarfolkens levnadssätt, dels kring att kunskapen om
jägar- och samlarfolkens levnadssätt baseras på arkeologiska fynd och på observationer av
människor som lever likadant än idag - i bland annat Afrika. I Perspektiv på historien A och
Perspektiv på historien A bas används Sanfolken från södra Afrika som exempel på nutida
jägar- och samlarfolk, och beskrivningen av jägar- och samlarsamhällens levnadssätt framstår
som att också handla om hur Sanfolken lever idag. I Sekvens: Historia A är framställningen om
jägar- och samlarsamhällena av mer allmän karaktär och är till synes inte bunden till någon
särskild plats eller till ett särskilt folk. I Alla tiders historia Maxi ligger fokuset i framställningen
av forntiden och de tidigaste människorna snarare kring människans tidiga fysiska och tekniska
utveckling snarare än att beskriva i detalj hur jägar- och samlarfolk levde.
Efter jägar- och samlarfolken följer i läroböckerna beskrivningar av de första
jordbrukssamhällena. I de fall Afrika omnämns i läroböckerna i detta sammanhang sker det
genom att områden i Afrika är markerade på en karta eller genom bildtexter. Den huvudsakliga
beskrivningen utgår dock från mellanöstern och Asien (i Perspektiv på historien A och Sekvens:
Historia A) eller är av allmän karaktär och inte bunden till någon särskild plats (i Alla tiders
historia Maxi och Perspektiv på historien A bas). Det bör nämnas att även om det tidiga
jordbruket i Afrika inte beskrivs i detalj i avsnittet som handlar om det tidiga jordbrukets
uppkomst i någon av de undersökta böckerna, förekommer beskrivningar av förutsättningarna
för jordbruket i det antika Egypten i någon mån i samtliga böcker. När det gäller det tidiga
jordbrukets förutsättningar i Afrika söder om Sahara är det endast i Sekvens: Historia A som
detta beskrivs i någon detalj, då i ett senare avsnitt som handlar just om Afrika söder om Saharas
tidiga och medeltida historia. Genom framställningen i Sekvens: Historia A framstår
förutsättningarna för jordbruket i Afrika söder om Sahara som försvårade av för jordbruket
undermåliga geografiska förutsättningar och av förekomsten av skadeinsekter som kunde skada
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både skörd och boskap. Afrika söder om Saharas försvårade förutsättningar för att skapa
överskott av livsmedel genom jordbruk jämförs i Sekvens: Historia A med motsvarande
förutsättningar i Europa och Asien där de sistnämnda kontinenternas förutsättningar beskrivs
som mer gynnsamma.
Det antika Egyptens historia behandlas i fristående avsnitt i samtliga av de
undersökta läroböckernas genomgångar av de så kallade flodkulturerna. Framställningarna
varierar något men fokuset kretsar i olika omfattning kring Nilens betydelse, rikets stabilitet,
faraonernas omfattande makt och rikets framsteg inom byggnadsteknik och vetenskap. I
avsnitten om antiken i samtliga läroböcker beskrivs också den nordafrikanska staden Karthago
och dess krig med romarna i olika omfattning.
Efter avsnittet om antiken dröjer det i tre av de fyra undersökta läroböckerna
(Perspektiv på historien A, Alla tiders historia Maxi och Alla tiders historia A bas) till
beskrivningen av européernas upptäcktsfärder under slutet på 1400-talet och 1500-talet innan
Afrika förekommer och beskrivs mer ingående nästa gång. Det som då är i fokus i
framställningen är de portugisiska upptäcktsresarnas resor längs Afrikas kuster där de sökte,
och slutligen hittade sjövägen till Indien. Afrika förekommer i de sammanhangen nästan
uteslutande som en geografisk plats som portugiserna navigerar runt och fokuset ligger just på
portugiserna. Afrikanska folk eller stater nämns mycket sällan i de skildringarna. Några
undantag finns. Vi får i Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien A bas läsa att
Mali och Benin var kulturellt högtstående stater i Afrika. Beskrivningen är dock mycket kort
och annat än att vi får veta att staterna var rika till följd av lönsam karavanhandel får vi inte
veta mer. Det framgår till exempel inte vad det är, förutom deras rikedom, som gör att Benin
och Mali kan klassas som kulturellt högtstående.
Christer Öhmans Sekvens: Historia A framstår i det här sammanhanget som det
stora undantaget eftersom boken innehåller en beskrivning som handlar om Afrika söder om
Saharas medeltida historia. Genom Öhmans framställning berättas att det i stort sett saknas
inhemska skriftliga källor från Afrika söder om Sahara som beskriver områdets tidiga och
medeltida historia. Detta är en följd av att samhällena i området, med undantag för Etiopien,
inte utvecklade några skriftspråk. Öhman berättar sedan om de afrikanska rikena Ghana, Mali
och Songhai. Det huvudsakliga fokuset i Öhmans beskrivning ligger kring Mali och
karavanhandeln över Sahara. Senare i skildringen skiftas fokuset till att portugiser upprättar
handelsstationer som i slutändan konkurrerade ut karavanhandeln vilket fick till följd att Ghana,
Mali och Songhai tappade sina viktigaste inkomstkällor. Någon liknande beskrivning av
afrikanska länder i området söder om Sahara finns inte i någon av de andra undersökta
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läroböckerna. Det är också den enda detaljerade skildringen av Afrika söder om Saharas
förkoloniala historia i de undersökta läroböckerna som inte hör till forntiden.
Efter avsnittet om medeltiden och de europeiska upptäcktsresorna nämns Afrika
i läroböckerna nästa gång i samband med triangelhandeln och den transatlantiska slavhandeln,
med undantag för några kortare utspridda omnämnanden. Fokuset i framställningarna kretsar i
huvudsak kring vilka varor som går i vilken riktning i triangelhandeln och hur slavhandeln var
lönsam för alla inblandade – utom de afrikanska slavarna. Inga individer, varken afrikaner eller
européer, förekommer i beskrivningarna av slavhandeln.
Efter den transatlantiska slavhandeln och triangelhandeln behandlas Afrikas
historia i de undersökta läroböckerna nästa gång i samband med att den europeiska
imperialismen beskrivs. Fokuset i framställningarna följer ungefär samma mönster:
framställningarna kretsar först kring vilka europeiska länder som tog kontroll över vilka
afrikanska områden, för att sedan skifta mot motståndet mot den europeiska kolonialismen och
om hur ursprungsfolken i Afrika utsattes för övergrepp av de europeiska kolonisatörerna.
Belgiska Kongo förekommer i samtliga av de undersökta läroböckerna som exempel på särskilt
grym behandling av afrikaner under den europeiska imperialismen. Andra folkslag som också
förekommer i läroböckernas beskrivningar av folk som faller offer för imperialismen är
hererofolket och massajerna. När det gäller motstånd mot kolonisatörerna ligger fokuset i
skildringen kring den (vapen)tekniska obalansen mellan européerna och afrikanerna som leder
till nederlag för afrikanerna. Slaget vid Omdurman används som exempel på en sådan händelse
i Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien A bas. Etiopien nämns i samtliga av de
undersökta läroböckerna som det enda afrikanska landet som lyckades motstå de europeiska
erövrarna. Det är dock endast i beskrivningen i Sekvens: Historia A som det framgår att det var
det faktum att Etiopien var utrustade med moderna skjutvapen som gjorde att de kunde avvärja
det italienska invasionsförsöket och förbli självständiga.
Efter beskrivningen av imperialismen nämns Afrika nästa gång kortfattat i
samband med andra världskriget. I Sekvens: Historia A inkluderar författaren en
källkritiksövning som handlar om slaget vid El Alamein, i övrigt nämns Afrika endast genom
korta omnämnanden i detta sammanhang. Det är först när avkoloniseringen och utvecklingen i
Afrika efter 1945 som Afrika förekommer i läroböckernas beskrivning i större detalj nästa gång.
När det gäller avkoloniseringen i Afrika skiljer sig fokuset i framställningarna något mellan de
undersökta läroböckerna, även om likheterna också är många. I Perspektiv på historien A
kretsar fokuset dels kring Algeriets frigörelse. Där framstår den franska presidenten Charles de
Gaulle och den algeriska motståndsrörelsen FLN som viktiga aktörer. Skildringen kretsar också
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kring att beskriva de utmaningar som har följt de afrikanska koloniernas frigörelse. Bland dessa
nämns brist på personer med högre utbildning, brist på fungerande demokratiska institutioner
och utbredda etniska motsättningar. Kongos frigörelse från Belgien och Biafra-kriget i Nigeria
nämns som exempel på när en sådan utveckling har lett till våldsamma konflikter. När det gäller
beskrivningarna som följer i läroboken därpå blir den sammantagna bilden att Afrika är särskilt
drabbat av fattigdom, svält, politiska sammanbrott, inbördeskrig och etniska uppgörelser.
Denna bild kontrasteras till viss del av en beskrivning av Sydafrikas utveckling mot demokrati
som beskrivs i positiva ordalag.
I Alla tiders historia Maxi ligger fokuset i framställningen om Afrikas väg mot
självständighet kring Algeriet, det övriga fransktalande Afrika och Guinea - som får egna
beskrivningar i texten. En detalj som står ut är att Guineas första president citeras i
beskrivningen av Guineas väg mot självständighet. Det är, så vitt jag har kunnat uttyda i min
läsning, enda gången en medborgare i ett afrikanskt land citeras i någon av de fyra undersökta
läroböckerna. Också Sydafrikas utveckling efter 1945 beskrivs. Fokuset ligger då på att
beskriva apartheid och motståndet mot det. Utvecklingen i Sydafrika från diktatur till demokrati
beskrivs som mycket positiv. Samtidigt påpekar författarna att landet har stora utmaningar att
lösa i form av brottslighet och aids. I avsnittets avslutande del väger författarna positiva
utvecklingstrender mot negativa. Framställningen blir då relativt pessimistisk och Afrika
framstår då som en plats som är särskilt utsatt för ekonomiska problem, krig, etniska konflikter,
ostabila politiska förhållanden och naturkatastrofer.
I Sekvens: Historia A handlar framställningen om Afrikas frigörelse från
kolonierna och tiden därefter i huvudsak om: Kongos utveckling efter frigörelsen från Belgien,
utvecklingen som ledde till folkmordet i Rwanda 1994, och Sydafrikas utveckling från diktatur
till demokrati. I allmänhet framstår etniska motsättningar, fattigdom, låg utbildningsnivå och
laglöshet som bekymmer som drabbar många afrikanska länder. Befolkningsökning
tillsammans med utbredd fattigdom och jordens begränsade resurser framställs också som
utmaningar i nutiden och för framtiden. Dessa negativa trender kontrasteras med att hälsoläget
i hela världen har förbättrats och att barnadödligheten har sjunkit världen över.
I Perspektiv på historien A bas kretsar beskrivningen av Afrikas utveckling efter
1945 kring Algeriets befrielsekamp och fransmännens motstånd mot det. Denna framställs i
termer om att Frankrikes president till slut ”insåg” att den enda vägen framåt för Frankrike var
att kolonierna skulle få sin självständighet. Inga afrikaner nämns i beskrivningen av Algeriets
frigörelse från kolonialismen. När det gäller kolonierna söder om Sahara beskriver författarna
att det koloniala arvet har visat sig vara svårt att bli av med. Sydafrikas utveckling från diktatur
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till demokrati beskrivs i ett eget avsnitt. Fokuset i framställningen kretsar då kring apartheid
och motståndet mot det. Nelson Mandela och motståndsgruppen ANC framstår då som
avgörande aktörer. När det gäller utvecklingen i världen då läroboken skrevs lyfter författarna
fram de växande skillnaderna mellan rika och fattiga, Afrika beskrivs då som bland de fattiga.
I de ovanstående styckena har resultatet av kartläggningen och analysen av de
fyra läroböckerna presenterats. Genom ovanstående beskrivning kan ett övergripande mönster
om bilden av Afrika och dess folks historia utläsas och kopplas till tidigare forskning, och teori.
I Palmbergs undersökning från 1987 om Afrikabilden i svenska läroböcker beskriver Palmberg
att Afrikas historia ofta hanteras på följande vis:
Informationen om Afrika i skolan har många luckor. Afrika inträder på scenen
med vissa mellanrum och de perioder av Afrikas historia som täcks är de där mötet
mellan västerlandet och Afrika dramatiskt ändrat västerlandets historia. Först
kommer slavhandeln, sedan kapplöpningen om Afrika i slutet av 1800-talet.
Därpå följer åter decennier av tystnad och Afrika möter vi igen när
kolonialväldena börjar upplösas från början av 1960-talet.294

En liknande beskrivning förekommer också i Anderssons studie från 2010, men han tillägger
då att Afrika också förekommer under forntiden då Afrika beskrivs som mänsklighetens vagga,
vilket följs av Egypten som i sin tur följs av en lång period av tystnad. Afrika återkommer sedan
i beskrivningen i samband med att europeiska upptäcktsresande utforskar Afrikas kuster, som
sedan följs av kolonialismen och imperialismen samt i slutändan kontinentens frigörelse från
det koloniala styret.295 Detta kan också kopplas till en av de fördomar Palmberg296 beskriver i
vilken Afrika framstår som utan en egen historia genom att kontinentens historia beskrivs som
européernas historia i Afrika. Ovanstående beskrivning av de fyra läroböckerna som har
undersökts i den här uppsatsen visar att de undersökta läroböckerna till stor del följer ett
liknande mönster i sin framställning som de mönster som beskrivs ovan av Palmberg och
Andersson. Vissa undantag finns dock. De flesta undantag från ovanstående mönster handlar
om sporadiskt utspridda omnämnanden då Afrika kort nämns i förhållande till något annat
områdes historia, till exempel Europa eller Mellanöstern. Det undantag som står ut i detta
sammanhang är läroboken Sekvens: Historia A som genom att inkludera ett avsnitt som
fokuserar på Afrikas tidiga och medeltida historia bryter det ovan beskrivna mönstret. I övrigt
framstår dock Afrikas historia efter antiken i de undersökta läroböckerna till stor del som att
handla om européernas historia i Afrika.
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Tyngdpunkten i historiebeskrivningen i de undersökta läroböckerna ligger som
har beskrivits ovan vid att beskriva Europas historia. Samtliga av de undersökta läroböckerna,
förutom Alla tiders historia Maxi, uttalar dessutom genom förordet att det huvudsakliga fokuset
i framställningen är på just Europas historia. I förhållande till postkolonial teori kan
historieskrivningen i de undersökta läroböckerna beskrivas som eurocentrisk på så vis att
historien betraktas med ett europeiskt perspektiv som utgångspunkt. Detta stämmer också
överens med vad Palmberg297, Andersson298 och Olsson299 visar i sina studier.
Läroböckernas framställningar är dock inte nödvändigtvis eurocentriska i den
bemärkelse att det europeiska perspektivet fungerar som en måttstock som andra kulturer mäts
och värderas efter. Detta eftersom historieskrivning ur ett europeiskt perspektiv problematiseras
i viss utsträckning. Detta görs till exempel i Perspektiv på historien A och Perspektiv på
historien A bas, i vilka författarna förklarar att det är viktigt att ha i åtanke att det finns andra
linjer i historien än de författarna valt att följa i läroböckerna. Ett annat exempel finns i Alla
tiders historia där författarna diskuterar hur européernas upptäckter ofta skildrades i Europa
som att européerna förde med sig kultur och civilisation till de ”nya” länderna. Författarna
problematiserar denna typ av skildringar genom att påpeka att det med tiden har blivit uppenbart
att de länder européerna ”upptäckte” på många sätt var kulturellt högtstående när européerna
anlände. Ytterligare ett exempel finns också i Perspektiv på historien A bas där författarna
påpekar att det vid tiden för de europeiska upptäcktsresorna fanns högkulturer i Indien och
Orienten som var både kulturellt och ekonomiskt överlägsna européerna. På så vis breddar
författarna perspektivet något.
Förutom att undersöka hur Afrika, dess invånare och dess historia framställs i de
utvalda läroböckerna som publicerades under perioden 2000–2010, ingick också i uppsatsens
frågeställning att undersöka hur den bilden eventuellt har förändrats med tiden i relation till
Afrikabilden innan 2000. Ajagán-Lesters avhandling om bilden av Afrika i svenska läromedel
under perioden 1768–1965 visade att bilden av Afrika i svenska läromedel präglades av tydligt
rasistiska diskurser fram till ungefär 1950. Från 1950 försvinner sedan de klassiska rasistiska
dragen ur texterna och diskursen skiftar istället mot att vara mer välvillig, men etnocentrisk. I
den här uppsatsens undersökning av fyra utvalda läroböcker kunde inga spår av tydligt
rasistiska framställningar identifieras, vilket var ett väntat resultat i förhållande till vad AjagánLester beskriver. De aktuella läromedlen kan dock beskrivas som att vara etnocentriska, i detta
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fall eurocentriska - åtminstone på så vis att historien betraktas med ett europeiskt perspektiv
som utgångspunkt. Detta har beskrivits och diskuterats i relation till postkolonial teori i de
föregående styckena.
I Lena Olssons undersökning från 1986 undersöker hon kultursynen i svenska
läroböcker under perioden 1870–1985 och kommer då bland annat fram till att läroböckernas
beskrivningar av andra kulturer grundar sig i ett värderande tankesätt som rangordnar olika
kulturer inom en tänkt hierarki.300 Den kulturella rangordningen kommer i de tidigare
läroböckerna till uttryck genom uttryckliga skriftliga värderingar. Från 1950-talet och framåt
tonas det rasistiska språkbruket ned. I än senare läroböcker (under 1960-, 70-, och 80-talen)
uttrycks rangordningen istället genom presentationen av kvantitativa data och modeller. Även
om innehållet, sätten att uttrycka sig på och mätmetoderna förändras under perioden är det,
menar Olsson, fortfarande samma delar av världen som värderas högst i material från 1980talet i materialet från 1880-talet.301 Detta kan kopplas till en av de fördomar Palmberg
formulerade i sin studie från 1987, i vilken ett liknande hierarkiskt tänkande beskrivs. Liknande
kulturella hierarkier beskrivs och förekommer också i postkolonial teoribildning och kan då
länkas till ett eurocentriskt förhållningssätt. Gällande den här uppsatsens undersökning av
läroböcker som publicerades under perioden 2000–2010 finns det tecken som tyder på att idén
om kulturella hierarkier förekommer i dessa. Detta visar sig till exempel genom att vissa
historiska stater beskrivs som kulturellt ”högtstående” eller att begrepp som u-land och i-land
används.
I Palmbergs undersökning från 2000 beskriver hon att delar av Afrika har drabbats
av konflikter och katastrofer. Ett resultat av detta, menar Palmberg, är att en afropessimism har
växt fram i västvärlden, det vill säga en bild av att den typen av konflikter eller katastrofer är
typiska för Afrika.302 Resultatet av det här examensarbetes undersökning av fyra läroböcker
som publicerades under perioden 2000–2010 visar att en viss pessimistisk inställning till
Afrikas förutsättningar förekommer i läroböckerna. Dessa kommer oftast till tals i
läroböckernas avslutande delar när författarna redogör för nuläget (när böckerna skrevs) och
för sina tankar om framtiden. Afrika framstår i dessa fall som särskilt drabbat av fattigdom,
svält, politiska sammanbrott, inbördeskrig, och etniska konflikter. Samtidigt balanseras bilden
något genom att författarna också nämner positiva trender i texterna. Exempel på sådana
positiva trender som nämns i läroböckerna är: utvecklingen mot demokrati i Sydafrika i mitten
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på 1990-talet och minskad barnadödlighet, ökad läs- och skrivkunnighet samt förbättrat
hälsoläge världen över.
7. Avslutande kommentarer
Detta examensarbete har syftat till att undersöka hur Afrika, dess folk och dess historia
framställs i ett urval av svenska läroböcker i historia som publicerades mellan 2000–2010.
Resultatet visar bland annat att Afrika förekommer sporadiskt i läroböckerna, och ofta med
ganska långa mellanrum mellan omnämnandena. Resultatet visar också att fokuset i de
undersökta läroböckernas framställningar till stor del riktas mot att beskriva Europas historia,
vilket dessutom uttalas genom flera av läroböckernas förord. Samtidigt problematiserar
författarna historieskrivning ur ett uteslutande europeiskt perspektiv och läsaren påminns i flera
fall att det finns andra linjer i historien än den europeiska. När det gäller bilden av Afrika är det
framförallt i de avsnitt i läroböckerna som behandlar imperialismen och de avsnitt som
beskriver utvecklingen i Afrika efter 1945 som beskrivningarna blir mer detaljerade. Afrika
framställs i dessa beskrivningar ofta som en kontinent som är särskilt drabbad av fattigdom,
svält, politiska sammanbrott, inbördeskrig, och etniska konflikter. Samtidigt balanseras bilden
genom att författarna kontrasterar de negativa trenderna med positiva trender, till exempel
utvecklingen i Sydafrika under mitten av 1990-talet och sjunkande barnadödlighet, förbättrad
läs- och skrivkunnighet samt förbättrat hälsoläge i hela världen.
Undersökningen i detta examensarbete fokuserade på läroböcker i historia som
publicerades mellan 2000–2010. Det hade varit intressant att också undersöka hur Afrikas
historia framställs i läroböcker i historia som publicerades efter 2011 eftersom en ny läroplan
lanserades då, vilket eventuellt kan ha haft en effekt på hur Afrika framställs eller vilka
perspektiv som erbjuds i läroböckerna. Med hänsyn till den begränsade tillgången på tid har det
dock inte funnits utrymme att undersöka detta inom ramarna för det här examensarbetet. Flera
av studierna som beskrevs i tidigare forskning i detta examensarbete använde geografiböcker
som undersökningsobjekt utöver läroböcker i historia. Jag misstänker att det skulle vara
intressant för fortsatta studier i området att också undersöka bilden av Afrika i aktuella
läroböcker i geografi istället för historia. Detta eftersom läroböcker i geografi innehåller en
annan typ av beskrivningar, och intresserar sig för annan typ av information, jämfört med
läroböcker i historia.
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