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Abstract: 

Syftet med denna studie är att analysera de föreställningar av afrikaner som funnits under 

1960-talet samt i 2010-talet. Den valda frågeställningen är följande: Hur gestaltar läroböcker 

i historia, geografi och samhällskunskap Afrikas invånare i bild och bildtext? Hur förändras 

den gestaltningen under efterkrigstiden? Detta görs genom att undersöka läroböcker i historia, 

geografi samt samhällskunskap. Undersökningen behandlar svenska läroböcker och utförs 

med två olika sorters bildanalyser. Undersökningen visar att eurocentriska och koloniala 

föreställningar präglar det undersökta läroböckernas bildmaterial. Den ena bildanalysen utförs 

med hjälp av en kvantitativ metod, där de strukturer som finns synliggörs med hjälp av antalet 

bilder i läroböckerna och utifrån en kategorisering av bildmaterialet. Den andra är kvalitativt 

grundat, där bilderna analyseras på ett fördjupat plan. Detta är relevant för läraryrket, dels då 

varje lärare borde vara kritisk till det läromedel som finns på marknaden idag. En annan 

anledning är även att lärare borde i sin undervisning kunna redogöra för vilka strukturer samt 

föreställningar kring Afrika och dess invånare som funnits genom tiderna inom historieämnet. 

Uppsatsens resultat visar att i hur afrikaner oftast framställs som maktlösa, svältande samt i 

behov av hjälp från omvärlden. Det som denna studie bidrar med är att synliggöra vilka 

stereotypiseringar samt föreställningar som funnits under 1960-talet samt 2010-talets kring 

svarta afrikaner. De slutsatser som kan dras är att det funnits en ökad representation av 

kvinnor och barn i 2010-talets läroböcker, vilket kan vara ett resultat av en ökad jämlikhet. En 

genomgående stereotyp som återfunnits i läroböcker från 1960-talet samt 2010-talet, är att 

afrikaner gestaltas som maktlösa och i behov av hjälp. Det finns dessutom koloniala rester i 

läroböcker kvar än idag, där afrikaner oftast framställs som fattiga och i misär i jämförelse 

med västerlänningar. 
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1. Inledning 

I krig och kärlek är allt tillåtet. Detta uttryck kanske du både hört och sagt någon gång i livet. 

Vad innebär dock detta och vad har krig och kärlek med varandra att göra? Under 

efterkrigstiden förändrades de europeiska samhällena i snabb takt. De nya välfärdsstaterna i 

Europa satsade mycket på utbildning och skola. Nya läroplaner utformades och nytänkande 

läroböcker såldes. Demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter stod sällan i 

fokus för det offentliga samhället. I slutet på 1800-talet påbörjades en kapplöpning mellan de 

europeiska stormakterna för att kolonisera länder i Afrika. Européer hade då inte tagit sig an 

afrikanernas egna intressen och traditionella uppdelningar och då hänsynslöst dragit gränser 

över Afrika med linjalen som verktyg (Bjelfvenstam, 7 jan 2019, Berlinkonferensen: 

Huggsexan om Afrika).    

 Konsekvenserna av kolonialismen och dess idéer är synliga än idag. Mai 

Palmberg (2000) menar att Afrikas invånare har, under inflytande från det koloniala 

tänkandet, associerats med vildar, hjälplösa och fattiga. Det som sällan talas om är orsaken till 

varför framställningen av afrikaner kopplas till “hjälplösa” samt “fattiga”. Koloniseringen av 

länderna innebar att Europa tog Afrikas rikedomar, naturresurser och förslavade afrikaner till 

att arbeta både inom Amerika och även agera som krigssoldater. Skulle Européers sätt att 

vinkla afrikaner som förvildade, rättfärdiga de blodiga handlingar som skapats genom 

kolonialiseringen? På detta vis skulle Europa kunnat lyftas fram som hjältar genom historien, 

där de hjälpte afrikaner att bli en del av det civiliserade samhälle som funnits i Väst. Återigen; 

I krig och kärlek är allt tillåtet. Koloniseringen har skapat stora efterskalv genom historien 

och påverkat ett helt samhälles syn på afrikaner. Att allt skulle vara tillåtet i krig förutsätter då 

att några får ta en stor smäll för andras lycka. I denna studie kommer vi undersöka hur 

läroböcker kan gestalta de föreställningar, maktstrukturer och stereotypiseringar som funnits i 

skolans läroböcker från 1960-talet och 2010-talet. Detta för att belysa vilken utveckling som 

skett och även ifrågasätta om koloniala föreställningar ännu finns kvar i läroböckerna inom 

samhällsorienterade ämnen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Afrikas invånare framställs i svenska 

läroböcker för grundskolan med fokus på 4–6. I denna uppsats kommer vi enbart att fokusera 

på skildringar av 1800- samt 1900-talets historia och samhälle. Därför väljs den antika och 

den nutida historien om t.ex. Egypten bort. Läroböcker inom historia, geografi och 
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samhällskunskap kommer att utgöra studiens källmaterial. I studien vill vi analysera 

förändring över tid och synliggöra skillnader mellan 1960- och 2010-talet. Dessa skillnader 

synliggörs med hjälp av bilder av Afrika baserat på läroböckers kulturbärande innehåll. De 

kulturella värderingar som funnits ska härmed synliggöras genom att analysera de 

föreställningar och de stereotypiseringar bakom framställningen som finns av bilderna. En 

grundpelare för uppsatsens analys är Foucaults utvidgade syn på subjektifierande samt 

objektifierande av andra människor. Detta ska undersökas utifrån ett postkolonialt perspektiv 

på historia och samhälle med hjälp av två bildanalyser.   

 Den valda frågeställningen är: Hur gestaltar läroböcker i historia, geografi och 

samhällskunskap Afrikas invånare i bild och bildtext? Hur förändras den gestaltningen under 

efterkrigstiden?  Till detta hör två underrubriker som kommer samverka att besvara 

huvudfrågan; 

• Hur framställs afrikaner i bild och bildtext i svenska läroböcker under 1960-talet 

respektive under 2010-talet? 

• Hur kan subjekt samt objektspositioner i bilder tolkas utifrån ett postkolonialt 

perspektiv på maktrelationer? 

1.2 Disposition  

I bakgrunden erbjuds för läsarna en kontextualisering av studien där skolan och samhälle 

under 1960- och 2010-talet presenteras. I nästa kapitel kommer tidigare forskning presenteras 

som är uppdelad i tre delar: Postkoloniala perspektiv på Afrika i läroböcker, andrafiering i 

läroboken och slutligen Afrika i läroboken. Därefter följer ett kapitel om teoretiskt ramverk 

med begreppen postkolonialism, eurocentrism samt subjektsposition och objektsposition. 

Metoddelen kommer sedan presenteras med en genomgång av läroböckerna. I 

resultatredovisningen och analysen presenteras och diskuteras den kvantitativa analysen samt 

den kvalitativa som är kärnan i undersökningens metodiska ansats. Slutligen avslutas 

uppsatsen med kapitlet 6. om slutsatser och diskussion samt framåtsyftande diskussion. I detta 

avsnitt diskuteras slutsatserna genom att knyta an till syftet och frågeställningen.  

1.3 Bakgrund 

Samhället i Sverige under 1960-talet var präglat av efterkrigstidens ekonomiska tillväxt och 

satsningen på att skapa en modern välfärdsstat. Jämställdhetsfrågor, klasskillnader och 

barnens rättigheter var i stort fokus och i ständig förändring. Kvinnans frigörelse var en 
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aktuell fråga, då många kritiserade de samtida normer som gällde kring det moderna 

samhället, där många inte tyckte att hemmafruidealet passade in. Den politiska vänstra vågen 

var stor under 1960-talet, vilket också påverkade den svenska skolan (Qvarsebo, 2006). 

Skolan förändrades markant under 1960-talet, då den första grundskolan etablerades. Tidigare 

hade skolan varit ett privilegium utformat av ett elitideal, där den största andelen av eleverna 

bestod av rika vita pojkar. Nu utökades skolan ideal så att alla skulle få plats, där alla skulle 

välkomnas. Detta var ett resultat av det dåvarande samhällets utökade centralisering som 

skapades av vänsterregeringar (Ringarp, 2017, s. 108–109). Läroplanen som var utformad 

1962 var den första läroplanen för dagens moderna grundskola. Under rubriken 

samhällskunskap beskrivs hur elever ska visa respekt för andras människovärde. Olikheter 

skulle inte förhindra människors gemenskap och svenska barn skulle kunna sätta sig in i 

andras levnadssätt. Detta gestaltas i Läroplanen 1962 “då man talar eller läser om barn som är 

annorlunda, om människor som lever under för oss främmande förhållanden, när man söker 

lära eleverna respektera andra samhällsgruppers och folkgruppers kulturinsats och 

samhällsuppfattning” (Skolöverstyrelsen,1964, s. 245).                     

 Det har skett en del förändringar sedan hur samhället såg ut under 1960-talet till 

det samhälle som finns idag. Dagens samhälle har en ökad jämlikhet mellan könen men också 

i fråga om klassrelationer. Inom diskrimineringslagen (2008:567) ska ingen enligt lag 4§ 

missgynna någon annan människa genom diskriminering eller trakasserier i samband med 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller ålder (Riksdagen, 2008). Idag har skolan ett tydligt 

utvecklat välfärdssystem. I Läroplanen 2011 beskrivs det under Samhällskunskap inom 

kursplanen hur elever ska sträva att ha förståelse för andras människors levnadsvillkor 

samtidigt som alla borde förstå sin egen roll i samhället, där en mångfald finns (Skolverket, 

2017, s. 226).    

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stor förändring har skett mellan 

1960- och 2010-talet. Detta är anledningen till att just 1960- och 2010-talet har valts till den 

kommande analysen. Eftersom samhället har förändrats markant, både utifrån en politisk och 

jämställdhetsaspekt på såväl kön och etnicitet finns det därför skäl till att jämföra dessa två 

årtionden. På 1960-talet skapades grunden till dagens väletablerade grundskola och i 

jämförelse med dagens skola ska det i analysen belysa samt synliggöra skillnad och likheter 

på föreställningar på afrikaner som infunnit sig.  

 

2. Tidigare forskning 
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Med rötter i ett kolonialt tänkande har Afrika och dess invånare genom historien betraktats 

som underlägsna i de europeiska samhällena. I följande kapitel presenteras forskning från tre 

forskningsområden som berör läroboken; Postkoloniala perspektiv på Afrika i läroböcker, 

Andrafiering i läroboken och slutligen en generell bild av Afrika i läroboken. 

2.1 Postkoloniala perspektiv på afrikaner i läroböcker  

Europas långa globala dominans har lett till att vi fortfarande kan se att koloniala 

föreställningar präglar läroböckernas framställningar om Afrika. Professor inom utbildning 

Sharon Subreenduth (2013) lyfter denna aspekt och menar att västerlänningar generellt sätt 

pekar på ”den andre” när det talas om Afrikas invånare. Hon menar att detta är en konsekvens 

av Sydafrikas historia där Apartheid haft en stor påverkan. Apartheid menas enligt 

Subreenduth att människor sattes in i olika fack samt lagar efter rasåtskillnader, vilket startade 

i Sydafrika på 1950-talet. Genom att läroböcker på detta vis reproducerar historia utifrån ett 

västerländskt perspektiv, osynliggörs Afrikas invånare egna röster om historian (s. 235). Alan 

Herries Wilson (1995) lyfter fram att Europa och USA fortfarande lyfts fram som historiens 

vinnare i läroboken. Det här, menar han, får konsekvenser för hur bilden av Afrika 

konstrueras. En aspekt som författaren därför vill lyfta är hur läromedel och lärare kan skapa 

nya perspektiv på den historia som varit, där Afrikas invånare får lysa med sin egen historia, 

oberoende av den kolonialism som funnits. Enligt Wilson beskrivs samarbetet mellan USA 

och kontinenten Afrika som en relation med en ojämn maktfördelning där afrikaner alltid är 

beroende av en yttre påverkan på deras samhälle. Denna bild förstärks i hur läroböcker 

beskriver USA och Europa som ledaren av historia, där endast ett perspektiv på Afrika får 

rum, som dessutom är färgat av västerländska värderingar. En konsekvens av detta kan vara 

att somliga gemenskaper utesluter andra kulturer och folkgrupper helt. Hur historiska skeden 

återges och framförallt vem som återger dem kan skapa olika perspektiv på historia. 

Professorn Josie Arnold (2016) anser att då personer återger historiska skeenden, bland annat 

om Afrika, borde en tvådelad bild alltid förmedlas. Om endast en västerländsk bild gestaltas, 

där Afrikas invånare målas fram som den okände, skapas en problematik. Dessutom lyfter 

Arnold en problematik med att endast visa ett perspektiv på Afrikas invånares där de får mer 

kontroll, då hon anser att både den västerländska och det afrikanska perspektivet bör lyftas. På 

detta vis ska det skapas en mer rättvis och nyanserad bild av vad som faktiskt hänt genom 

historien (s. 19).      

 De koloniala rester som finns i historieböckerna efter andra världskriget kan 

inge missvisande information om afrikaner. Professorn inom pedagogik Marie Kristine Jore 
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(2019) utvecklar detta resonemang och menar att Läroplanen är bristfällig när det kommer till 

postkoloniala perspektiv på historien. En huvudorsak till detta enligt Jore kan vara den 

eurocentriska syn Läroplanen och samhället har på historia. Hennes förklaring är att de som 

har vunnit krig och koloniserat världen genom historien, oftast är skaparna till 

historieböckerna (s.115). Detta kallas enligt Jore att deras perspektiv på historien utgör 

grunden för ett ”master narrative”. Detta menar att erövrare skriver historien. Eurocentrism 

kan skapa en skev bild av Afrika då den oftast skapar en norm där afrikaner presenteras som 

”den andre” och där Afrika då visas som mindre utvecklat och präglat på fattigdom. Europa 

associeras istället av demokratiska rättigheter, välbärgat och högutbildat. Detta är en 

problematik enligt Jore då en eurocentrisk grund inom utbildning kan infinnas (s.115). 

 Huruvida kolonialism påverkar klasskillnader kan vridas och vändas på. 

Professorn Ali A Abdi samt föreläsarna Edward Shizha och Ignatio Bwalya (2006) anser att 

utbildning i Zambia som arbetar för en mångfald, kan skapa bättre förutsättningar för alla 

medborgare. De lyfter även arvet efter kolonialismen då det ännu finns kvar i Zambia på så 

sätt att det endast är de rika eliterna som gynnas av landets tillgångar och tillväxt (s. 47). På 

detta vis menar författarna att en stor klasskillnad än idag finns kvar i Zambia, som 

fortfarande präglas av koloniala strukturer. Professorn inom utbildning Everard Weber (2007) 

problematiserar hur relationen mellan rika och fattiga länder har varit orättvist fördelade efter 

andra världskriget. Han problematiserar också den empiriska forskningen som inte porträtterar 

den komplexa relationen mellan de rika och fattiga länderna (s.297). De fattiga länder som har 

varit koloniserade har hamnat efter i sin ekonomiska utveckling gentemot de länder som 

koloniserade dem. Professorerna Vicki Crowley och Julie Matthews (2006) menar att 

distinktionen mellan två olika kulturer och hur det pratas om dem, skapar en förväntning på 

olika folkgrupper beroende på vilken ras de tillhör. Det här förklaras på detta vis; 

“Postcolonial and race theorists mark the deep internal contradictions of ‘race’ where bonds 

of ‘racial solidarity’ (Gilroy, 2000) retain and extend their power to both establish privileges 

and inclusions of certain groups and to challenge them” (s. 273). Genom att arbeta med en 

kritisk synvinkel på kolonialism och synliggöra det arv efter kolonialismen som finns i 

exempelvis historieböcker, menar författarna att rasism kan motarbetas.  

2.2 Andrafiering i läroboken                                                                                                    

I skolan finns det oftast olika indelningar mellan vänskapsgrupper som har olika intressen och 

jargonger. Likadant är det i samhället och inom olika grupperingar. En problematik kan finnas 

på ett samhälleligt plan, där vissa grupper exkluderas från gemenskapen samt skapar fördomar 
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och föreställningar kring andra folkgrupper. Detta kallas att, inom en postkolonial 

teoribildning för “andrafiering”, vilket innebär att det skapas den andre med olika normer och 

föreställningar, som baseras på etniska stereotypiseringar och fördomar. I följande avsnitt 

kommer vi att presentera forskning om andrafieringen i läroboken.  

 Européerna hade länge kontroll över Afrika med start runt 1850-talet och 

framåt. Europa tog råvaror, mineraler och hämtade slavar. Palmberg (2000) problematiserar 

förhållandet och historien mellan Afrika, Amerika och Europa. Koloniseringen av Afrika har 

skapat fördomar som än idag finns kvar trots att Afrika inte längre är koloniserat (s.10). 

Vidare menar Palmberg att ett vanligt fenomen i läroböcker är bilder på ett svältande barn 

som tittar in i kameran, vilket kan skapa medkänsla och medlidande. Detta kallas också för 

Biasfrasyndromet, då i slutet av 1960-talet efter inbördeskriget i Nigeria, illustrerades hela 

Afrika som eländigt. Dessa bilder av Afrika menar Palmberg kan återfinnas i läroböcker 

(s.27). Om bilder i läroböcker visar ett svältande barn, katastrofer eller elände visar det ett 

samhälle som inte kan klara sig själv utan européernas hjälp (s.27). Detta skapar ojämna 

maktrelationerna där det än idag kan finnas spår av eurocentrismen i läroböckerna, vilket kan 

framställa rika länder som makthavare och de fattiga länderna utifrån en objektposition i 

historien (s.115).      

 Bilden av Afrika som förmedlas av läraren i klassrummet skulle sannolikt kunna 

påverka elevernas syn av dess invånare. Författaren Angene H Wilson (1995) diskuterar om 

läraren och lärandet om Afrika. Wilson ställer sig frågande gentemot hur Afrika framställs i 

klassrummet och vad undervisningen har för påverkan på elever. Eleven kan få fel bild av 

Afrika, exempelvis en bild av att Afrika inte är självständigt, vilket i slutändan kan leda till en 

förminskning av afrikanerna. Afrika har därför en tendens till att framställas utifrån en 

objektposition där de istället borde ses utifrån en subjektsposition. Wilson slutsats av detta är 

att läraren behöver lägga mer tid på att uppmärksamma dessa osynliga stereotypiseringar till 

eleverna.       

 Andrafiering är en efterhandskonstruktion av kolonialismen. Professor Elizabeth 

McKinley (2005) forskar kring hur kolonialismen än idag påverkar de normer som återfinns i 

samhället gällande könstillhörighet och rastillhörighet. McKinley menar att detta är en 

efterkonstruktion av den kolonialismen som funnits, där bland annat européer såg till att en 

vithetsnorm skapades (s. 482).  Författaren ger exempel på detta kopplat till kön och ras då 

hon menar att alla de som koloniserats blir den andre i jämförelse med de vita kolonisatörerna 

(s. 491–492). Detta sätt att skapa olika stereotyper samt normaliseringar av en viss ras eller 

könstillhörighet, är enligt McKinley vanligt i både samhället och i böcker. På detta vis skapas 
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en vithetsnorm, där allt som inte tillhör den gemenskapen, blir i utanförskap och kan 

andrafieras. Skapandet av detta fenomen görs av makthavare som oftast består av vita män, 

där människor tvingas in i smala normer och stereotyper som oftast betraktas som sanningar 

av samhället (s. 491). Sammanfattningsvis menar McKinley att det finns en viss fara med att 

andrafiera ett visst folk efter raser samt könstillhörighet, då detta kan resultera i att 

kolonisatörer stereotypiserar människor och sätter in dem i olika fack, där de får lite utrymme 

till att utvecklas till något annat (s. 494). De länder som alltså behöver utvecklas kan då 

stanna i utvecklingen, om de inte får rätt förutsättningar för att bryta de normer som tillsatts 

dem.  

2.3 Afrikaner i läroboken  

Läroböcker har på ett sätt en makt över hur saker och ting framställs, därmed brukar det också 

sägas att läroböckerna är en avspegling av det samhälle den kontextualiseras ur. I denna del 

presenteras forskning om synen på Afrika som oftast framställs i läroböckerna.                           

 Historien kan både ha en negativ och positiv påverkan på händelser och på 

människorna som historien handlar om. Docenten Sarah Godsell (2016) skriver om vad 

historia är och hur historien framställs där hon i sin studie låter lärarstudenter svara på frågor 

om historielektionerna (s.3). Genom att undersöka hur studenter uppfattar historien kan det 

även komma fram information om vad som behövs betonas mer i klassrummet (s.1). Hur 

Sydafrika har uppfattats av lärarstudenterna i denna forskning är baserat på hur dem tidigare 

har uppfattat historien och om den synen har varit negativ eller positiv. Synen på Sydafrika 

kan därför fortfarande ha en påverkan på hur elever har uppfattat historien från det förflutna 

men har också en bidragande roll på hur elever uppfattar historien idag 

(s.10).                                  

 Än idag kan kolonialismen ha en påverkan på hur människor ser Afrika som en 

kontinent samt dess befolkning. Sociologen Maria Eriksson Baaz (2015) har skrivit 

tidskriftsartikeln ”vem får tala om Afrika?” som lyfter hur Afrika speglas från forskning och 

medier och vad omvärlden då får för syn på av Afrika. Eriksson Baaz skriver att Europa oftast 

kopplats till maskulinitet, ett civiliserat samhälle samt kontroll, medan Afrika associerats med 

femininitet, misär samt grymhet. I dessa stereotypiska roller och framställningar av konflikter 

syns spår av kolonialismen. Detta återfinns även inom forskning, speciellt europeisk forskning 

som kan framtona synsätt som ibland presenterar synsätt som inte speglar en mångsidig syn 

av Afrika. Trots att denna bild på Afrika håller på att ändras borde forskningen lägga fokus på 

att utöka en varierad bild av Afrika.                             
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 Illustrationer och beskrivningar av Afrika är viktigt att granska i de svenska 

skolböckerna för att inte ge skeva fördomar till eleverna. Forskaren och författaren Mai 

Palmberg (1987) har en liknande ståndpunkt. Det som framkommer i texten är att nya och 

gamla fördomar är en efterverkan från kolonialismen. Denna studie är också en kvalitativ 

studie som undersöker dragen av kolonialismen i skolböcker med en bild och textanalys (s.3–

4). Den bildanalys som undersöks granskning av bilder som funnits i läroböcker och vad 

dessa bilder ger för inblick av Afrika. Det Palmberg märkte är att många bilder illustrerar 

fattigdom eller lidande, vilket kan skapa fördomar av att hela Afrika är som ett enda stort 

problemområde (s.28). Spår av eurocentrismen hittats tydligt i äldre läroböcker där Europa 

oftast speglar sig själva som den viktiga i Afrikas egen historia (s.11). Professor Kelly 

Ukpokodou (1996) är även kritisk till hur läroplaner genom åren har gett en negativ bild av 

Afrika (s.126).  Det Ukpokodu ställer sig frågvis över är hur lärare ska undvika att skapa 

fördomar och stereotyper när läraren pratar om andra kulturer. Studien gick ut på att uppmana 

lärare att framställa kontinenten Afrika utifrån en mer realistisk synvinkel, som inte ska ge 

fördomar hos eleverna (s.126). Det Ukpokodu kom fram till i sin studie är att både elever och 

lärare behöver öva sig på att vara kritiska för att kunna reflektera över att fördomar inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. Fördomar kring stereotypiska könsroller kan också höra 

till vanligheten (s.131).                                                                              

 I historiska läroböcker kan det vara vanligt att mannen och kvinnan inte 

framställs lika mycket i läroböcker. Professor Sonja Schoeman (2009) analyserar tre 

läroböcker efter 1994 då Läroplanen inom historia i Sydafrika hade reviderats. Hon ville ta 

reda på om det var jämställt mellan könen efter revideringen och vilka som representeras. 

Resultatet blev att männen hade en betydligt större roll i läroböckerna. Männen blev 

presenterade som det enda könet som kunde fatta vettiga beslut. Det situationer som kvinnan 

kunde vara med att bestämma i var inom vardagliga situationer (s.542).  

2.4 Sammanfattande avsnitt  

Det koloniala perspektivet på afrikaner i läroböcker kan synliggöras genom att visa på hur 

afrikaners maktlöshet gestaltas. Det som är förekommande i läroböckerna är hur Afrika och 

afrikaner speglas och synliggörs utifrån ett västerländskt perspektiv, då det sällan beskrivs 

utifrån afrikanernas egna erfarenheter av historien. Exempel på detta är det tidigare nämnda 

begreppet the master narrative. Detta är den koloniala synen som än idag fortfarande lever 

kvar.                                            

 Andrafieringen i läroboken av Afrikas befolkning har framkommit genom de 
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normer och föreställningar som skapas av efterkonstruktioner av kolonialismen i 

läroböckerna. Detta har framgått genom olika maktförhållanden som tyder på en eurocentrisk 

syn kring hur västvärlden ser på afrikaner. Afrikas befolkning blir därför den andre som 

skapar ett slags utanförskap, format av normer och stereotypiska roller gentemot 

afrikaner.                                                                           

 Hur afrikaner har framställts i läroboken genom historien kan ha påverkat denna 

uppfattning som funnits kring olikheter. Hur omvärlden ser Afrikas befolkning är oftast 

gentemot de stereotypiska rollerna som har skapats. Läroböckerna kan vara en påverkande 

faktor kring dessa stereotyper efter hur barnen, kvinnorna och männen har framställts. 

Vanliga kopplingar till afrikaner i läroböcker är fattigdom, svält, maktlöshet och 

elände.  Dessa perspektiv på rester av koloniala strukturer, andrafieringen av afrikaner samt 

afrikaner i läroböckerna kommer ge en inblick och god utgångspunkt till analysen då det 

kommer undersökas hur dessa strukturer kan finnas kvar bakom och i bilderna.  

3. Teoretiskt ramverk  

I analysavsnittet kommer tidigare forskning och läromedelsanalysen att utföras med hjälp av 

några begreppsliga verktyg som är värdefulla för denna uppsats. Begreppen rör historiskt 

framvuxna föreställningar om Afrika i en västerländsk föreställningsvärld. Dessa är; 

Postkolonialism, Eurocentrism samt Subjektsposition och Objektsposition som grundar sig i 

de maktstrukturer som framkommit. Dessa kommer i följande avsnitt förklaras mer ingående 

samt kopplas till uppsatsens empiriska material.  

3.1 Postkolonialism  

Postkolonialismen är ett samhällsvetenskapligt forskningsfält som synliggör kvarvarande 

tankemönster från 1800-talets imperialism och kolonialism utifrån kolonialhärskares 

perspektiv. Detta perspektiv vill ifrågasätta de strukturer som finns där personer i väst än idag 

ser sig överlägsna den så kallade “tredje världen”; där Asien, Sydamerika och Afrika räknas 

in (Ne.se, 2019). Kolonialismen är enligt Ania Loomba (2006, s. 24) ett intagande av 

främmande länder och personers tillgångar. Detta innebär följaktligen att ett lands tidigare 

kultur tillintetgörs samt berövas på sin arbetskraft, ekonomi och naturresurser. Genom att på 

detta vis skapa olika attribut och stereotypiseringar av en annan folkgrupp, skapas en så kallad 

andrafiering av afrikaner. Anledningen till detta enligt Loomba är att det baserades på “en 

kombination av vissa observerade kännetecken, kolonisternas egna behov samt deras 
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förutfattade meningar om den inhemska befolkningen” (s. 121). Vad innebär då 

postkolonialism? Somliga anser att det betecknar en period i historien och ett slut på 

kolonialismens tid samt ett maktskifte, där de som varit koloniserade och kolonisatörer är 

jämlika i efterhand. Detta är enligt Loomba dock ett mångtydigt begrepp, då 

postkolonialismen ur en logisk synpunkt kan ses utifrån ett perspektiv att synliggöra 

efterskalv av existerande maktstrukturer, skapade av kolonialismens konsekvenser (s. 32–

33).                       

 Genom att än idag belysa existerande problematiska tendenser kring att separera 

människor efter raser, kan en postkolonialistisk analys grundas. Loomba menar att dessa 

kvarvarande strukturer finns i samhället på olika sätt, som ett politiskt, ekonomiskt, socialt 

och kulturellt arv av kolonialismen som funnits (s. 10). Genom språket som verktyg kan detta 

synliggöras i bland annat läroböcker, på hur gemene man pratar om invånare, landet och den 

så kallade tredje världen. Detta skapar även en så kallad andrafiering av de som en gång blivit 

koloniserade. Genom att skapa en främmande ras, baserat på olika förutfattade meningar, 

skapas en stereotyp av den “andre”, vilket i detta fall är skapat av rasistiska förutsättningar 

kring den tredje världen (Loomba, 2006, s. 124–125). Samtidigt tillskriver västerlänningar sig 

själva i denna maktrelation, där afrikaner oftast blir en motpol till européerna. Resultatet av 

detta kan orsaka en ojämlik fördelning av makt, där vinnaren av historien framstår som en 

överlägsen ras. På detta vis skapas en framträdande maktfördelning, till dem vita männens 

fördel. Loomba antyder att det finns det en markant vithetsnorm i såväl facklitteratur och 

läromedel om Afrikas invånare i samband med kolonialisering (s. 126–127).  

3.2 Eurocentrism  

Efter andra världskriget skapades ett nytt sätt att tänka på Europas invånare men framförallt 

makthavare. Genom att Väst har koloniserat både delar av Amerika, hela Afrikas kontinent 

m.fl. hade en stormakt skapats där de konstant utgick från sina egna behov och krav. Genom 

att idag kolla tillbaka på detta kan det kallas för eurocentrism. Detta menar Jore (2019) att 

eurocentrism grundas genom att en master narrative skapar ett organiserat sätt att skapa en 

verklighet i historieböcker. Genom att på detta vis skriva historia utifrån sin egen 

utgångspunkt skapas en selektiv verklighet som präglas på västerländska värderingar (s.117). 

På detta vis kan det undersökas vilka koloniala rester och eurocentriska tendenser som finns 

kvar än idag. Vem det är som skriver historia kan på detta vis påverka hur olika raser, 

tillhörigheter och kön representeras samt framställs inom litteraturen. Hur detta kan fungera 

inom läroböcker från förr och nu ska senare undersökas i denna uppsats.  
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3.3 Subjektsposition och objektsposition 

Det finns mycket forskning kring subjekts- och objektpositioner där det i grund och botten 

handlar om maktrelationer kring olika människor och grupper som uttrycks i språket. Michel 

Foucault (1973) är en av filosoferna som skapat en förståelse kring subjekts- och 

objektsposition. Foucault förklarar och jämför subjekt med att vara en åskådare eller 

observatör och att objektet därefter blir modellen samt den som blir observerad. Foucault drar 

också liknelsen till en målare som observerar sin tavla, där tavlan bara blir sedd när målaren 

vänder blicken mot den och ser den som sitt subjekt. Dessa roller om vem som är subjektet 

och objektet ändras utifrån olika situationer och kan ses utifrån olika perspektiv (s.5). De 

stereotypiska rollerna som framkommer kan skapa ojämna maktstrukturer beroende på 

normer och framställningar av personer och grupper. Foucault har även skrivit The Subject 

and Power (1982) där han förklarar att en person som står i subjektsposition är kopplat till 

den som har makten. Att vara subjektet kan antingen fås via en viss maktposition som 

personen har eller tilldelas den titeln (s.212). I många fall blir européer på detta vis utifrån en 

subjektsposition och kan då verkställa egna normer. Foucault skriver om hur människor i väst 

skapar ett utanförskap, där kulturer som inte passar in i normen blir utifrån en objektposition 

(s. 209–210).      

 Palmberg (1987) framställer subjektet som en aktör eller en huvudperson (s.35–

36). Subjektet och objektet kan framträda på olika sätt beroende på vem, vilka eller vad det 

skrivs om. Ett pågående tema är att objektet oftast står i skuggan av subjektet och att objektet 

då kan hamnar i underläge gentemot subjektets maktposition (s.42). Palmberg menar även att 

Afrika oftast inte visas utifrån en subjektsposition som ”skriver historien” (s.14). Det är 

fortsättningsvis ”vinnarna” som skriver historien och genom historien har det varit känt att 

européerna framställer afrikaner utifrån objektspositioner och sig själva som ledaren (s.12). 

Detta skapar ojämna maktförhållanden som skapar nedsättande attityder till andra 

samhällen.                                                                                                    

 På 1800-talet fanns det behov av att objektifiera afrikaner för att få fram en 

stereotyp som skapar en främling i jämförelse med européen. Loomba (2006) förklarar att 

européerna reducerade de koloniserade, till en identitetslös mängd. De hamnade på detta sätt i 

en objektsposition som européerna kunde bruka bäst dom ville på grund av den skeva 

maktrelationen (s.147). Här kan européen ses utifrån en subjektsposition där den framställs 

som en företrädare för manlighet, civilisation och rationalitet. Medan afrikaner framställdes 

som en hord, ett flockdjur med andra ord, som var i den europeiska mannens ögon ett objekt 
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som förespråkade primitivism och vansinne (s.146). Detta skiljer sig även åt på den afrikanska 

mannen och kvinnan, där männen kan ha en mer betydelsefull och dominerande roll i böcker 

medan kvinnan inte alltid presenteras utifrån en subjektsposition (Schoeman, 2009, s.542). 

Dessa begrepp är relevanta i analysen för att synliggöra de maktpositioner som 

västerlänningar och afrikaner tillskrivs i bilder och vad detta kan baseras på.  

4. Metod 

I metodavsnittet kommer först en överskådlig genomgång av de två bildanalyser som 

genomförts med motiveringar till varför dessa är valda. Detta följs med ett materialavsnitt där 

vi presenterar dem valda läroböckerna från 1960- samt 2010-talet. Sedan kommer ett urval 

presenteras och därefter etiska aspekter som har tagits in i beaktning av den valda studien.  

4.1 Genomförande 

Denna studie kommer utgå från en kvantitativ och en kvalitativ bildanalys av läroböcker. Den 

kvantitativa bildanalysen kategoriseras utifrån läroböckernas bildmaterial och presenteras i 

tabeller som finns löpande i texten. I den kvalitativa bildanalysen kommer nio bilder att 

granskas och analyseras. Två olika analyser har valts dels för att få en koppling kring hur stor 

omfattning afrikanska barn, kvinnor och män framställs i läroböcker som analyseras i den 

kvantitativa analysen. För att få fram bildernas underliggande budskap och gestaltningen av 

Afrikas befolkning blir därför den kvalitativa analysen betydelsefull.  

 Den kvalitativa analysen kommer utgå från en hermeneutisk grundad empirisk 

undersökning, detta har valts för att hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla 

bild och text för att få fram underliggande budskap (Fejes & Thornberg, 2015, s.71). 

Hermeneutiken är utifrån en kvalitativ studieform men vi väljer att ha som komplement en 

kvantitativ analys för att styrka de resultat som framkommit. Den kvantitativa delen är alltså 

egentligen inte hermeneutiskt grundad, men är vald för att tillföra en utökad underbyggd 

analys. Det som kommer fokuseras på i resultat och analysdelen är att granska de eventuella 

skillnaderna av läroböckerna från 1960- och 2010-talet. Varför 1960- och 2010-talet är 

intressant är dels för att det är två olika läroplaner som skiljer sig markant från varandra och 

som även styr innehållet i läroböckerna; Lgr62 och Lgr11. Som nämnt i bakgrunden är de 

olika läroplanerna skildrade utifrån olika samhällsvärderingar vilket även format den skilda 

synen på kunskap och inkludering. Skolan förändrades under 1960-talet då den första 

grundskolan etablerades, grundskolans start innebar stora förändringar inom skolans 
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utveckling och utvecklas än idag. En annan aspekt är att synliggöra hur bilden av Afrikas 

invånare har förändrats under efterkrigstiden. Två olika sorters bildanalyser kommer att 

användas i denna studie och presenteras nedan.    

 Den kvantitativa och kvalitativa analysens är inspirerad efter Mai Palmbergs 

(2000) sätt att kategorisera samt utföra bildanalyser på. Denna bildanalys är relevant för att 

kunna analysera de strukturer och stereotyper som funnits i läroböckernas olika skeden på ett 

mer djupare plan. I Palmbergs bildanalys är bildtexten också av betydelse för att få en helhet 

av bildens innebörd. I den här uppsatsen är det, liksom hos Palmberg, viktigt att synliggöra de 

grundläggande värderingarna bakom bilden och bildtexten (s.48–50).  

Nedanför presenteras Mai Palmbergs bildanalys steg för steg: 

Steg 1: Ögna igenom alla bilder på Afrikas invånare i läroböckerna.  

Detta är en översikt som görs för att delvis synliggöra hur mycket Afrikas invånare får ta plats 

i läroböcker, men också kunna få en bra överblick över materialet.  

Steg 2: Kategorisera dessa efter väsentliga frågeställningar och teman. 

Kategoriseringen har gjorts utifrån delvis tidigare valda frågeställningar men även av 

intresseväckande teman som funnits i böckerna.  

Steg 3: Välj ut några bilder som representerar temat väl.  

Dessa valdes ut efter det som är mest representativa men också känsloväckande.  

Steg 4. Diskutera kring bilderna kvalitativt alternativt gör en kvantitativ tabell.  

I denna uppsats kommer två bildanalyser att utföras, en kvantitativ med en tabell och en 

kvalitativ där bildernas underliggande kontext ska diskuteras och vilket budskap det ger 

läsaren (s.28–30).                                                                                                         

 Anledningen till att det är relevant med en kvantitativ bildanalys är för att 

synliggöra den mängd som finns för att illustrera olika maktstrukturer i läroböcker. Detta görs 

för att framhäva resultatet av vad detta kan innebära för samhällets värderingar av Afrikas 

invånare. För denna studie innebär detta att den kvantitativa bildanalysen kommer vara 

kategoriserad utifrån 8 tabeller. Tabellerna är uppdelade i åtta kategoriseringar som består av 

motsatsord för förtydliga en skillnad mellan framställningen av olika värderingar inom 

läroböcker.  Kategorierna är uppdelade i Välbärgat/Fattigdom, Kvinnor med makt/Kvinnor 

utan makt, Män med makt/Män utan makt samt Välmående barn /Barn i misär. Kategorierna 

utgår från de valda frågeställningarna för att synliggöra de maktstrukturer som funnits genom 
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de valda årtiondena.        

 Den kvalitativa bildanalysen kommer som tidigare nämnt vara inspirerad från 

Palmbergs (2000) struktur. Denna studie utgår från denna bildanalys för att lättare kunna 

granska bilderna och för att skapa en högre reliabilitet i uppsatsen. Dessutom kommer 

bildtexter undersökas, för att på så sätt skapa en kontext till bilderna. Vi har delat upp denna 

bildanalys i tre delar vilka är Afrikanska kvinnor i läroböcker, Afrikanska män i läroböcker 

samt Afrikanska barn i läroböcker inom 1960- och 2010-talet. Det vi ska undersöka är hur 

kvinnor, män och barn framställs och vilken maktposition människorna i bilden har. Detta är 

för att få en djupare förståelse kring hur de olika könsrollerna har påverkats och hur de 

afrikanska invånarna framställs. Alla bilder som kommer nämnas har vi valt att inte bifoga, på 

grund av att det kan vara känsliga bilder samt att förlagen måste godkänna bilderna ifall de 

ska läggas upp. Vilka bilder som har valts och referenser till dessa finns under Referenser.  

4.2 Material 

Det material som uppsatsen bygger på är läromedel för grundskolans årskurser och är även de 

valda läromedlen som ska undersökas i läromedelsanalysen. I analysen behandlas femton 

olika läroböcker som är producerade under Lgr62, under 1960-talet och Lgr11, från 2010-talet 

och fram till idag. Det är fem läroböcker vardera ur samhällskunskap-, historia- och geografi-

böcker. Tre av läroböckerna i varje del är från 1960-talet och två av läroböckerna i varje del 

är från 2010-talet. Dessa läroböcker presenteras nedan:  

Läroböcker 1960-talet 

Geografi mellanstadiet – av Sven Swedberg och Axel Hagnell år 1962, 30:e upplagan. Det 

finns sammanlagt tretton bilder av Afrika. I denna lärobok är det nästan mer bilder och 

illustrationer än vad det är text där det också finns arbetsuppgifter till eleverna. Det finns en 

sida där det står förord av författarna där det förklaras att illustrationer och kartor är lämplig 

utvalda för att hjälpa läsaren. Det står inte bara om länderna i Sverige utan också om många 

kontinenter och länder ur världen. 

Vårt land och vår värld - Geografi 4-6G – av Gunnar Engström, Svenska Bokförlaget år 

1963. Det finns sammanlagt sjutton bilder av Afrika. Denna lärobok består av flera avsnitt där 

det finns mer bilder än vad det är text. I förordet står det att denna lärobok strävar efter att 

framställa många detaljer som möjligt för att göra detta lättare för läsaren. 
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Geografi för grundskolans mellanstadium – av Folke Lägnert och Seved Stenervik, Gleerups 

förlag år 1965. Det finns sammanlagt nitton bilder av Afrika. Läroboken är uppdelad i många 

avsnitt där det finns en större mängd text än vad det finns bilder. Innehållet förklaras till 

läsaren att människan och levnadsförhållandena är det centrala i läroboken. 

Historien och Samhället – Enhetsskolans mellanstadium 4–6 av Wilhelm Tham, Gunnar 

Ander, Erik Holmberg och Yngve Berg år 1960. Det finns sammanlagt en bild av Afrika. Det 

finns både illustrerade och tagna bilder men en stor del utav läroboken är i långa textstycken. 

Författarna beskriver i förordet att med hjälp av berättelser och bilder beskrivs främst den 

svenska och nordiska historien. 

Historia för mellanstadiet – av Göte Rudvall och Vilhelm Ohrling, Svenska Bokförlaget 

Bonniers år 1965. Det finns sammanlagt tre bilder av Afrika. Läroboken är kapitel indelad 

och i slutet av varje kapitel finns det en kort sammanfattning och uppgifter. I förordet står det 

att läroplanen är i grund för denna lärobok där olika uppgifter är skapta för att innehållet ska 

kunna individanpassas. 

Historia Årskurserna 4–6 – av Kerstin Johnsson och Gunnar Johnsson år 1965, andra 

upplagan. Det finns sammanlagt tre bilder av Afrika. Läroboken är mestadels textbaserad med 

en del bilder, det finns även färdiga lektionsförslag. I förordet förklarar författarna att denna 

lärobok är en grund för mellanstadieeleverna om hur den svenska rikshistorian grund ur södra 

Sveriges synvinkel. 

Samhällsboken för grundskolan – årskurs 4–6 – av Rippe Severin, Svenska Bokförlaget år 

1963. Det finns sammanlagt två bilder av Afrika. Det finns många bilder som finns till hjälp 

för att läsaren ska förstår texten. I innehållet står det om vad ett samhälle innebär, 

gemenskapen mellan invånare i ett samhälle och att hela världen är i detta samhälle. Det står 

även om hur invånare ska leva för att få ordning och reda. 

Samhällskunskap 1 – Grundskolan årskurserna 4–6 – av Rune Näslund, Carlsons Bokförlag 

år 1965. Det finns sammanlagt tre bilder av Afrika. Läroboken är indelad i avsnitt med lika 

mycket texter som det är utav bilderna och i slutet av varje kapitel finns det frågor som 

eleverna ska svara på för att öva in sig information. Det finns inga förord men innehållet 

består av information om bland annat Sverige, regler och levnaden i Sverige. Det finns även 

ett avsnitt som handlar om länder i världen. 
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Samhällskunskap Mellanstadiet – Yngve Berg, AV Carlsons förlag år 1966. Det finns inga 

bilder av Afrika. Det finns flera indelade avsnitt i läroboken och boken består mestadels utav 

text med få bilder. Det förklaras i förordet att denna lärobok är utformat för att lyfta 

samlevnadsproblem, människors samverkan och elevers sociala fostran. 

Läroböcker 2010-talet 

Geografi 4–6 Grundbok – av Jan Wiklund och Tomas Torbjörnsson, Capensis Förlag år 2015. 

Det finns sammanlagt fem bilder av Afrika. Denna lärobok inleds med att förklara syftet, 

vilket är att visa en tydlig struktur då eleverna lättare ska förstå innehållet med hjälp av texter 

blandat med illustrationer och kartor. Läroboken skriver om livsmiljöer, miljön, hållbarhet 

och de olika levnadsvillkoren i världen. 

Geografi 4–6 Utkik – av David Örbring, Gleerups år 2015. Det finns sammanlagt en bild av 

Afrika. I slutet av varje avsnitt finns det uppgifter, repetition och en sammanfattning. Det 

finns inget förord, läroboken fokuserar utifrån kartor, klimatet och jordens naturresurser 

utifrån Sverige och resten av världen. 

Historia 4–6 Utkik – av Rolf Uppström, Gleerups år 2014. Det finns sammanlagt två bilder av 

Afrika. Även denna lärobok finns det uppgifter, repetitioner och sammanfattningar efter varje 

avsnitt. De mest centrala delarna är forntiden och medeltiden, Norden och Östersjöriket samt 

Jordbrukets omvandling. 

Historia 4–6 Grundbok – av Michael Engström och Maria Engstrand, Capensis Förlag år 

2019. Det finns sammanlagt fyra bilder av Afrika. I denna lärobok är det text blandad med 

bilder och de viktigaste begreppen förklaras för att det ska bli tydligt för läsaren. Innehållet 

handlar om att behandla vad historia är med de delar som grundskolans senare ska fokusera 

på. 

PULS Samhällskunskap, årskurs 4–6 – av Anna Lena Stålnacke, Natur och Kultur år 2012. 

Det finns sammanlagt fem bilder av Afrika. Läroboken är kapitelindelad och har en blandning 

av text och bild i innehållet. Läroboken fokuserar sig mest inom Sverige men även inom 

Europa och resten av världen, den handlar om hur vi människor lever tillsammans och hur 

vårt samhälle fungerar. 

Samhällskunskap 4–6 Grundbok – av Michael Engström, Capensis Förlag år 2017. Det finns 

sammanlagt fyra bilder av Afrika. Läroboken innehåller bilder, grafik, diagram, begrepp, ord 
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samt texter. Innehållet handlar mestadels om gemenskapen mellan olika samhällen, 

samhällsresurser, rättigheter och politiska idéer.  

4.3 Urval  

De valda böckerna från 1960-talet samt 2010-talet är aktuella för att visa hur bilden av 

afrikaner skildras i läroboken under två olika tidsepoker. Vi valde att jämföra två årtionden 

för att tydligt se skillnaderna mellan läroböckerna. 1960-talet som epok är intresseväckande 

då det är nära inpå andra världskriget, där grundskolan tar vid och sedan allt mer blivit en 

skola för alla. Det är även av viss relevans att koppla till den dåvarande läroplanen Lgr62, 

som förändrade mycket inom skolpolitiken. Sedan valde vi även läroböcker från 2010-talet 

för att visa förändringen över tid och på så vis synliggöra de strukturer som än idag kan finnas 

kvar i läroböckerna. Urvalet av 1960-talets läroböcker är delvis utifrån ett begränsat antal och 

har därför varit slumpvist valda i sökprocessen.    

 I granskningen har vi sedan undersökt läroböckerna och tagit bort de läroböcker 

som inte varit relevanta där vissa läroböcker från 1960-talet inte har benämnt Afrika alls. Det 

kan även vara en problematik att slumpvist välja läroböcker då det inte är en självklarhet att 

läroböckerna är representativa. De läroböckerna från 2010-talet som har valts, är utifrån olika 

förlag för att bredda urvalet och på så sätt skapa större förutsättningar att läroböckerna är 

representativa för studien. Vi valde att söka efter årskurserna 4–6 inom läroböckerna för att 

det kan vara lämpligt material för hela grundskolans årskurser. Varför vi har valt att ha tre 

läroböcker vardera från 1960-talet och två läroböcker vardera från 2010-talet är dels för att 

det inte var lika självklart att skriva om Afrika i läroböckerna förr som det är idag. Det står 

även liknande information i de läroböcker från 2010-talet som hittades medan de läroböcker 

som kommer från 1960-talet benämner Afrika väldigt olika, därför blev det relevant att ha fler 

äldre böcker än nya.  

4.4 Metoddiskussion  

Vi har valt att exkludera Nordafrika då det inte har berört det valda ämnesområdet, då syftet 

med studien är att undersöka hur läroböcker skildrar svarta afrikaner. Därför är alltså nutida 

och dåtida Egypten inte vald. Under litteratursökningen upptäckte vi att det förekom många 

bilder av Egypten som representativt av kontinenten Afrika, vilket kan vara missvisande då 

det endast utgör en liten del av Afrika. De bilder som är bifogade i denna uppsats under 

rubriken Bilagor, har valts för att dem är representativa utifrån de urval som har hittats i 
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läromedelsanalysen. Dessa bilder synliggör de olika perspektiv på svarta afrikaner som 

funnits i dessa. Vi valde att exkludera ett fåtal bilder som inte berörde invånarna samt deras 

omgivning som kunde vara relevanta för valda kategorier inom analyserna. Dessa bilder som 

inte valdes var kartbilder på Afrika och bilder på djur.   

 Kategorierna som har valts är Välbärgat/Fattigdom, Kvinnor med makt/Kvinnor 

utan makt, Män med makt/Män utan makt samt Välmående barn /Barn i misär. Det fanns en 

viss problematik när de kvantitativa tabellerna skulle ställas då det fanns en viss tveksamhet 

ifall de passade in i de valda kategorierna. Då det fanns gränsfall exkluderades dessa ur den 

kvantitativa tabellen. När vi valde kategorierna välbärgat och fattigdom var det för att 

synliggöra utifrån vilka klassperspektiv som lyfts fram på afrikanska invånare. Dessa utgick 

framförallt från miljöbilder men även på invånarnas klädsel samt deras omgivning. 

Kategorierna som gällde män och kvinnor med fokus på makt valdes då vi ville lyfta en 

genusaspekt hos de afrikanska invånarna. Bilderna som representerade kvinnor samt män 

utifrån olika maktaspekter baserades delvis på ansiktsuttryck, afrikaners relation till den andre 

på bilden eller i förhållande till bevittnaren. Ytligare en markör som undersöktes var hur 

bilden är tagen. Bilderna kunde vara tagna uppifrån eller underifrån för att på detta sätt 

symbolisera olika maktpositioner. Bilder som var tagna uppifrån framställde ofta afrikaner 

som små, hjälplösa och utan makt medans bilder som var tagna underifrån symboliserade en 

styrka och självständighet hos invånarna. Sista kategorin som fokuserar på välmående barn 

och barn i misär valdes för att undersöka hur barn framställts i läroböckerna, då det blev 

relevant för att få in ett barnperspektiv. Denna studie kan då rikta sig till lärare som arbetar 

inom F-3 och 4-6. Barn som var i välmående var bland annat framställda utifrån en lekfullhet, 

glädje och vardagssituationer. Barn som var i misär placerades in i detta fack då de var 

hungrande, avsmalnade, ledsna och såg ut att vara i behov av hjälp.  

 Det finns en viss problematik då vi som forskare kan bli subjektiva eftersom 

analysen utgår från våra egna tolkningar av bilder. Dock har en stor beaktning gjorts då vi i 

största möjliga mån har försökt att vara så objektiva som möjligt gentemot det material som 

funnits. Dessutom har vi här förklarat hur våra tankegångar gått gentemot kategoriseringarna 

och vilka aspekter som styrt vår tolkning av bilderna.  

4.5 Etiska aspekter  

De etiska aspekter som tagits i beaktande i denna uppsats är att synliggöra tydligt hur 

analyserna utförts, vilka resultat som framkommit samt återspegla tidigare forskning på ett 

opartiskt vis. Genom att undersöka vad tidigare forskning sagt om det aktuella ämnet på ett 
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objektivt sätt skapas en högre tillförlitlighet i studien. Vi har valt att inte framställa en 

författare på ett visst sätt till resultatets fördel, för att på så vis skapa en högre validitet. Dock 

är varje studie unik och det slumpvisa valet av läroböcker kan även den ha en påverkan av vad 

som kan komma att bli ett resultat. Valet av att slumpmässigt välja ut läroböcker var på ett bra 

sätt då vi som forskare inte la några värderingar i vilka läroböcker som visade på en typisk 

fördomsfull bild av Afrika. Detta gick till på så sätt att de äldre läroböckerna beställdes hem 

via en databas hos Örebro universitet, där det finns ett visst antal läromedel som var 

tillgängliga till fjärrlån. Rastrerande böcker gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, där de 

läroböcker som fanns tillgängliga hos våra kontakter i skolor användes. Dessutom valdes 

många olika förlag som möjligt för att läroböckerna skulle vara representativa för samhällets 

värderingar. Ytterligare en etisk aspekt som behöver övervägas är när det i sådana här studier 

verkar för eller motverkar att reproducera rasistiska samt eurocentriska bilder av afrikaner. 

Varje gång någon forskar på ett så pass känsligt ämne som denna studie berör, kan en viss 

problematik uppstå. Genom att undersöka samt synliggöra de föreställningar samt 

stereotypiseringar som funnits av afrikaner i läroböcker från förr i jämförelse med nutida 

böcker, kan en eventuell reproducering av rasistiska företeelser infinnas. Genomförandet av 

denna uppsats är då för att belysa tidigare existerande strukturer. På detta vis kan vikten att 

lära sig av historien motverka att den upprepas.  

5. Resultatredovisning och analys  

I följande analysdel kommer det delas in i en kvantitativ bildanalys följt med en kvalitativ 

bildanalys. Valet av dessa är för att skapa en breddad syn på Afrikas invånare i läroböcker, 

där mängden kvinnor, män samt barn ska analysera med fokus på maktstrukturer.  
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5.1 Kvantitativ bildanalys 

5.1.1 Dominerande föreställningar på 1960-talets läroböcker  

Tabell 1. Bilder av afrikaner utifrån ekonomisk status 1960-talet 

Läromedel: Välbärgat Fattigdom 

Historien och Samhället - 

Enhetsskolans mellanstadium 

4–6 (1960) 

0 0 

Historia för mellanstadiet         

(1965) 
1 2 

Historia årskurserna 4–6 

(1965) 
0 1 

Samhällsboken för 

Grundskolan årskurs 4–6 

(1963) 

1 0 

Samhällskunskap 1 (1965) 1 2 

Samhällskunskap Mellanstadiet 

(1966) 
0 0 

Geografi mellanstadiet (1962) 0 0 

Vårt land och vår värld 

Geografi 4-6G (1963) 
2 0 

Geografi för grundskolans 

mellanstadium (1965) 
1 2 

Resultat av 1960 talets 

läroböcker: 
6 7 

Källa: Utifrån valda läroböcker   

1960-talets läroböcker präglar bilden av Afrika i fattigdom samt välbärgat kan i detta fall 

observeras med antalet bilder som framställer afrikaners livsstil på detta vis. I tabell 1 är det 

totalt sett sju stycken bilder som framställer afrikaner som fattiga, gentemot sex stycken där 

de framställs som ekonomiskt välbärgade personer. Detta skapar en bild av mångfald, utan att 

skapa en viss typ av normalisering av varken fattigdom eller rikedom. Genom att representera 

båda två ungefär lika mycket finns det en stor öppenhet för tolkningar av Afrikas invånare 

både som välbärgat och fattigt. Dessutom är detta av betydelse då afrikaner presenteras utifrån 

olika perspektiv, vilket skapar bättre förutsättningar för en mindre stereotypisk och vinklad 

bild av afrikaner. Detta är enligt Crowley och Matthews (2006) en bra grund för att motverka 

skilda förväntningar på människor beroende på rastillhörighet. De menar att kolonialismen 

har en tendens att skapa olika rasistiska föreställningar kring personer beroende på vilken 

rastillhörighet de har. Genom att på detta vis medvetet ha olika synvinklar och 

representationer på afrikaner utifrån ett fattigdoms och välbärgat perspektiv skapas olika 

synvinklar på afrikaners verklighet. 
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Tabell 2. Kvinnors maktposition 1960-tal 

Läromedel: Kvinnor med makt Kvinnor utan makt 

Historien och Samhället - 

Enhetsskolans mellanstadium 

4–6 (1960) 

0 0 

Historia för mellanstadiet         

(1965) 
0 1 

Historia årskurserna 4–6 

(1965) 
0 1 

Samhällsboken för 

Grundskolan årskurs 4–6 

(1963) 

0 0 

Samhällskunskap 1 (1965) 0 1 

Samhällskunskap Mellanstadiet 

(1966) 
0 0 

Geografi mellanstadiet (1962) 1 0 

Vårt land och vår värld 

Geografi 4-6G (1963) 
1 0 

Geografi för grundskolans 

mellanstadium (1965) 
1 0 

Resultat av 1960 talets 

läroböcker: 
3 3 

Källa: Utifrån valda läroböcker  

 

Tabell 3. Mäns maktposition 1960 tal 

Läromedel:  Män med makt Män utan makt 

Historien och Samhället - 

Enhetsskolans mellanstadium 

4–6 (1960) 

0 0 

Historia för mellanstadiet         

(1965) 
0 2 

Historia årskurserna 4–6 

(1965) 
0 2 

Samhällsboken för 

Grundskolan årskurs 4–6 

(1963) 

2 0 

Samhällskunskap 1 (1965) 0 2 

Samhällskunskap Mellanstadiet 

(1966) 
0 0 

Geografi mellanstadiet (1962) 0 1 

Vårt land och vår värld 

Geografi 4-6G (1963) 
1 2 

Geografi för grundskolans 

mellanstadium (1965) 
0 2 

Resultat av 1960 talets 

läroböcker: 
3 11 

Källa: Utifrån valda läroböcker  
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Männen i tabell 3 är det stor skillnad på vad som representeras inom 1960-talets läroböcker 

variation på. Den maktfördelning som råder är generellt sätt maktlöshet, då detta styrks av 

elva bilder jämför med tre där de har makt. En intresseväckande aspekt som binder ihop dem 

två tabellerna om kvinnor och män, visas det att män, trots sin undertryckta makt syns mer 

markant i böckerna än kvinnorna. I tabell 2 finns det tretton bilder jämfört med sex stycken är 

mer än hälften så mycket kvinnlig representation. Detta stämmer överens med en vanligt 

förekommande företeelse inom äldre läroböcker. Enligt Sonja Schoeman (2009) är detta 

vanligt då män oftast dominerade inom läroböcker från förr (s. 542). Dock går denna analys 

emot författarens beskrivning av maktbalansen mellan könen och hur dessa framställs. Oftast 

menar Schoeman nämligen att män kopplas till makt och kvinnor till undergivenhet. Kvinnor 

med och utan makt var exakt lika fördelat på maktlöshet samt makthavande. Tre stycken 

bilder var främjande för starka kvinnor med makt. Tre övriga bilder visade upp på maktlösa 

kvinnor. Dock är frågan varför kvinnor inte får representeras mycket och afrikanska kvinnor 

inte får ta plats inom läroböckerna. Detta går även emot Baaz (2015) beskrivning av Afrikas 

invånare som oftast inom västerländska läroböcker förknippas med femininitet och kaosartat, 

medan väst framställs oftast maskulint och civiliserat. Vilka värderingar som ligger till grund 

till dessa framställningar av afrikaner inom läroboken kan vara av intresse att djupdyka i 

kommande slutsatser. En annan aspekt på afrikaner är även om läroböcker visar den 

standardiserade bilden av afrikanska barn eller inte. Därför delades bilder på afrikanska svarta 

barn in efter om de fick representera välstånd eller misär.      
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Tabell 4. Barnens representation 1960-tal   

Läromedel: Välmående barn Barn i misär 

Historien och Samhället - 

Enhetsskolans mellanstadium 

4–6 (1960) 

0 0 

Historia för mellanstadiet         

(1965) 
0 0 

Historia årskurserna 4–6 

(1965) 
0 1 

Samhällsboken för 

Grundskolan årskurs 4–6 

(1963) 

1 0 

Samhällskunskap 1 (1965) 1 2 

Samhällskunskap Mellanstadiet 

(1966) 
0 0 

Geografi mellanstadiet (1962) 0 0 

Vårt land och vår värld 

Geografi 4-6G (1963) 
1 1 

Geografi för grundskolans 

mellanstadium (1965) 
0 1 

Resultat av 1960 talets 

läroböcker: 
3 5 

Källa: Utifrån valda läroböcker  

Tabell 4 visar ett resultat där afrikanska barn oftare visas i misär än i välmående. Fem bilder 

av åtta visade på misär, där barn oftast var avklädda, magra och ledsna. Denna bild växlades 

dock med tre bilder där deras lekfullhet istället tog form. Genom att framställa barnen som 

magra, fattiga och en del av dem i misär, skapas en andrafiering av afrikanska svarta barn. 

McKinley benämner detta som ett sätt för västerlänningar att skapa en vithetsnorm, där vita, 

utifrån en eurocentrisk syn, oftast framställer andras vardag i proportion till sin egen. Genom 

att skapa tydliga normer och stereotyper av andra som inte är en del av den västerländska 

gemenskapen, skapas en snäv bild av afrikanska invånare och specifikt barnen. Visserligen 

visar somliga läroböcker en annan, mer utvecklad bild av afrikanska barn, vilket kan skapa en 

mångsidig bild av dessa. Dock finns det en viss problematik att inte representera fler bilder av 

denna typ av vardag, istället för att ständigt lyfta den bilden av misär kopplat med barn.  
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5.1.2 Dominerande föreställning på 2010-talets läroböcker  

Tabell 5. Bilder av afrikaner utifrån ekonomisk status 2010-talet 

Läromedel: Välbärgat Fattigdom 

Historia 4–6 Utkik (2014) 0 0 

Historia 4–6 Grundbok (2019) 0 0 

PULS Samhällskunskap 

Grundbok (2012) 
2 2 

Samhällskunskap 4–6 

Grundbok (2017) 
0 1 

Geografi 4–6 Grundbok (2015) 0 1 

Geografi 4–6 Utkik (2015) 0 0 

Resultat av 2010-talets 

läroböcker: 
2 4 

Källa: Utifrån valda läroböcker  

Tabell 5 visar kategorierna av välbärgat och fattigdom inom 2010-talet två bilder som 

framställde välbärgat och fyra bilder som framställde fattigdom. Det som kan vara intressant 

att poängtera är att antalet bilder som framställde fattigdom är dubbelt så hög som bilderna på 

välbärgat. Palmberg (2000) nämner att Afrikas befolkning oftast illustreras med fattigdom. 

Detta tycker Palmberg är en fördom som ger skev bild av Afrikas befolkning, bilden som 

visas i läroböcker kan väljas utifrån konceptet att visa hungern som då eventuellt skapar 

stereotypiseringar. Detta blir då en problematik eftersom det ges en bild av att hela Afrikas 

befolkning och Afrika som kontinent är endast i fattigdom (s.27). Varför det inte har 

framkommit mer om det välbärgade samhället som ändå finns i många länder av Afrika är 

oklart och det är även oklart varför det inte väljs att tas upp mer om afrikaner i läroböckerna. 

Det kan därför bli svårt att få en tydlig bild av hela Afrika som kontinent av de få bilder som 

presenteras i läroböckerna.  

 Tabell 6. Kvinnors maktposition 2010-tal 

Läromedel: Kvinnor med makt Kvinnor utan makt 

Historia 4–6 Utkik (2014) 0 0 

Historia 4–6 Grundbok (2019) 0 1 

PULS Samhällskunskap 

Grundbok (2012) 
2 0 

Samhällskunskap 4–6 

Grundbok (2017) 
2 0 

Geografi 4–6 Grundbok (2015) 2 0 

Geografi 4–6 Utkik (2015) 0 0 

Resultat av 2010-talets 

läroböcker: 
6 1 
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Källa: Utifrån valda läroböcker  

Tabell 7. Mäns maktposition 2010-tal 

Läromedel: Män med makt Män utan makt 

Historia 4–6 Utkik (2014) 0 0 

Historia 4–6 Grundbok (2019) 0 1 

PULS Samhällskunskap 

Grundbok (2012) 
2 0 

Samhällskunskap 4–6 

Grundbok (2017) 
1 0 

Geografi 4–6 Grundbok (2015) 2 0 

Geografi 4–6 Utkik (2015) 0 0 

Resultat av 2010-talets 

läroböcker: 
5 1 

Källa: Utifrån valda läroböcker  

Tabell 6 visar att det är sex bilder som framställer afrikanska kvinnor med makt och en bild 

som framställer afrikanska kvinnor utan makt i läroböckerna. Resultaten visar en markant 

skillnad på antalet bilder från båda kategorierna. Det har inte alltid varit en självklarhet att 

afrikanska kvinnor har presenterats med en stark karaktär skriver Sonja Schoeman (2009). 

Synen på kvinnor har självklart ändrats markant i läroböcker de senare årtionden men det är 

inte alltid självfallet att afrikanska kvinnor framställs lika mäktiga som männen. Schoeman 

nämner även att det inte alltid blir jämlikt mellan könen om hur de presenteras trots att 

kvinnan har börjat representeras allt mer i läroböckerna (s.542). I tabellen visar resultatet att 

afrikanska kvinnor med makt presenterades sex gånger så mycket mer i bildantalet än 

afrikanska kvinnor utan makt. Detta kan då resultera i att kvinnornas roll i läroböcker börjar 

få mer utrymme i läroböckerna. Ju mer plats kvinnorna fick utrymme för i läroböcker desto 

mer kunde en rättvis bild av afrikanska kvinnor framställas.  

 2010-talets framställning av afrikanska män med makt syntes i tabell 7, där fem 

bilder av afrikanska män framställdes utan makt gentemot en bild med makt inom 

läroböckerna. Även i denna tabell syns det stora skillnader på resultaten där framställningen 

av män med makt dominerande. Att afrikanska männen framställs med makt i läroböcker, och 

speciellt historiska läroböcker är inte främmande skriver Schoeman (2009). Män med makt 

har varit mer dominerande överlag i läroböcker där männen som har haft makt har framställts 

som hjältar eller haft en betydelsefull roll (s.542). Wilson (1995) lyfter att de män som 

beskrivs som ledare genom historien är oftast befolkningen från västvärlden där afrikaner 

istället framställs som mindre medverkande. Detta har fortfarande en påverkan i hur afrikaner 

framställs av omvärlden som blir en påverkan av kolonialismen. I tabell 7 har bildantalet 
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framställt männen med allt mer makt än utan makt. Resultatet är därför positivt överraskande 

med tanke på de bristande maktpositioner afrikaner har framställts som tidigare och 

fortfarande kan framställas som efter kolonialismen.                                   

Tabell 8. Barnens representation 2010-tal   

Läromedel: Välmående barn Barn i misär 

Historia 4–6 Utkik (2014) 0 0 

Historia 4–6 Grundbok (2019) 0 0 

PULS Samhällskunskap 

Grundbok (2012) 
2 2 

Samhällskunskap 4–6 

Grundbok (2017) 
1 2 

Geografi 4–6 Grundbok (2015) 2 2 

Geografi 4–6 Utkik (2015) 0 0 

Resultat av 2010-talets 

läroböcker: 
5 6 

Källa: Utifrån valda läroböcker  

Tabell 8 resulterade i att bilder som framställer välmående barn syntes i fem bilder och 

framställningen av barn i misär syntes i sex bilder. I detta resultat var det mer eländes bilder 

än det var barn i välmående. Palmberg (1987) nämner att det är vanligt att barn som är i 

lidande situationer presenteras i läroböcker. En anledning till detta är för att skapa en känsla 

av medlidande för läsaren gentemot afrikanska barn inte ger en rättvis bild av hur alla barn i 

Afrika har det (s.28). De andra fem bilderna som inte visade misär kan ändå vara ett bevis på 

att synen av att alla afrikanska barn har ett elände, håller på att ändras. Resultatet visar en 

balans på bildantalet mellan två olika synvinklar av barnen i Afrika. Vilken synvinkel läsaren 

väljer att utgå ifrån är utifrån hur bilden av Afrika framställs i de olika läroböckerna. 

Ukpokodu (1996) benämner också att synen av Afrika och hur Afrika framställs behöver utgå 

från allt mer realistiska synvinklar för att skapa en verklighetstrogen bild (s.126). 

5.1.3 Dominerande föreställningar på 1960-talet och 2010-talet  

I tabell 1 och 5 visar framställningen av välbärgat och fattigdom i bilderna inom 1960- och 

2010-talet något olika resultat. 1960-talets läroböcker framställde något mer fattigdom än vad 

det framställdes välbärgat, vilket visar två olika perspektiv på samma Afrika. Detta ger 

läsaren chansen att se fler sidor av afrikaner än endast inom fattigdom. Resultatet från 2010-

talet visade däremot dubbel så stor framställning av afrikaner i fattigdom än vad det gjorde 

inom välbärgat. Fortsättningsvis kan denna företeelse skapa skeva bilder av afrikaner då 
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läsaren inte får en så stor variation av bilder. Detta resulterar i att speglingen från 1960-talet 

visar mer mångsidig än vad det gör i läroböcker från 2010-talet.   

 Tabell 2 och 6 handlar om hur kvinnornas maktposition framställs där resultatet 

från 1960-talet visar att kvinnor med makt kontra kvinnor utan makt visats lika mycket medan 

framställningen av kvinnor med makt syntes sex gånger så mycket mer än vad det framställs 

av kvinnor utan makt från 2010-talet. Representationen av svarta afrikanska kvinnor på 1960-

talet i läroböcker var rätt bristfällig, men att det finns lika mycket bilder som framställer 

kvinnor med makt ger två olika synvinklar på vad för makt afrikanska kvinnorna egentligen 

hade på 1960-talet. Bilder från 2010-talet däremot ger en markant skillnad på de två olika 

årtionden där resultatet visar att framställningen av att kvinnorna med makt, oavsett om det är 

en makt som kvinnorna själv känner inom sig eller makt som fås av en position, skapar en 

ökad jämlik bild för läsaren av Afrikas befolkning. I jämförelse med tabell 3 och 7 som 

framställer män är det procentuellt sett mycket mer män som framställs i läroböcker än vad 

det är kvinnor. Tabellen 3 visar resultatet av män utan makt framställs tre gånger så mycket 

mer än vad det visar män med makt från 1960-talet. I jämförelse med tabell 7 från 2010-talet 

är det även en markant skillnad då det istället visas fem gånger så mycket män med makt än 

utan. Detta är ett bevis på att framställningen av afrikanska män inte kan klara sig själva utan 

omvärldens hjälp håller på att ändras, att de afrikanska männen ses alltmer som hjältarna i sin 

egen historia och vardag.      

 I tabell 4 och 8 som framställer välmående barn gentemot barn i misär är 

resultatet ganska lika inom de två olika årtionden. Resultatet från 1960-talet visar att det är tre 

bilder som tyder på välmående barn och fem bilder som visar barn i misär, det är dock större 

antal bilder som visar de afrikanska barnen i ett lidande tillstånd. Resultatet från 2010-talet 

visar att det är något mindre antal bilder som visar välmående barn men att det är fler bilder 

av barn i misär. Denna syn om att barnen i Afrika är fattiga och inte är nöjda med sin tillvaro 

skiljer sig inte så mycket gentemot 1960- och 2010-talet. Däremot har det blivit något fler 

bilder som visar barn i lekfull och glad miljö som också ger fler perspektiv. Barnen i Afrika är 

inte alltid i välmående, vilket är värt att lyfta i läroböcker. Dock kan det behövas ytterligare 

synvinklar än ett perspektiv på afrikanska barn.  

5.2 Kvalitativ bildanalys  

Första delen av denna analys kommer bestå av en bildanalys där invånare från Afrika 

framställs utifrån en subjektsposition eller objektsposition. Genom att kategorisera bilder från 

läroböckerna på 1960-talet samt 2010-talet på detta vis, kan en helhetssyn över vilka som 
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presenteras utifrån vilken maktposition personer besitter genom historien. Dessa två begrepp 

är även postkolonialistiskt grundade, vilket skapar perspektiv på de koloniala föreställningar 

som tagits form i läroböcker då och nu.  

5.2.1: Maktförhållanden i läroböcker från 1960-talet. 

Afrikanska kvinnor i läroböcker  

Afrikanska kvinnors position i koloniala maktstrukturer kan framställas olika i läroböcker. Ett 

exempel på hur kvinnor framställs inom läroböcker är bild 1 ett exempel på. Denna bild är 

representativ för den gestaltade kvinnorollen i läroböckerna från 1960-talet, då den 

symboliserar den standardiserade bilden av en kolonial maktstruktur där den vita mannen 

räddar den svarta kvinnan från förtryck. Bilden föreställer en vit man som sträcker sig över en 

svart kvinna. Kvinnan ser väldigt obekväm ut i situationen och möter inte mannens blick. 

Mannen är tydligt i överläge och maktbalansen mellan dessa går att synliggöra. Enligt 

bildtexten föreställer bilden en svensk man som räddat kvinnan från att arbeta som slav i 

Afrika, men frågan som bilden väcker är om hon verkligen blivit fri från det tidigare slavlivet 

eller gått in i ett nytt slaveri där hon är fast i den vita mannens grepp. Denna bild illustrerar 

hur den svarta afrikanska kvinnors maktbalans ibland kan framställas, och specifikt i relation 

till västerlänningar. Detta kan kopplas till Crowley och Mathews (2006) resonemang där de 

vrider och vänder på olika perspektiv. De menar att afrikanska kvinnor på detta sätt 

andrafieras i förhållande till västvärlden. På detta sätt blir den vita mannen framställd som 

räddaren till kvinnan. Detta i sin tur skapar ett ökat fokus på européer som hjältar. Frågan är 

om denna bild verkligen ger en rättvisande bild av verkligheten. Bilden synliggör en tydlig 

struktur som är vanlig enligt Sonja Shoeman (2009), då den vita mannen oftast framställs som 

en hjälte och den svarta är maktlös och i beroendeställning. Den svarta afrikanska kvinnan 

framställs nästintill som en ägodel till den vita mannen och frågan kvarstår ifall hon verkligen 

blivit fri från sitt slaveri. Detta är slutligen enligt Shoeman en typisk förmedling av en 

eurocentrisk bild av afrikanska invånare som tydligt kopplar samman till ett subjekt- samt 

objektposition inom postkolonialismen.  

Afrikanska män i läroböcker  

I bild 2 finns en bild som gestaltar tre svarta män. I mitten är en person som symboliserar en 

”vanlig” invånare, medan de två männen på varsin sida av honom är enligt boken 

Pygméer.  Pygméer som begrepp kommer från grekiskan, som beskriver kortväxta folkslag 
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(Ne.se, 2019). Bilden är fortsättningsvis en avspegling av de stereotypiska värderingar som 

funnits förr kring svarta personer i Afrika. Pygméerna avhumaniseras på så vis att de är delvis 

avklädda samt uppradade på ett led. Mannen i mitten ser ut som en person med en högre 

position än pygméerna, delvis för hans klädsel och sin hatt på huvudet. Dock har alla männen 

i bilden en sak gemensamt, de är uppradade för fotografens skull samt ser konstlade ut. Han 

som är i mitten ser dessutom väldigt obekväm och tvingad att stå framför kameran för att 

representera en genomsnittlig man. Detta skapar ett större perspektiv på varför denna bild är 

objektivt laddad. Maktbalansen mellan dessa tre män är skilda. Ett resultat av detta kan då 

vara att pygméerna är underställda den genomsnittliga mannen, samtidigt som ingen av dem 

är annat än föremål för den som tittar på bilden. Genom att på ett förnedrande sätt jämföra 

dessa män, skapas en distansering mellan två “folkslag”. Avkläddheten samt positioneringen 

av fotot skapar en avhumanisering, där de ställs i ett stort underläge till bevittnaren. 

Maktbalansen är på detta vis till kolonisatörernas fördel i bilden. Denna bild är representativ 

för framställningen av afrikanska män då dem oftast jämförs i proportion med den vita 

västerländska mannen. I bildtexten beskrivs pygméerna vid sidan av en man av “normal 

storlek”. Den normala storleken är då enligt boken antagligen framtaget av ett västerländskt 

ideal och normer kring mäns längder. Jore (2019) menar att detta är ett resultat av en lärobok 

som följer västerländska normeringar samt värderingar.   

 Enligt Sarah Godsell (2016) kan ett sådant här sätt att gestalta svarta afrikaner 

på kan vara problematisk. Hon skriver om hur historieböcker och undervisning kan skapa 

stereotyper som än idag etsar sig fast i läsaren (s. 10). På detta vis gestaltas Afrikas 

befolkning utifrån en skev uppfattning. Genom att framställa personerna som underlägsna och 

avklädda skapas en bild av svarta afrikaner som en underställd folkgrupp jämfört med 

européer. Denna bild kan alltså objektifieras utifrån ett västerländskt perspektiv, där endast en 

västerländsk syn på verkligheten synliggörs. Genom att lyfta afrikaner på detta sätt kan en 

avhumanisering och förnedrande syn på afrikaner infinnas.  

Afrikanska barn i läroböcker  

I denna bildanalys lyfts två bilder som är representativa för det urval som funnits i böckerna. 

Den första gestaltar den typiska maktrelationen mellan de svarta och vita barnen och skapar 

en västerländsk standardiserad bild på afrikaner, där västerlänningar presenteras som hjältar. I 

andra bilden representeras fattigdomen och hopplösheten som finns utspridd i bilderna av 

afrikanska barn.  I bild 3 det en bild från 1960-talets läroböcker, där det gestaltas tre pojkar i 

grundskolans senare år. Två av pojkarna är vita och den tredje som sitter i mitten är svart. 
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Pojkarna sitter nära varandra och håller varandra i armkrok. Alla barnen ser nöjda och glada 

ut. I bildtexten har läsaren fått information om att dessa tre är kusiner, och pojken har blivit 

adopterad av ett svenskt par. Det bilden vill framföra är hur lycklig den svarta pojken är för 

att ha kommit till Sverige. Bildtexten beskriver att den svarta pojkens mamma dog och 

pappan inte ville ha honom. Denna förklaring av bilden kan ge en större inblick på 

situationen, då bildtexten verka framställa hur bra Sverige är som räddar den svarta pojken 

från att vara hemlös samt föräldralös. Sveriges roll i denna bild är då att vara räddaren i nöden 

i en situation där pojken lämnats in princip på gatan.  Palmberg (1987) benämner detta som en 

syn på eurocentrismen (s.11). Baaz (2015) benämner de stereotypiska rollerna som framställs 

som ett spår av kolonialismen, där hjälten i historien oftast är den vita männen. 

Maktpositionen är svår att synliggöra på bilden men tydliggörs med hjälp av bildtexten. Den 

svarta pojken ser väldigt nöjd ut i sin tillvaro men en paradox kan på detta sätt infinna sig, då 

bilden egentligen är tagen för att skapa en skev maktbalans mellan européer samt afrikaner, 

där den vita hjälten kan synliggöras i sin närvaro.                               

 Bild 4 är en bild på två svarta barn som sitter på marken. Båda barnen ser 

fundersamma ut där ena barnet tittar in i kameran och den andra ser bort från kameran. 

Barnen ser magra ut och det ser ut som att barnen antingen inte vill bli fotade eller inte var 

beredd på att vara med på bild. Bilden är också tagen uppifrån som förstärker bilden av att 

barnen är i en maktlös situation. Det bilden ger uttryck för är hunger, det står också i 

bildtexten om vilka stora problem med svält det finns i stora delar av världen. Palmberg 

(2000) beskriver att det är väldigt vanligt att läroböcker, gamla som nya, använder bilder på 

svältande barn som kollar in i kameran för att bevittnaren ska känna medlidande men istället 

menar Palmberg att det blir nedlåtande. Detta kallades även för Biasfrasyndromet, som 

användes för att det visades många eländes bilder om hur synd det var om Afrikas 

befolkningen efter inbördeskriget i Nigeria i slutet av 1960-talet (s.27). Pojkarna på bilden blir 

förminskade, dels utifrån vinkeln och utifrån konceptet om vems historia delges.  

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att afrikaner i läroböcker från 1960-

talet gestaltas som underlägsna av västerlänningarna, då maktpositioner ofta synliggörs i 

förhållande till västerlänningar. Afrikaner tillskrivs på detta vis en objektposition, där de 

framställs som underlägsna gentemot dem vita västerlänningarna. 
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5.2.2: Maktförhållanden i läroböcker från 2010-talet 

Afrikanska kvinnor i läroböcker  

En bild som är väldigt karaktäristiskt för läroböckerna på 2010-talet för afrikanska kvinnor 

utifrån ett maktperspektiv, är en bild som kritiserar samt gestaltar kolonialismens tydliga 

efterkonstruktion. I bild 5 är det en bild som framställer en vit kille med mustasch samt iklädd 

nästintill piratkläder. Han har en flagga i handen och har ett skepp bakom sig med kristna kors 

på seglen. På andra sidan finns det två svarta tjejer med olika exotiska attribut som afrohår, 

huvudduk samt färgglada kläder. Killen ifråga ser väldigt nöjd ut, där han säger “Titta vad jag 

har hittat!”. Detta är ett tydligt fokus på kvinnorna på hans sida som ser väldigt kritiska och 

misstänksamma ut. Denna bild har ett tydligt budskap, att ifrågasätta de koloniala normer som 

funnits och ibland finns kvar i historien och återberättandet av historia. Det är tydligt vilka 

maktpositioner som utspelar sig och på så vis att synliggöra vilka som har subjektsposition 

samt objektspositioner. Mannen som kommit för att kolonisera landet är den som har en 

subjektsposition, där han tagit sig dit med sitt skepp för att göra en kolonisering. Kvinnorna i 

bilden har istället en objektsposition där de blir utsatta för något och inte är särskilt aktiva i 

bilden. Om inte textrutan varit med i denna bild, hade den tecknade bilden kunnat missförstås 

på så vis att läroboken eventuellt propagerade denna typ av handling som något 

eftersträvansvärt. Dock är detta inte fallet, då det står i textbubblan “titta vad jag har hittat” 

som skapar en stor förståelse hos den som tittar att en dos ironi är med bakom bildens 

skapelse. På detta vis menar Shizha och Bwalya (2006) att en medvetenhet kan ökas hos 

läsaren hur historien än idag skapas, genom att vrida på olika handlingar. Som tidigare nämnt 

har Shizha och Bwalya (2006) menar att läroböcker vrider på historiska händelser till 

västerlänningars fördelar, vilket kan leda till klasskillnader och ojämlikhet. Detta i sin tur 

skapar ett kolonialistiskt sätt att förhålla sig till historia (s. 47). 

Afrikanska män i läroböcker  

I bild 6 är det en bild på en ung flicka som spelar på en gitarr, flickan ser väldigt glad ut och 

utstrålar mycket glädje. Framför henne finns det en man som också spelar på en gitarr som 

han samtidigt har över axeln. Mannens ansikte syns inte och är vänd mot flickan, flickans 

blick riktas mot mannen. I bildtexten tydliggörs att flickan spelar gitarr med sin pappa. Denna 

bild är passande till afrikanska män i läroböcker för att den visar en syn på att männen är 

något mer än ett objekt, här är den svarta mannen en pappa som visar hur det vardagliga livet 
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kan se ut i Afrika. Bilden ger en utstrålning av glädje där alla verkar vara nöjda i sin tillvaro. I 

bilden kan det även synliggöras hur pappans lekfullhet gör så att de resterande barnen är glada 

i denna tillvaro. Det ger inga tecken på att det finns olika maktpositioner utan i denna bild är 

alla likvärdiga och det ger inte heller en negativ bild av Afrika.  Denna bild utstrålar 

gemenskap och skiljer sig från den eurocentriska synen som setts i tidigare bilder. Det syns att 

pappan i bilden gör allt för att få sin familj på gott humör. Bilden visar också hur vardagslivet 

kan se ut i Afrika som kanske inte alltid syns i läroböcker, denna lekfulla bild är därför ett bra 

exempel på att få fler synvinklar av Afrikas befolkning. Ukpokodu förespråkar att 

framställningen av Afrika istället borde vara utifrån en realistisk synvinkel, där det är viktigt 

att tänka på att fördomar inte alltid stämmer överens med verkligheten (s.126).  

Afrikanska barn i läroböcker 

Tre bilder som representerar afrikanska barn i läroböcker från 2010 är analyserade nedan. 

Dessa är utvalda för att de tillsammans representerar den fattigdom, kolonialistiska syn samt 

slutligen en nytänkande bild av afrikanska barn. Dessa är valda för att de visar på tre olika 

vanliga föreställningar som förekommer i läroböckerna.   

 Bild 7 är en av de bilder som har visat bild på fattigdom. På bilden är det två 

svarta pojkar som är smutsiga i ansiktet och på kroppen efter att ha arbetat i en gruva för att få 

fram metaller. Bilden framställer mer än bara fattigdom, den framställer även barnarbete och 

förtvivlan.  Trots detta benämns inte huruvida pojkarna är fattiga eller inte. Dock kan en 

parallell dras till att pojkarna inte är nöjda med sin tillvaro där de varken har fina kläder eller 

verkar ha en hög maktposition. Bilden är även tagen uppifrån som kan tyda på en 

förminskning av pojkarna. Det är dessa typer av bilder som dominerar i bilderna som 

framställer fattigdom. Weber (2007) lyfter denna problematik på kolonialismens påverkan 

mellan fattiga samt rika länder. Han anser dessutom att de länder i Afrika som har varit 

koloniserade inte har fått den tillgång som de än gång hade innan dem blev koloniserade. Det 

är därför inte konstigt att vissa länder i Afrika har hamnat efter i den ekonomiska 

utvecklingen (s.297). Detta syns även i de bilder som hittats i läroböckerna och det är säkert 

inget sammanträffande att de bilder som framställer fattigdom har varit dominerande, med 

tanke på historien.      

 Bild 8 gestaltar en svart pojke som tittar rakt in i kameran samtidigt som han 

håller i en toalettpåse. I bildtexten står det om hur denna toalettpåse kan rädda många barns 

liv som bor i flyktingområden eller slumområden där toaletter inte alltid finns. Det berättas 

även om hur toalettpåsen tar död på bakterier i avföringen och att det är en svensk uppfinning. 
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Pojken ler mot kameran och håller toalettpåsen med båda händer för att tydligt visa upp 

påsen. I bakgrunden finns det två svarta barn och två svarta kvinnor som sitter på marken lite 

avlägset från pojken. Området människorna befinner sig i är lerigt och det ligger skräp runt 

om dem. Denna bild blir utifrån en objektsposition eftersom den svarta pojken blir maktlös i 

sin levnadssituation och beroende av västs egna uppfinningar. Trots att pojken ler på fotot och 

att toalettpåsen säkerligen är en användbar uppfinning, ger bilden ett tvådelat budskap. Dels 

visar den på hur glada den svarta pojken och familjen är över att få använda toalettpåsen, dels 

visar den upp att det Sverige har räddat familjen. Budskapet blir då att bevittnaren ska få en 

känsla av medlidande. En problematik med detta är att medlidande för afrikanerna oftast 

förstör grundrespekten för andras samlevnad. Detta nämner Palmberg (1987, s.29) att respekt 

inte fås av medlidande och att bilden som kan fås av bilder i skolböckerna ger en syn av att 

Afrikas invånare inte kan ta hand om sig själv utan behöver omvärldens hjälp.  

 I bild 9 finns det en bild på tre svarta afrikanska barn med en åker som 

bakgrund. Alla tre är välklädda samt har varsin frukt som de äter på. De står framför kameran 

och poserar med frukterna. Två av barnen ser direkt in i kameran. Alla barnen ger intrycket av 

att vara nyfikna och tillfreds. Bilden är tagen uppifrån. Bildtexten beskriver hur alla 

människor ha rätt till ett bra liv utifrån en social hållbarhet. Genom att barnen gör något aktivt 

i bilden med att äta frukt samt verkar vara tillfreds med livet, skapar afrikanska invånare 

utifrån subjektspositioner. Denna bild bryter mot många andra strukturer som tidigare nämnts, 

då barnen oftast är missnöjda, svältande och i underläge. I denna bild är det istället tydligt att 

barnen har kläder samt mat, några av grundförutsättningarna för att klara av att leva ett 

värdigt liv. Dock kan det finnas spår av koloniala betraktelsesätt även i denna bild. Första 

intrycket när vi observerade denna bild var att barnen var självständiga, starka och nyfikna på 

livet. Josie Arnold (2016) menar att genom att ett så pass tydligt afrikanskt perspektiv lyfts 

kan en tydligare bild målas upp av Afrikas invånare (s.19). Vid andra anblicken kunde dock 

en annan tolkning synliggöras. Det skulle kunna vara en bild som vill gestalta en 

standardiserad efterbild på en konsekvens av att I-länder som Sverige skänker kläder och 

pengar till mat till barn. Detta kan kopplas till Webers (2007) tolkning av västerlänningars 

påverkan på hur historien presenterar Afrikas invånare och kulturer. Han menar att 

koloniseringen har lett till att människor än idag väljer medvetet att exkludera orsaken till 

varför u-länder är fattiga. Genom att inte peka ut koloniseringen som huvudliggande orsak till 

fattigdomen som spridits i Afrika under många år, skapas en ojämn maktbalans mellan Väst 

och Afrika i samband med läroböckers påverkan (s. 282).                                                      

 Sammanfattningsvis är framställningen av afrikanska kvinnor, män och barn 
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påverkade av och grundande utifrån koloniala föreställningar som det finns spår av än idag. 

Det finns fortfarande på 2010-talet tydliga maktpositioner i läroböckers bildmaterial men 

framställningen av afrikaner presenteras allt mer i dagens läroböcker än läroböckerna från 

1960-talet utifrån en subjektsposition.  

5.2.3: Likheter och skillnader på maktförhållanden mellan läroböckerna från 1960-talet 

och 2010-talet: 

De maktförhållanden som gestaltades utifrån subjektspositioner var olika beroende på vilket 

årtionde läroböckerna var skrivna i. I analysen av läroböckerna från 1960-talet fanns det 

somliga mönster och teman som dominerade. De gånger afrikaner framträdde i bilden utifrån 

sin egen vilja, där de gjorde aktiva vardagshandlingar kan tolkningen göras att de var 

framställda i subjektsposition. Subjektspositioner som visas i läroböcker från 2010-talet på ett 

annat vis då lekfullhet får ta plats, kopplat med undervisning. Kortfattat är likheterna mellan 

subjektspositioner att bilderna oftast är tagna underifrån, samt utvecklar en ny sida hos 

afrikanska befolkningen där deras utveckling synliggörs. Vardagliga situationer skapar en 

ökad nyanserad bild av afrikanska invånares livsmiljö. Detta kan vara allt från ett starkt 

moderskap, arbete eller tekniska utveckling. Barn och kvinnor är oftast symboler för dessa 

subjektspositioner som ibland varvas med arbetande män.                                           

 Maktförhållanden som gestaltas i 1960-talets läroböcker angående 

objektspositioner ger en entydig och stereotypisk syn av Afrikas invånare. Bilderna var 

väldigt tillgjorda för bevittnarens skull, alltså de personer som finns i väst. Bilderna var 

vanligen tagna uppifrån, möjligtvis för att synliggöra vissa maktstrukturer. Detta ger intrycket 

att personen ser underlägsen ut som i sin tur skapar en maktlöshet samt missnöje hos personen 

som är centrerad i bilden. I vissa fall skapar bilderna känsla av ett samhälle som är i förfall. 

Med detta mena av i personen i fråga oftast avhumaniseras. Exempel på detta är flertalet 

bilder som gestaltar afrikanske invånare utan kläder i vardagliga sammanhang, samt i magra 

och svältande tillstånd. Detta ökar fördomar kring dem stereotyper som västvärlden har kring 

invånarna i Afrika. I 2010-talets läroböcker finns det spår av dessa stereotypiska mönster men 

i en mindre omfattande skala. Detta visas genom att invånarna oftast ser ledsna och uppgivna 

ut, bilder är även här upptagna uppifrån och beskrivs oftast som ett u-land i bildtexten. Svält 

tillförs som en del av vardagen och vissa av intervjuerna på bilderna ser tvingade ut att bli 

fotade. Detta ger ett samlat intryck att Afrikas invånare har haft en objektsposition i 

läroböcker från 2010-talet. Sammanfattningsvis ger detta intryck av att bilderna oftast är tagna 

uppifrån, med fokus på när barn eller vuxna är svältande, hjälplösa samt är placerade efter 
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bilden. Bilderna är sällan tagna från ett vardagligt sammanhang, vilket skapar en vinklad bild 

av verkligheten.              

 Slutsatsen av den maktbalans som finns i läroböckerna, utifrån både subjekts 

och objektspositioner är att afrikanska invånare, oavsett dess aktiva samt passiva deltagande i 

bilder oftast framställs genom ett kolonialistisk samt eurocentriskt perspektiv. Genom att visa 

endast vissa konstlade situationer eller anspela på den underlägsenhet svarta afrikanska 

invånare har gentemot den västerländska bevittnaren, skapas en stereotypisk bild av Afrikas 

invånare. Detta utgör även en andrafiering, där afrikaner blir ojämlika den västerländska 

befolkningen och särskiljs från den västerländska humanismen.  

5.3 Redovisning av maktförhållanden och föreställningar som dominerats i 1960-talets 

samt 2010-talets läroböcker 

Bilder av afrikaner i läroböcker kan ge uttryck för olika normer, värderingar och stereotyper. 

Utifrån den kvalitativa analysen kan det summeras som att afrikaner i 1960-talets läroböcker 

oftast framställs utifrån en objektsposition. De är oftast framställda som underlägsna, fattiga 

och undernärda. Bilderna var oftast arrangerade för att skapa en viss maktaspekt, där 

afrikanerna är underställda människor i väst, där det nästintill kan jämföras med djur på zoo. 

Detta kan kopplas till den kvantitativa analysen som synliggör att mängden bilder på afrikaner 

i samband med fattigdom domineras. Ännu en aspekt som den kvantitativa analysen 

frambringar är hur specifikt olika kön har makt samt hur barn framställs. Kvinnor framställs 

som både makthavande och maktlösa, medan män oftast var maktlösa. En del av de 

subjektifierande bilderna från 1960-talet var som nämnt i analysen en utgångspunkt i starkt 

moderskap. Barnen framställdes oftare utifrån en misär. Detta kan kopplas till hur kvalitativa 

analysen frambringade att 1960 talet oftast andrafierar afrikaner och skapar på detta sätt en 

distinktion till barnen på bilden. Barnen får på detta vis ett bristfälligt intryck då de sällan får 

vara barn på bilderna, där nyfikenhet och lek inte är en del av representationen. Det finns på 

detta sätt tydliga samband mellan de olika analyserna, då de tillsammans skapar ett 

sammanhang och konkret beskriver hur läroböckerna skildrat afrikaner på olika sätt.            

 I 2010-talets läroböcker är afrikaner fortfarande generellt gestaltade som i en 

objektsposition. Oftast är de svältande och hjälplösa. Antalet bilder av fattiga afrikaner var 

dubbelt så hög som där de ansågs vara välbärgade. Trots att det finns några bilder som visar 

ett annat budskap, skapar detta ett mönster som visar på att det finns föreställningar i 

läroböckerna som beskriver afrikaner som fattiga oftare än rika. Kvinnor och män i 2010-talet 

har fått en mer ojämn maktposition än på 1960-talet. Detta visar på en utveckling, delvis inom 
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jämlikheten men också större tilltro till afrikaner i allmänhet. Detta visar en ökad 

mångfaldhet, där den eurocentriska bilden där västerlänningar framställs som hjältar, minskat. 

Barn visas fortfarande som fattiga och undernärda i somliga bilder, men en utveckling har 

skett i hur lekfullheten samt nyfikenheten hos barn får ta plats i läroböckerna. Detta ger en 

utökad bild på afrikaner som dessutom kan likställas med till gemene mans vardagliga liv.  

6 Slutsatser och avslutande diskussion 

I denna uppsats har två olika typer av bildanalyser gjorts, en kvalitativ och en kvantitativ. I 

dessa har det genomgående temat varit att undersöka hur afrikaner framställts utifrån 

könsstereotyper, maktpositioner, klassperspektiv samt utifrån en analys av hur barn 

gestaltas.  Detta för att undersöka vilka koloniala föreställningar som ännu finns kvar i 

läroböcker samt de stereotyper som funnits förr och nu kring afrikaner. Vidare kommer 

slutsatser dras av hur detta förändrats över tid nedan.  

6.1 Slutsatser och diskussion 

Under rubriken syfte och frågeställningar var ändamålet med att göra studien att lyfta och 

analysera hur Afrikas invånare framställs och har framställts i läroböcker för mellanstadiet. 

Detta skulle göras utifrån ett postkolonialistiskt perspektiv och på detta vis lyfta hur Europa 

och specifikt Sverige, under 1960-talet samt 2010-talet framställer Afrikas invånare. 

Slutsatserna presenteras nedan med utgångspunkt i studiens frågeställningar: 

Hur framställs afrikaner i bild och bildtext inom läroböcker utifrån rådande föreställningar 

och stereotyper? 

Under 1960-talet framställdes afrikaner oftast som fattiga. Det fanns dock en del av bilderna 

som framhöll en mer mångfacetterad syn på afrikaner, även om det inte framkom lika mycket. 

Vidare kan afrikaner ibland radas upp och framställas utifrån ett maktperspektiv där dem 

oftast framställs som underlägsna. På detta vis kan också afrikanerna nästintill avhumaniseras. 

Vi tolkar detta som en direkt följd av de koloniala föreställningar som fortfarande verkar ha 

präglat läroböckerna. Här stödjer vi oss på tidigare forskningsresultat av bland andra 

Palmberg, Loomba, Arnold, Jore, Weber samt Crowley och Matthews som visat att koloniala 

föreställningar levt kvar i läroböcker under lång tid. I jämförelse med västerlänningar kunde 

bilder framställa afrikaner som vildar samt ociviliserade. Kvinnor och män tillskrivs oftast 

olika maktbalanser. Kvinnor framställs lika mycket som att ha makt som maktlösa, oftast i 
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samband med moderskap. Män är istället i underläge och maktlösa. Afrikanska barn 

framställs ofta som magra, ledsna och att de lever i misär. Frågan är om detta är en tillräckligt 

bred bild av Afrikas befolkning eller om de bilderna av fattigdom och hunger är för 

dominerande. Jore resonerar om hur Afrika oftast presentera som den den andre eller som en 

kontinent som inte utvecklas. Palmberg har tidigare nämnt att även fattigdom är ett vanligt 

sätt att presentera Afrika medan Europa presenteras som välbärgat. Denna eurocentriska 

grund syns än idag i exempelvis historieböckerna som väljer att ha med vissa typer av bilder. 

Jore förklarar att detta är ett europeiskt master narrative om Afrika som grundas i olika 

maktrelationer och i den koloniala historien. Det kan här finnas en tendens att vinnarna 

skriver historien där analysen av bilderna stödjer en tolkning där eurocentrism präglar bilden 

av Afrika. På detta sätt får afrikaner inte någon chans utifrån en eurocentrisk syn att 

presenteras på ett mångfacetterat sätt. Afrikaners egen bild av verkligheten är därför inte av 

intresse att lyftas in i historieböckerna.                      

 Under 2010-talet gestaltas afrikaner oftare som fattiga och i behov av hjälp av 

omvärlden. Detta tyder också på koloniala föreställningar, eller kanske en större medvetenhet 

om kolonialismens långsiktiga skadeverkningar för Afrika. Genom att tydligt belysa den 

fattigdom som afrikaner har, skapas en problematisk bild som inte alltid stämmer in på alla 

afrikaner. Genom att endast visa fram att väst sprider sin positiva påverkan skapas en ensidig 

sida av historien enligt Weber. En intressant aspekt på detta är dock att barnen tillskillnad från 

1960-talet ser glada, nyfikna och självständiga ut. En viss gemenskap strålar också. Detta är 

goda förutsättningar för att utjämna maktbalansen mellan väst och Afrika. Detta kan därför 

skapa jämlikhet mellan västerlänningar och afrikaner som annars verkar vara väldigt sällsynt i 

läroböcker. Kvinnor och män framställs ofta som starka och i högre maktpositioner. Män i 

bilderna har, i vissa fall, en starkare maktposition jämfört med i 1960-talets bilder, vilket 

bilder visar genom att de är aktiva deltagare som har kommandot över sina egna liv. Det finns 

färre bilder på barn som är i misär och även fler bilder där barnen får utrymme att ha 

lekfullhet, vilket kan spegla västerlänningars egna vardagsliv. Detta skapar i sin tur en större 

möjlighet att kunna relatera som västerlänning till afrikaners liv.  

Hur kan subjekt samt objektspositioner i bilder tolkas utifrån ett postkolonialt perspektiv på 

maktrelationer? 

De maktstrukturer som har hittats i de olika bilderna från läroböckerna är hur afrikaner, 

oavsett om det är barn, kvinnor eller män, har framställts i både subjekt- och 

objektspositioner. De bilder som visar Afrikas befolkning i objektsposition är när de 
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framställs som maktlösa, underlägsna eller avklädda. När afrikaner framställts som maktlösa 

på det sätt som sker i vissa av bilderna sätts personerna in i ett master narrative-perspektiv, 

där den västerländska bevittnaren som har speglat afrikaner som underlägsna, kan ha påverkat 

denna stereotypiska bild av invånarna. Detta menar Wilson att framställningen av afrikaner 

som underlägsna eller avklädda anspelar på den norm som än idag finns kvar, som skapar en 

maktfördelning mellan vita européer och svarta afrikaner, där det sistnämnda är underställda 

och i behov av hjälp. Genom att andrafiera svarta afrikaner på detta vis skapas en eurocentrisk 

bild av Afrikas invånare som underlägsna och beroende av inflytande från européer för att 

överleva. Detta problematiserar även Subreenduh som beskriver hur somliga kulturer och 

folkgrupper ofta andrafieras inom läroböcker. Enligt författaren är det ytterst sällan som en 

afrikansk synvinkel på historien lyfts in i läroböckerna. Detta perspektiv är tydligt i det 

bildmaterial som analyserats. Genom att ständigt jämföra afrikaner med européer, där det 

västerländska idealet är normen, skapas en problematik. Jore menar att detta är ett resultat av 

en lärobok som följer västerländska normeringar samt värderingar och koloniala 

föreställningar skapas på detta vis enligt Subreenduh en osann bild av Afrikas invånare. 

Denna snedvridna bild kan därför skapa fördomar som eventuellt inte är sanna. Detta kan 

även skapa sorgsenhet hos läsaren som känner medlidande för objektet menar Wilson. Det 

handlar dock inte i första hand om empati utan om andrafiering, att skapa den andra i 

bilderna, alltså den som skiljer sig från den västerländska normen. De bilder som istället visar 

afrikaner i subjektspositioner framställs som aktiva, hårt arbetande och viljestarka. De är 

historiska och samtida aktörer i sin egen rätt som kämpar mot fattigdom och svåra villkor men 

som ändå är objekt. Kvinnorna har generellt sett framställts ett antal gånger som starka 

mödrar som kan ta hand om sig själva och sin familj. Däremot så visas inte kvinnorna från 

1960-talets läroböcker särskilt ofta utifrån subjektsposition. Representationen av kvinnor är 

färre i jämförelse med män under 1960-talet. Dock är det lika många bilder som visar på 

kvinnor med som utan makt. Detta visar på en utökad och mer sammansatt bild av den makt 

som utspelar sig hos afrikanska kvinnor respektive män.  Där har det blivit en markant 

skillnad på 1960-talets läroböcker gentemot hur kvinnorna framställdes under 2010-talet. 

 I läroböckerna från 2010-talet så framställs kvinnorna ännu mer med makt än 

utan vilket kan påvisa en markant utveckling från 1960-talet. Däremot framställs ändå 

männen allt mer än vad den afrikanska kvinnan gör oavsett den afrikanske mannens 

maktposition. 1960-talets läroböcker framställer den afrikanska mannen betydligt mer som 

maktlös. Orsaken till detta är svår att hitta, men en teori kan vara att svarta män kan utgöra ett 

större hot mot vita västerländska män, medan kvinnorna oftast i läroböcker från 1960-talet 
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inte intar en stor roll. Baaz förklarar att mannen och kvinnan har olika stereotypiska roller och 

framställs därför olika mycket gentemot vad som diskuteras om. Hon förklarar även att denna 

syn håller på att ändras. Detta visas genom att 2010-talets läroböcker skildrar män och 

kvinnor från Afrika maktpositioner och som handlande subjekt. Även Ukpokudu nämner hur 

dessa stereotypiska roller är fördomar som samhället har gentemot de olika könen. Andra 

framställningar inom subjektsposition är att bilder har visat på lekfullhet, glädje och 

vardagslivet. Det har även märkts att afrikanernas vardagliga liv är något som inte alltid tas in 

som perspektiv i läroböckerna men de bilder som har visat afrikaner utifrån en 

subjektsposition har det även framgått med en familjär synvinkel. På det familjära bilderna 

har det inte funnits några konkreta exempel på olika maktpositioner utan då verkar det som att 

alla i bilden är jämlika.  

Hur gestaltar läroböcker i historia, geografi och samhällskunskap Afrikas invånare i bild och 

bildtext? Hur förändras den gestaltningen under efterkrigstiden?   

Det genomgående temat för hur afrikaner framställts i läroböcker är att de oftast beskrivs 

utifrån en objektposition. Detta medför att afrikanerna anses vara maktlösa, ledsna, hungrande 

och ibland även avhumaniserade. Det finns tydliga representationer av svarta afrikaner där 

kvinnor framställs som starka mödrar, barn som är hungrande och avklädda samt maktlösa 

män.  Dock finns det tydliga åtskillnader mellan 1960-talets och 2010-talets läroböcker där 

afrikaner speglas på olika viss utifrån olika samhällsnormer. Trots att det finns några bilder 

som visar ett annat budskap, skapar detta ett mönster som visar på att det finns föreställningar 

i läroböckerna som beskriver afrikaner som fattiga oftare än rika. Kvinnor och män i 2010-

talet har fått en större andel maktposition än på 1960-talet. Detta visar på en utveckling, delvis 

inom jämlikheten men också större tilltro till afrikaner i allmänhet. Detta visar en ökad 

mångtydighet, där den eurocentriska bilden där västerlänningar framställs som hjältar 

minskat. Barn visas fortfarande som fattiga och undernärda i somliga bilder, men en 

utveckling har skett i hur lekfullheten samt nyfikenheten hos barn får ta plats i en ökad skala i 

läroböckerna. Detta ger en utökad bild på afrikaner som dessutom kan likställas med 

västerlänningars vardagliga liv. Alla barn i Afrika är inte i gott välstånd vilket är värt att 

problematisera i läroböcker men det behövs fler synvinklar än den standardiserade bilden av 

avmagrade barn som vanligtvis förmedlats i läroböcker.  

 Det finns dock en viss problematik med 1960- och 2010-talets läroböcker där 

det skulle behövas en mer varierad spegling av afrikaner.  Oftast framställs afrikaner som 

beroende av västerlänningars påverkan, då de annars skulle befinna sig i ett samhälle utan 
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ordning och regler. Denna vithetsnorm som Loomba tidigare benämnt, menar hon att en 

andrafiering av Afrika kan skapas av rasistiska värderingar. Genom att utgå från det 

västerländska behovet normaliseras därmed vithetsnormen i samhället. Som tidigare nämnt 

under rubriken tidigare forskning menar Wilson att läroböcker kan framställa afrikaners 

historia bristfälligt. Genom att sällan berätta om och visa en bild innan dess kolonialismen 

från väst tog över den afrikanska kontinenten, skapas en stereotypisk och ofta okritiserad bild 

av Afrikas invånare, som i behov av hjälp från väst. Wilson utvecklar detta resonemang 

genom att förklara samspelet mellan afrikaner och västerlänningar i läroböcker, där 

maktbalansen ofta är ojämlik.     

 En markant skillnad mellan 1960-talets läroböcker och 2010-talets är hur de 

nuvarande läroböckerna skildrar en ökad jämlikhet mellan könen och även den större 

representationen av kvinnor och barn. Barnen får leka och bara vara barn, och kvinnor får 

synas i fler bilder. Både männen och kvinnorna har mer makt över sina situationer, vilket går 

tydligt emot den tidigare strukturen där väst oftast har kontroll över afrikanernas öden. Detta 

är en god utveckling, då afrikanerna tidigare, enligt västvärlden oftast skildras som beroende 

av den hjälp och styrning som kolonialisterna skapat genom historien. Palmberg (1987) 

benämner också hur bilder oftast framställer afrikaner som de underlägsna i skolböcker 

utifrån Europas synvinkel, där medlidande och skuldkänslor är förekommande. Läroböcker 

kan ha en tendens att vrida på historiska händelser enligt Shizha och Bwalya. Genom att visa 

denna typ av företeelser från förr, skapas en kritik mot den kolonialism som funnits tidigare 

och ökar ett mångsidigt perspektiv på den kolonialistiska tid som funnits mellan européer och 

afrikaner. Relationen mellan Europa och Afrikas ojämlika maktfördelning kan på detta vis 

exemplifieras. Läroböckerna från 2010-talet är därmed mer utvecklade än tidigare, även om 

de kan fortsätta att ifrågasätta samhällets nuvarande koloniala strukturer ännu mer. Dessutom 

kan förhoppningsvis bilderna på afrikaners utveckling med högutvecklade teknik, öka i 

antalet i framtida läroböcker. 

6.2 Framåtsyftande diskussion 

Nästa steg i forskningen av framställningarna av afrikaner i läroböcker skulle kunna vara att 

undersöka hur och varför afrikanska män ofta framställs i underläge och maktlöshet i äldre 

läromedel. Om detta skulle kunna vara kvarvarande rester av äldre föreställningar där den 

svarta mannen utgör ett hot gentemot den vita, manliga kolonisatören eller om det finns någon 

annan anledning till detta sätt att gestalta afrikanska män. Vi har även diskuterat om 

framställningen av Afrikas invånare, detta skulle kunna undersökas ytterligare hur denna 
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spegling av afrikaner påverkar skolans elever och vilka fördomar som då kan skapas. 

Dessutom skulle denna typ av undersökning kunna utöka tidsaspekten och undersöka en 

längre tidsperiod. Nästkommande forskare skulle kunna göra en djupdykning i läromedel 

både från 1960-tal, 1980-tal, 2000-tal samt 2010-tal för att tydliggöra samt konkretisera när 

förändringen skett mellan dessa föreställningar. Detta utfördes inte i denna studie, mestadels 

beroende på tidsaspekten.                       

 Denna undersökning pekar på hur viktigt det är att förhålla sig kritisk till 

läroböckernas bilder av till exempel icke-européer och hur viktig skolan är, då det påvisar 

vikten av att läraren borde granska skolans läroböcker och på detta vis tydliggöra de 

underliggande budskapen som kan finnas. Det är bra ifall lärare och skolor är mer kritiska 

kring de bilder och texter som skrivits i läroböckerna, då läromedel i dagens samtid inte är 

granskade efter att följa Lgr11. Detta skapar högre krav på den enskilda skolan och läraren att 

arbeta gentemot de stereotyperna samt föreställningar en lärobok kan förmedla.                      

 Denna studie har visat hur läromedel framställer afrikaner utifrån olika 

föreställningar och stereotypiseringar som kan appliceras på dess samhällskontext. Lärdomen 

av detta kommer ge oss många redskap i framtiden som arbetande lärare. Delvis har den gett 

oss en inblick i hur ens egna fördomar kan gestaltas, och på så vis ifrågasätta både skrivna och 

muntliga stereotypiseringar. Dessutom kan vi som lärare synliggöra det samband som finns 

mellan läromedel och dess koppling till dess samtid. På detta vis skapas ett större 

sammanhang till läromedlets underliggande föreställningar, som läraren då kan lyfta till 

klassen och problematisera.  
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