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Abstract 

Afrikas eller Europas historia? En kvalitativ läromedelsanalys av svenska läromedels syn på 
Afrikas historia under perioden 1960–2016. 
 
Africa’s or Europe’s history? A qualitative teaching material analysis of the Swedish view on 
the figuration of Africa’s history during the period 1960–2016. 
 
By: Donjeta Osmani 
 

 

Sweden has gone from being a homogenous country to becoming a multicultural country during 

these past sixty years. Due to this reason history teaching and its’ teaching materials have been 

forced to adapt to the situation, however, some might have failed with doing so. The essay has 

its’ focus on the figuration and inclusion of African history in Swedish teaching material used 

in history classes during the period 1960 to 2016. Aside from this, the essay also handles the 

presentation and description of African history alone in textbooks. The aim of the essay thus 

becomes to examine whether teaching material used in history classes in upper secondary 

schools have changed due to the transformation Sweden has undergone by becoming a 

multicultural society. Postcolonial and orientalism criticism have been applied. Theoretical 

terms, such as eurocentrism and othering, have been used in order to analyze how the authors 

have described Africa and its’ history in teaching materials and how individuals in the African 

history appear in the textbooks. The results have shown that eurocentrism and othering appear 

throughout the textbooks, however, these seem to emerge in distinctive ways and are beginning 

to dissolve further into our period.  
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1. Introduktion 

Historieämnet har ständigt beskrivits som något betydelsefullt för elever och för deras 

identitetsskapande, men hur går lärare tillväga när de möter ett mångkulturellt klassrum där 

varje elev bär med sig en egen historia och ett kulturarv? Efterkrigstidens invandring som till 

en början utgjordes av arbetskraftsinvandring, men som därefter utvecklades till en kraftig 

flyktinginvandring, har lett till att Sverige gått från att ha varit ett land som bestått av en 

homogen blandning till att utvecklas till ett land med en etnisk mångfaldhet.1 På 

Migrationsverkets officiella hemsida dokumenteras den ”historiska” invandringen där en 

väldigt synlig förändring uppstått under 1950-talet och framåt.2 Invandringen som bestod av 

krigets flyktingar och arbetskraft kom att påverka och orsaka en ökning av Sveriges befolkning 

efter 1950-talet och framåt. Sammanfattningsvis, har Sverige kommit att klassas som ett 

invandrarland efter att ha varit ett utvandrarland under flera årtionden.3 Till följd av detta har 

karakteriseringen och normen av Sverige som ett homogent folkhem brutits och fallit samman.  

 

Denna vitala förändring har kommit att påverka skolundervisningen i Sverige där reflektioner 

kring hur anpassningen av det nya samhället har synliggjorts i läroplan och läromedel har 

förekommit. Omsättningen har lett till att förändringar har behövts genomföras inom 

styrdokumenten som tidigare inte har varit aktuella.4 En större betoning har placerats på att 

elever ska ha ett kritiskt förhållningssätt till olika faktakällor där läromedel emellanåt hamnar i 

skymundan. Med det mångkulturella samhällets uppkomst har forskning kring historieämnet 

och dess läromedel börjat växa, där diskussioner kring eurocentrism samt dess förekomst har 

påbörjats inom historieämnet. Under historiens gång har läromedel använts som ett hjälpmedel 

och en källa till kunskap för lärare och elever. Läromedel som har använts, och som fortfarande 

används, inom gymnasieskolan kan ha misslyckats med att följa med den stora förändringen 

och bär undermedvetet med sig det gamla tankesättet som en gång rådde.  

 

Enligt en undersökning som gjorts av Skolvärlden hinner inte åtta av tio lärare kvalitetsgranska, 

värdera och välja läromedel. Förhandsgranskningen av läromedel lades ner under 1991, vilket 

gav lärarna ansvaret att granska och se till att läromedlen höll måttet. Utöver detta görs 

 
1 Lundh, Christer. Invandringen till Sverige. (2016). Sida 22. 
2 Migrationsverket. 2019. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-
Sverige/Historik.html (Hämtad 2019-03-10). 
3 Lundh, Christer. Invandringen till Sverige. (2016). Sida 23. 
4 Karlsson, Klas-Göran. & Zander, Ulf. Historien är nu. (2008). Sida 34–35. 
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sporadiska granskningar av skolmyndigheterna, där den allra senaste gjordes och publicerades 

2006.5 För att kunna bidra med en solid historieundervisning bör blivande och verksamma 

lärare ha kunskap om hur läromedel och dess innehåll inte alltid stämmer överens med det 

multikulturella samhället. Omställningen som har skett inom historieundervisningen och dess 

läromedel är något som kräver att kunskapen om politisk och pedagogisk föränderlighet måste 

finnas bland dagens historielärare. Av denna anledning kan det vara intressant att analysera hur 

läromedel från 1960-talet och framåt har hanterat den afrikanska historien framtill 2010-talet. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Den här uppsatsen ska genom en kvalitativ läromedelsanalys granska och reflektera över hur 

svenska historieläroböcker inom gymnasieskolan under efterkrigstiden förhåller sig till den 

afrikanska historian. Syftet är att belysa hur och om läromedel, inom historieundervisning, har 

påverkats under Sveriges omvandling till ett mångkulturellt samhälle mellan 1960- och 2010-

talet. Undersökningens fokus kommer att ligga på gestaltningen och inkluderandet av afrikansk 

historia i svenskt historieläromedel, men även hur denna har framställts och beskrivits över en 

längre period. 

 

• Hur beskriver författarna Afrika och dess historia i läromedlen? 

• Hur framträds afrikaner i den afrikanska historian? 

 

1.2. Tidigare forskning 

För att kunna positionera min egen undersökning kommer denna del att behandla tidigare 

forskning som inriktat sig i framställningen av icke-västerländsk historia. Forskningsfältet är 

något som flertal undersökningar har gjorts kring, därav finns det ett brett urval av forskningar 

som kan tas till användning. Eftersom denna undersökning berör den svenska undervisningen 

och svenskt historieläromedel har urvalet per automatik riktat sig mot svensk forskning. 

Anledningen till detta är att undersökningen enbart kommer att behandla Sveriges framställning 

av den afrikanska historian. 

 

Laila Nielsen har i sin studie Historieundervisning i det mångkulturella samhället presenterat 

ett analysverktyg bestående av fyra olika undervisningsstrategier i ett multikulturellt samhälle. 

 
5 Sofia Stridsman. Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. 2014-11-19. 
https://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel (Hämtad 2019-04-10). 
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Dessa fyra strategier består av en universalistisk strategi, en särartspolitisk strategi, en strategi 

utifrån multipla identiteter och en strategi utifrån kritisk mångkulturalism.6 För att kunna se hur 

detta verktyg används i praktiken, har Nielsen genomfört en jämförelse med strategierna och 

sju historielärares erfarenheter av historieundervisning på gymnasiet. Den universalistiska 

strategin baserar sig på en mening om enighet, där utgångspunkten ligger i vad som är allra bäst 

för gemenskapen. Det blir tydligt att de ambitiösa metoder som lärarna använder sig av leder 

till svårigheter bland vissa målgrupper p.g.a. skillnaderna mellan elever och deras olika 

förutsättningar samt studiemotivation.7 Utöver detta visar studien att lärare inte utgår från 

enbart en strategi i sin undervisning, utan istället görs en kombination av alla strategier 

tillsammans. Resultatet visar dessutom att styrdokumenten fokuserar på den universalistiska 

strategin, medan båda strategierna om multipla identiteter och kritisk mångkulturalism inte har 

någon tydlig förankring i skolans styrdokument.8 Lärarna diskuterar även läromedlen inom 

historieundervisningen och instämmer att synliga brister finns, där ett exempel är den 

eurocentrism som förekommer under historieskrivningen. För att inte reproducera denna 

historieskrivning som finns i läromedel har flertalet lärare tagit ansvar och problematiserat 

historieämnet genom att diskutera andra perspektiv.9 

 

Mai Palmbergs studie Afrikabild för partnerskap? har fortsättningsvis behandlat läroböcker och 

dragit jämförelser om hur böckerna hanterade Afrika för tjugo år sedan. Syftet som Palmberg 

söker att besvara är ”hur skolböckerna i sitt Afrikamaterial talar om ”begreppet ”vi och dem”. 

Palmberg menar på att en istället kan belysa likheterna som för oss samman, och inte sätta 

någon större fokus på ”geografiskt avstånd eller etniska definitioner”.10 Palmberg ger läsarna 

en beskrivning om att Afrika inte behöver uppfattas som ”dem” om en istället väljer att bortse 

olikheterna.11 En likadan undersökning gjordes under 1980-talet där Palmberg analyserade 29 

läroböcker inom SO-ämnet. Undersökningen visade att beskrivningarna av Afrika var 

stereotypiska där läromedel beskrev afrikaner som stridslystna vildar, som om de inte hade 

någon egen historia samt Afrika som exotiskt och Europa som utvecklare.12 Den nya 

undersökningen består av en liknande innehållsanalys där hon har gått igenom 62 läroböcker, 

 
6 Laila Nielsen. (2013). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella samhället. Nordidactica, (2), 38–
64. 
7 Ibid. Sida 59. 
8 Ibid. Sida 60. 
9 Ibid. Sida 57. 
10 Mai Palmberg, & Nordiska Afrikainstitutet. (2000). Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska 
skolböckerna. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet. Sida 11.  
11 Ibid. Sida 12. 
12 Ibid. Sida 183. 



   
 

   
 

4  
 
 

inklusive fördjupningsböcker och arbetsböcker. Läroboksanalysen som Palmberg har 

genomfört består av läroböckernas behandling av flera olika aspekter, som t.ex. Afrikas 

historia, koloniseringens följder, kultur och religion, kvinnor och män, livet i Afrika, demokrati 

och diktatur, miljön och eurocentrism.  

 

En annan aspekt som Palmberg behandlar är läroböckernas framställning av det mångkulturella 

samhället i Sverige, där en tydlig avvikelse syns. En förklaring till detta är att skolböckerna har 

en tendens att bära på motstridighet, där dem ”i sina värderingar bejakar det mångkulturella 

samhället, men i beskrivningarna av samhällen med många kulturer förkastas detta 

kulturbegrepp och förklaras vara livsodugligt”.13 En stark pessimism är synlig genom 

läroböckernas innehåll där en nedvärderande syn på Afrika och dess framtid förekommer. 

Vidare ifrågasätter Palmberg huruvida Europa eller Asien hade kunnat beskrivas på samma sätt 

utan att några skeptiska reaktioner hade uppstått.14 Efter sina upptäckter uppmanar Palmberg 

att man som läroboksförfattare bör se upp med flertal aspekter, som t.ex. att låta anonyma 

afrikaner stå för alla afrikaner, abstrakta framställningar, avfärdande attityd i diskussionen om 

Afrikas framtid samt ”försummande av de möten som funnits mellan Afrika och Sverige”.15 

 

Enligt en annan undersökning som historikern Vanja Lozic har genomfört visar gymnasieelever 

med annan bakgrund ett stort intresse för sina föräldrars bakgrunder, och ett flertal av dessa 

gymnasieelever anser att en stor del av ”den rådande historieundervisningen är eurocentrisk 

och att man förbiser betydelsen av andra kulturer”.16 Genom intervjuer med lärare, elever och 

läroboksförfattare som befinner sig i klassrumsmiljöerna där mångkulturalismen råder har 

Lozic försökt ”få en bild av historieämnets roll och identitet i det som kallas den mångkulturella 

skolan”.17 Intervjuerna fokuserar på att undersöka hur dem ”ser på historieämnet och dess 

innehåll, vilka samhällsbilder som förmedlas i historieämnet i allmänhet och i läroböckerna i 

synnerhet, vad nyttan av historiska kunskaper anses vara, hur historiskt sanningsanspråk 

påverkar olika identifikationer samt hur historielärarna kan göra historieämnet mer intressant 

för dagens ungdomar”.18 Vidare görs en analys där Lozic studerar hur lärare och elever ser på 

läroböcker och dess innehåll. Denna analys visar att ett stort antal elever anser att det svenska 

 
13 Ibid. Sida 184. 
14 Ibid. Sida 241.  
15 Ibid. Sida 243–244. 
16 Vanja Lozic., & Malmö högskola. Lärarutbildningen. (2010). I Historiekanons Skugga: Historieämne Och 
Identifikationsformering I 2000-talets Mångkulturella Samhälle. Sida 208.  
17 Ibid. Sida 12.  
18 Ibid. Sida 13.  



   
 

   
 

5  
 
 

skolsystemet och historieundervisningen är problematisk p.g.a. att den är eurocentrisk. 

Avslutningsvis, beskriver Lozic avhandlingen som ”en kritisk granskning av historieämnets 

innehåll och syfte, av dess påverkan på etniska identifikationer samt av mångkulturalismens 

betydelse för historieämnets innehåll”.19 Forskningens resultat visar en uppfattning om att 

individualiseringen av historieämnet bör istället ske inom modersmålsundervisning och 

familjens krets. Anledningen anses vara att man vill undvika att historieämnet struktureras 

utefter ett erkännandepolitiskt skolsystem.20 Beskrivningarna av en individs historia och 

identifikation samt andra människors uppfattningar om dessa utgör en stor del av 

identifikationsformeringen och därmed maktutövningen. Slutligen förklarar Lozic hur 

väsentligt det är att ”ha i åtanke hur lärarnas och andra personers bemötande/tilltal påverkar 

elevernas identifikationer och hur historieförmedlarna beskriver olika migrationsprocesser”.21 

 

Mona Ramadan har i sitt examensarbete Att spegla icke-västerländsk historia undersökt 

framställningen av icke-västerländsk historia i två svenska historieläromedel för grundskolans 

senare år som är utgivna efter år 2000. Den postkoloniala teoribildningen har använts som grund 

utifrån Ania Loombas begreppsbestämning och lära. En slutsats om beskrivningen av 

Österlandet har gjorts av Edward Said som Ramadan vill ta användning av under hennes 

analysering av svenskt läromedel. Teorierna används på två läroböcker som är utgivna efter år 

2000, där Ramadan sätter fokus på tre specifika begrepp: andrafiering, eurocentrism och 

stereotypisering. Fokusen sätts på Afrika och Asiens framställning och görs för att kunna få en 

kompletterande bild av hur pass ofta dessa påträffas samt hur beskrivningen av dessa ser ut. 

Ramadans tillvägagångssätt utgår från det så kallade ”vi och dem”-konceptet där den icke-

västerländska historian i historieläromedel analyseras utifrån ”befrielseprocessen från 

kolonialmakten med eurocentrisk utgångspunkt”.22 Resultatet som Ramadan kommit fram till 

visar att det finns en negativ tillskrivning av Afrika och Asien, där beskrivningen av 

kolonialismen har sin fokus på européernas agerande och styre av kontinenten. Medan 

beskrivningen av Afrika och Asien, utifrån den inhemska befolkningens synvinkel, har 

undvikits. En tendens som förekommer är jämförelsen mellan Europa och Afrika samt Asien, 

där Europa facetteras som motsatsen av det tidignämnda. Likt Palmberg argumenterar Ramadan 

om att en afro-pessimism förekommer i de två läroböcker som undersökts. Afrikas brist på 

 
19 Ibid. Sida 306. 
20 Ibid. Sida 307.  
21 Ibid. Sida 307. 
22 Mona Ramadan, & Malmö högskola. Lärarutbildningen. (2019). Att spegla icke-västerländsk historia: En 
kvalitativ innehållsanalys av svenska historieläromedel. Sida 40. 
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historia är också något som diskuteras där en tendens av att bortse Afrikas egen historia, där ett 

större utrymme istället placeras på européernas historia. Både Ramadan och Palmberg menar 

på att man betraktar Afrika som ”historielöst”. Anledningen till detta anses vara p.g.a. att ett 

flertal författare framställer enbart Afrikas historia ”när européerna etablerar sina kolonier i 

kontinenten”.23  Fokusen ligger med andra ord på den brittiska historian som enbart behandlas 

inom dessa områden, medan det afrikanska och asiatiska undviks.24  

 

Även Lisa Danielsson och Josefin Helm sätter sin fokus på historieläromedel där de i sitt 

examensarbete Läromedelsanalys – Hur framställs utomeuropeisk historia kring första 

världskriget i högstadiets läroböcker? fokuserar på hur utomeuropeisk historia skildras när 

första världskriget framställs. Argumentationen om dess betydelse hänvisas till elevernas 

inskränkta intresse för historieämnet som uppstått på grund av undervisningens saknade 

utrymme av elevernas egen bakgrund och historia.25 Danielsson och Helm har valt att 

undersöka grundskolans historieläromedel med första världskriget som analyseringsobjekt, där 

läromedlet som används består av böcker som är utgivna under Lpo94 och Lgr11. Resultatet 

som Danielsson och Helm kom fram till visade att böcker som varit utgivna under Lpo94 har 

bestått av en bristande bild av ”inkluderingen av utomeuropeiska länder i framställningen av 

första världskriget”.26 Ländernas namn tas upp men bakgrundsbeskrivningar om deras roll och 

agerande under det första världskriget förekommer inte alls. Läroböckerna som utgivits under 

Lgr11 har dock haft ”en mer mångfacetterad bild av första världskriget”.27 En tydlig bild av 

förändringarna i läroböckerna granskas och därav dras slutsatsen om att läroböcker utgivna 

under Lgr11 haft en större inkludering av utomeuropeiska länders agerande under första 

världskriget, medan läroböcker utgivna under Lpo94 knappt haft ”någon inkludering av 

utomeuropeiska länder”.28   

 

Relevansen som dessa studier har för denna undersökning är essentiell eftersom studierna 

behandlar skildringen av den icke-västerländska historien inom svensk historieundervisning 

och läroböckers innehåll. Resultaten som respektive forskning har kommit fram till visar på att 

en överlägsen syn gentemot andra världsområden har till stor del präglat den historieläromedel 

 
23 Ibid. Sida 39. 
24 Ibid. Sida 41.  
25 Lisa Danielsson & Josefin Helm. (2018). Läromedelsanalys. Hur framställs utomeuropeisk historia kring 
första världskriget i högstadiets läroböcker? Sida 6. 
26 Ibid. Sida 42. 
27 Ibid. Sida 42. 
28 Ibid. Sida 42. 
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som använts i Sverige. Nielsens studie lägger tyngd på att den universalistiska strategin präglar 

skolans styrdokument, medan strategierna om multipla identiteter och kritisk mångkulturalism 

hamnar i skymundan. Vidare konkluderar Palmberg att en nedvärderande och pessimistisk syn 

råder gentemot Afrikas framställning i historieläromedel. Frågeställningar kring huruvida 

liknande skrivelser hade företett av Europa och Asien har ställts. Därtill kommer Lozic som 

håller med om att den svenska undervisningen inte inkluderar andra länders historia. 

Individualiseringen av ämnet är dock något som han anser bör ske i modersmålsundervisningen 

för att undvika att ett erkännandepolitiskt system förekommer. Fortsättningsvis har Danielssons 

och Helms jämförelse av historieläromedel under Lpo94 och Lgr11 visat att en bristande bild 

av inkluderingen av utomeuropeiska länder förekom främst under den förstnämnda läroplanen. 

Tvärtemot har Ramadans undersökning visat att en eurocentrisk historieskrivning av Afrika och 

Asien fortfarande existerar bland svenskt historieläromedel som används i nutid under Lgy11. 

 

Eurocentrismen och dess genomsyrande bland svenskt historieläromedel är något som ständigt 

undersökts och evaluerats. När det kommer till framställningen av specifikt Afrikas historia 

inom historieläromedel har en liten klyfta uppstått sedan den senaste undersökningen. Denna 

undersökning kommer därmed att behandla skildringen under det senaste årtiondet som utgår 

från ett större årsspann som rör sig från 1960- till 2010-talet. Digitaliseringen har lett till att 

gymnasieskolor numera försöker använda sig av digitala läromedel som lärare och elever har 

tillgång till. Mot den bakgrunden har ett digitalt läromedel inkluderats i denna undersökning, 

vilket avviker sig från tidigare forskning som enbart behandlat tryckta historieläromedel som 

antingen behandlat grundskolan eller SO-ämnet generellt. Författare och bokförlag har uppgett 

att uppdateringar av läromedelsinnehållet, som finns digitalt, kan genomföras enklare än 

tidigare beroende på världens tillstånd och förändringar. Utöver detta kommer undersökningen 

att bidra med nya kunskaper som hur och på vilket sätt Afrikas historia har skildrats, och 

fortfarande skildras, i svenskt historieläromedel. Undersökningen fokuserar även på hur 

människor framträds och vilka perspektiv som läromedelsförfattarna har valt att använda under 

sin historieskrivning. Dessutom bidrar undersökningen med en analysering av huruvida denna 

framställning har utvecklats med tiden eller om eurocentrismens drag har kvarstått i svenskt 

historieläromedel som än idag används på 2010-talet. Undersökningen bidrar med frågor samt 

svar kring världssynen och dess utveckling över tid, sedan 1960-talet och fram till 2016, där en 

diskussion om huruvida det är något som kan fråntas eller ej betonas. Därmed är det av stor vikt 

att använda tidigare studier som behandlar dessa aspekter för att kunna positionera min egen 

undersökning och skapa en större kontext av den icke-västerländska historieframställningen. 
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2. Material och metod 
För att kunna besvara frågeställningarna gällande förändringen av svenskt historieläromedel 

och huruvida en mångfacetterad bild återges av icke-västerländsk delaktighet eller inte, 

kommer en kvalitativ forskningsmetod att tas till användning. Andrzej Szklarski beskriver den 

kvalitativa forskningen som ”interpretativ till sin karaktär vilket gör att tolkning och förståelse 

får en framträdande plats i forskningsprocessen”.29 Därav kommer tyngdpunkten att placeras 

på analyseringen och förståelsen av läromedlens innehåll, där en närläsning av texten kommer 

att behövas på grund av tolkning och argumentation av gestaltningen av den afrikanska 

historian genom tiderna. En viktig utgångspunkt som används för att kunna tolka och 

argumentera gestaltningen av den afrikanska historians framställning är nykritikens närläsning. 

Närläsningen har som utgångspunkt att analysera texten och dess agerande. Av denna anledning 

bortses författarna och deras bakgrund, samt andra avgörande faktorer till historieskrivningen, 

när en närläsning ska genomföras då dessa inte anses vara relevanta för textanalysen i sig. Syftet 

med närläsningen är att sätta texten i centrum för att därefter söka efter dess syfte och den 

påverkan som det sistnämnda har på läsaren i sig. Därmed placeras fokusen på hur texten samt 

dess språkuppbyggnad möjliggör frågeställningar som exempelvis vad texten lyfter och inte 

lyfter fram tillsammans med vilka texten riktar sig och inte riktar sig till.30 Eftersom 

undersökningen baserar sig på en litteraturstudie är det nödvändigt att använda sig av en 

närläsning av läromedlen som valts. Denna närläsning kommer att genomföras med teoriernas 

synpunkter och begrepp som hjälpmedel, där möjligheten att kunna analysera 

historieskrivningen i läromedlen möjliggörs.  

 

Undersökningen baseras på sju läroböcker som använts inom gymnasieskolan i Sverige. 

Urvalet av de valda läromedlen och dess produktionsår rör sig tillbaka till 1960-talet och 

fortsätter framtill 2010-talet. En viss tyngdpunkt har placerats på läromedel som används idag 

för att kunna genomföra en ordentlig jämförelse av dåtidens med nutidens läromedel. Denna 

tidsram är nödvändig eftersom jag tänkt analysera och undersöka hur svenskt läromedel 

förhåller sig till den afrikanska historian efter efterkrigstiden. Min tanke är att behandla 

läroböcker från de allra mest ledande bokförlagen i Sverige, och detta görs för att det är de 

 
29 Andrej Szklarski. (2002). Den kvalitativa metodens mångfald: Skilda ansatser - skilda tolkningsintentioner 
(Rapport från Institutionen för pedagogik / Högskolan i Borås, 15). Borås: Högskolan i Borås, Inst. för 
pedagogik. Sida 6. 
30 Närläsning. (2019, februari 7). Wikipedia. Hämtad 15.23, januari 16, 2020 från 
//sv.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A4rl%C3%A4sning&oldid=44833918. 
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läroböcker som använts, och som fortfarande används, frekvent inom den svenska 

historieundervisningen.  

 

2.1. Presentation av läromedel 

Denna del innehåller en beskrivning av valt läromedel bestående av sju läroböcker ämnat för 

gymnasieskolans historieundervisning. Detta görs för att kunna återge läsaren en föreställning 

av vad läroböckernas innehåll och uppbyggnad består av.  

 

Genom Tiderna  

Historieboken Genom Tiderna publicerades 1963 och är skriven av Alf Kahnberg och Gösta 

Lindeberg. Läroboken är 356 sidor lång och är utgiven av Gleerups. Historian presenteras 

kronologiskt från forntiden och fram till 1960-talet. Textboken behandlar främst den svenska 

historian, men någorlunda fokus sätts även på västeuropeiska länder, som t.ex. Holland, 

Spanien, England och Frankrike. Vidare behandlas även Sveriges grannländer till viss del. 

Innehållstexten är relativt enkelt skriven och lättförståelig, där sidorna innehåller 

sammanfattningar, bilder, faktarutor. Utöver detta finns frågor och uppgifter till varje kapitel 

som hjälper elever att reflektera över det som har lästs.  

 

Historia för gymnasiet 

Den andra historieboken som kommer att användas är Historia för gymnasiet som publicerades 

1969 av läromedelsförfattarna Martin Bäcklin, Sten Carlsson och Waldemar Lendin. 

Läroboken har sammanlagt 340 sidor och är utgiven av bokförlaget Almqvist och Wiksell. 

Innehållet består av fem huvudkapitel som följer historian kronologiskt, där dessa har fördelats 

och döpts till: ”Tre revolutioner”, ”Borgerskapet tar ledningen”, ”Imperialismens tid”, 

”Demokrati – Diktatur. Nytt världskrig” och ”Samverkan eller splittring”. Författarna 

behandlar främst den svenska historian och några specifika länders namn placeras inte under 

delkapitlen. Begrepp som kan placeras på flertal länder används för att sedan sammanställa 

ländernas historia progressivt inom varje kapitel och delkapitel. Innehållstexten kan uppfattas 

som någorlunda avancerad men samtidigt förståelig då användningen av bilder, faktarutor och 

sammanfattningar förekommer frekvent. Det som kan anses vara bristande är frågor och 

uppgifter till varje kapitel som vanligtvis brukar finnas i historieläromedel. 
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Historia i världen 

Den tredje historieboken som kommer att användas är Historia i världen som publicerades 1981 

av 12 olika medförfattare. Dessa är Anders Björnsson, Claes Brundenius, Knut Carlqvist, Erik 

af Edholm, Leif Eliasson, Jan af Geijerstam, Erik Halme, Lennart Lind, Torbjörn Lodén, Lars 

Magnusson, Håkan Olsson och Ingvar Rydberg. Läroboken består av 278 sidor och sammanlagt 

13 kapitel som är döpta efter varje land eller kontinent som behandlas. Författarna har inte 

placerat länderna utifrån ett tematiskt begrepp, utan istället har läromedelsförfattarna valt att 

behandla varje lands historia och aktioner för sig. Innehållstexten är någorlunda avancerad men 

kan uppfattas som lättförståelig på grund av mellanrubriker som använts för att sammanfatta 

innehållet. Utöver detta har läromedelsförfattarna även tagit användning av olika sorters 

illustrationer, faktarutor och lathund.  

 

Alla tiders historia: Kurs B 

Den fjärde historieboken som kommer att analyseras är Alla tiders historia Kurs B som 

publicerades 1995 och är skriven av Birgitta Almgren, Hans Almgren och Josef Rydén. 

Läroboken är 377 sidor lång och är, som den tidigare nämnda läroboken, utgiven av förlaget 

Gleerups. Historian presenteras kronologiskt men indelningen som har gjorts är en aning 

annorlunda från den tidigare läroboken. Författarna har istället delat in varje kapitel genom att 

sätta fokus på flera olika ämnen, som t.ex. historiebruk, slaveri och slavhandel, vardagslivet, 

sjukdom och läkemedel, klädmode samt kvinnokamp. Därefter behandlas flertalet länder 

beroende på kopplingen som de har med själva ämnet. Den svenska historian behandlas främst 

men fokus sätts även på andra länder. Länderna som förekommer är exempelvis Grekland, 

Italien, Tyskland, Ryssland, Amerika, Portugal och Brasilien. Utöver dessa finns tre kapitel 

som är döpta ”Nordamerikas indianer”, ”Kina – Mittens Rike” och ”Kulturer i Afrika” som 

behandlar vardera kontinent. Innehållstexten är medelsvår och vid sidan av finns enstaka bilder 

som underlättar och gör det enklare för läsaren att förstå. Ytterligare finns frågor och uppgifter 

efter varje kapitel som ger elever en möjlighet att diskutera över kapitelinnehållet. 

 

Epos – För gymnasieskolans kurs A  

Den femte läroboken är Epos – För gymnasieskolans kurs A som publicerades 2000. Författarna 

till läroboken är Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander. 

Läroboken består av 368 sidor och är utgiven av förlaget Liber. Även här har 

läromedelsförfattarna delat in kapitlen beroende på vilket ämne som behandlas, därav 

förekommer länder i olika mån och sammanhang. Läroboken har dock sin allra största fokus på 
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Europa och ”dess expansion” där början av kolonialiseringen benämns som ”Europa erövrar 

världen”. Mellanöstern benämns som Arabvärlden och får en egen separat del. Däremot får inte 

Afrika och Asien en egen del utan dessa placeras istället under rubriken ”Den nya 

imperialismen”. Därtill kommer Nordens historia som får allra störst fokus med flertal kapitel 

för sig. Innehållstexten är någorlunda medelsvår och bilder förekommer bland sidorna för att 

underlätta för läsaren att förstå kontexten och få en visuell bild av det hela. Utöver detta finns 

även informationsrutor som ger läsaren mer kunskap om vissa aspekter.  

 

Epos 1a1 

Den sjätte läroboken som ska analyseras är en uppdatering av den tidigare nämnda läroboken 

Epos – För gymnasieskolans kurs A. Bokförlaget Liber publicerade Epos 1a1, som är skriven 

av Robert Sandberg, under 2011. Läroboken består av 256 sidor där en översiktlig bild av 

historien från forntiden framtill 2010-talet har återgetts kronologiskt. Den svenska historian 

behandlas även här främst, men andra länders historier är numera inkluderade. Kapitlen består 

av fyra stora indelningar som är döpta ”Den förindustriella tiden”, ”En ny tid”, ”Världskrigens 

tid” och ”Efterkrigstiden”. Varje kapitel behandlar tiderna utifrån ett europeiskt perspektiv, men 

med vissa stycken där författaren beskriver den svenska historien. Textinnehållet består av en 

någorlunda medelsvår berättande text med illustrationer av historiska händelser som jämförs 

med nutida händelser. Detta görs för att läsaren ska kunna förstå och se samband mellan 

historiska händelser oavsett tidsperiod. Utöver detta finns diskussionsfrågor som hjälper 

eleverna att förstå innehållet samt innebörden av textinnehållet. 

 

Perspektiv på historien 1b 
Den sjunde läroboken Perspektiv på historien 1b, som är skriven av Hans Nyström, Lars 

Nyström och Örjan Nyström, publicerades 2016 och finns tillgänglig som tryckt samt digitalt 

läromedel. Det digitala läromedlet är det som kommer att användas under denna 

läromedelsanalys. Anledningen till detta beror mycket på att gymnasieskolor numera använder 

sig mer av det digitala utbudet. Perspektiv på historien 1b har en kronologiskt uppbyggd 

historielinje bestående av 16 kapitel, där allra störst fokus sätts på de två senaste århundradena. 

Den svenska historien behandlas och beskrivs på flera olika aspekter, men till skillnad från 

tidigare nämnda läromedel finns en större inkludering och kombination av flera andra länder 

och kulturer i denna upplaga. Dessutom hävdar bokförlaget Gleerups att den här upplagan 

består av ett tydligt globalt perspektiv och stark genushistorisk tråd än vad tidigare upplagor 

har gjort. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom denna undersökningens främsta syfte är att granska och reflektera över hur svenskt 

historieläromedel förhållit, samt förhåller, sig till den afrikanska historien är det allra mest 

optimalt att använda sig av den postkoloniala teoribildningen. Det postkoloniala 

forskningsfältet har utvecklats oerhört sedan några årtionden tillbaka. Postkolonialismen är ett 

heterogent forskningsfält som behandlar och problematiserar ”den västerländska 

kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning”.31 

Genom att studera litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora har flertal olika 

författare och forskare lyckats framhäva normsystemet som kolonialismen har lämnat efter 

sig.32 Flera viktiga begrepp behandlas inom den postkoloniala teoribildningen, som till exempel 

etnocentrism och andrafiering, därav kommer begreppen att utgöra en stor del i denna 

undersökning. Författare och forskare som Frantz Fanon, Edward Said, Gayatri Chakravorty 

Spivak, Homi Bhabha och Ania Loomba har öppnat dörren till detta forskningsfält. Forskarna 

brukar ofta betraktas som förgrundsgestalterna till den postkoloniala teoribildningen.33  

 

3.1. Orientalism 

Under 1970-talet publicerade den palestinsk-amerikanske litteraturvetaren Edward Said boken 

Orientalism som kommit att bli en essentiell teori som använts, och som fortfarande används, 

flitigt inom diverse forskningsfält som rör postkolonialismen. För att kunna undersöka hur ”den 

västerländska självrepresentationen” har byggts upp under historiens gång bestämde sig Said 

för att göra en arkeologisk utgrävning ur västerländska litterära verk.34 Den här arkeologiska 

utgrävningen visade att ett skillnadsskapande mellan Öst och Väst, som brukar benämnas som 

”the West and the Rest”, hade tagit sin form där Västvärlden använde sig av Orienten som en 

negativ spegelbild över en längre period.35 Said kunde notera att ett tankesystem hade, under 

kolonialismens tid, bildats mellan Väst och Öst. Det här tankesystemet lade en stor vikt på att 

det västerländska tankesättet skulle betraktas som ”modernt och upplyst” medan det icke-

västerländska tankesättet skulle klassas som ”föråldrat och oupplyst”.36 Tankesystemet som 

västeuropéerna bildade under kolonialismen var ett sätt för dem att kunna rättfärdiga och 

 
31Nationalencyklopedin, postkolonialism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/postkolonialism (hä
mtad 2019-12-02). 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Edward Said. (1993). Orientalism. Stockholm: Ordfront. Sida 2. 
35 Elisabeth Elmeroth. (2008). Etnisk maktordning i skola och samhälle (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 
Sida 13. 
36 Ibid. Sida 13. 
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legitimera sina handlingar, som plundring, exploatering och slavhandel, som förekom gentemot 

Afrika, Asien och Mellanöstern.  

 

Det binära motsatsparet ”Öst” och ”Väst” är något som lever kvar än idag och som kan 

synliggöras i USA:s förhållningssätt till Öst under det Kalla Kriget samt i dagsläget, där Öst 

(bestående av Ryssland och den så kallade Orienten) framställts som ett hot.37 Användningen 

av Orienten som ett jämförelseobjekt har gett Västvärlden möjligheten att lyckas utveckla en 

position som underordnad och överordnad i relation till varandra. Den överordnade positionen 

tilldelas Västvärlden, medan den underordnade positionen placeras hos Orienten. Språket som 

man har valt för att beskriva ”Öst” är något som anses leva kvar än idag. Den västerländska 

identiteten, kulturen och civilisationen som råder är en produktion av att ha betraktat Orienten 

som ”den andre” under historiens gång.38 Orientalismen sätter en stor tyngd på den 

västerländska uppfattningen om främst Mellanöstern men även Asiens territorier. 

Teoribildningen används för att kunna analysera och problematisera Västvärldens syn på andra 

kontinenter som har uttryckts genom tidernas gång.  

 

3.2. Postkolonialism 

Den postkoloniala teoribildningen kommer att användas för att kunna analysera och 

problematisera innehållet som förekommer i läromedlen. Postkolonialismen används för att 

kunna observera och analysera sättet som Västvärlden har betraktat modernitet, humanism och 

civilisation sedan kolonialismens början. Likt den teoribildning som Saids Orientalism vilar sig 

på har postkolonialismen en av sina fokusar på ”den västerländska självrepresentationen” och 

dess utveckling genom att använda det icke-västerländska sättet att leva som ett 

jämförelseobjekt.39 Litteraturvetaren Ania Loomba har under 2008 bidragit med sitt verk 

Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält som beskriver 

postkolonialismens historia och uppkomst. Loomba börjar med att analysera själva begreppet 

kolonialism och dess betydelse där en notering görs. Definitionen av begreppet kolonialism har 

tolkats och beskrivits på flertal olika sätt som Loomba anser inte är helt korrekta. Hon menar 

på att författare väldigt ofta utesluter någon form av referens till folket utöver kolonialisterna, 

 
37 Alexandra Cwikiel. (2008). Att skildra sin historia. En diskursanalys av franska politikers bild av Frankrikes 
roll som kolonisatör sett ur ett postkolonialteoretiskt och mångkulturellt perspektiv. Sida 11. 
38 Anna Lundberg. (2011). Synen på ”den andre” i ett segregerat område i Kalmar – en studie gjord ur två 
utlandsfödda mäns perspektiv. Sida 11–12. 
39 Ania Loomba. (2008). Kolonialism/Postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält (2., [omarb. och 
utvidgade] uppl. ed.). Stockholm: Tankekraft. Sida 71–74. 
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som till exempel områdets urinvånare som varit där genom historien.40 Detta synliggörs tydligt 

på Nationalencyklopedin där beskrivningarna av termerna kolonisation, kolonisera och 

kolonialism utgår från det västerländska perspektivet. Definitionen av termen kolonisation 

beskrivs som när ”ett tidigare (mer eller mindre) outnyttjat område befolkas och odlas upp, eller 

att en stat gör ett område till koloni”.41 Begreppet kolonisera beskrivs som att ”ta makten över 

ett område som ligger utanför det egna ursprungliga landområdet”.42 Slutligen beskrivs även 

begreppet kolonialism som ”erövring, kontroll och exploatering av områden utanför 

kolonisatörens primära territorium”.43 

 

Att kolonisation är något som funnits sedan historiens början är inte någon konstighet. 

Problematiken är dock att själva benämningen som härstammar från latins colonia, med 

betydelsen nybygge eller bosättning, sänder ut en fredlig klang.44 Därefter problematiserar 

forskningsfältet ”den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala 

relationer av dominans och underordning”. 45 Loomba talar om en eurocentrisk syn där den 

västerländska kulturen placeras allra högst upp på utvecklingsskalan, medan utomstående 

placeras på den nedersta nivån. Detta är ett resultat av kolonialismen som påverkat världen och 

dess uppfattning, där legitimationen av över- och underordningsrelationer som skapades under 

kolonialismen fortfarande råder och påverkar dagens världsbild. Själva prefixet post placerar 

en tyngd på det präglande som kolonialismen och dess arv har haft på det nutida samhället och 

dess kunskapssyn kring det icke-västerländska tanke- och levnadssättet. Dessutom menar även 

flera forskare på att man inte ska betrakta kolonialismen som historia eftersom den än idag 

präglar vårat samhälle utifrån det ekonomiska och identitetsmässiga.46  

 

Kolonialismen och dess följder har skapat en världsuppfattning där man lokaliserat Europa som 

något normativt som resterande världskontinenter bör eftersträva. Maktpositionen har lett till 

att litteratur och även vetenskaplig forskning oftast behandlas i Västvärlden, där den sprider sig 

 
40 Ibid. Sida 72. 
41 Nationalencyklopedin, kolonisation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kolonisation (Hämtad 
2019-12-02). 
42 Nationalencyklopedin, kolonisera. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kolonisera (Hämtad 
2019-12-02). 
43 Nationalencyklopedin, kolonialism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kolonialism (hämtad 
2019-12-02) 
44 Bo Andersson. Vi och Dom på fördomens marknad i skolans värld. Mjölby: Atremi AB. 2016. Sida 162–165. 
45Nationalencyklopedin, postkolonialism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/postkolonialism 
(Hämtad 2019-06-05). 
46 Sandra Tornberg., & Södertörns högskola. Lärarutbildningen. (2008). En granskning av det postkoloniala 
arvet i läromedel i historia. Sida 13–14.  
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till resterande världsdelar och agerar som utgångspunkt. En avsevärd del av den postkoloniala 

teorin baserar sig väldigt mycket på språket som författare eller skribenter använder sig av. Det 

här perspektivet, med benämningen poststrukturalism, brukar refereras till när den 

postkoloniala teorin ska beskrivas. Filosofen Jacques Derrida var en av flera som utvecklade 

poststrukturalismens betydelse, och som försökte beskriva den makt som språket har ”för 

skapandet av politik, institutioner och identiteter”. 47 Derrida menade på att språket är det 

verktyg som människans världsuppfattning baseras utifrån. Världsbilden är något som 

vetenskapligt inte kan förklaras, utan istället blir det en mänsklig konstruktion som kan variera. 

Beroende på hur människor handskas och använder språket när världsbilden ska beskrivas eller 

förklaras produceras en viss vinklad uppfattning som påverkar det sätt som vi väljer att se på 

något samt vilka intryck vi får. Anledningen till detta är att människan inte kan bibehålla en 

viss objektivitet när avläsningen sker, därmed påverkas individer av fakta som möjligtvis inte 

stämmer överens med verkligheten. Språket består av en strukturerad uppsättning av binära 

motsatsord som framhäver olika kontraster och skillnader som därefter ger begreppet dess 

betydelse. Det är inte förrän ett visst ord sätts emot ett annat som själva begreppet får en helt 

annan betydelse.48 Eftersom begreppen som används inom språket kan bära på olika styrkor 

kan således sociala hierarkier skapas. Ett exempel på dessa kan vara ”ond” och ”vit” som ger 

oss en förutsägbar kunskap om ”god” och ”svart”.49  

 

Det är inte förrän läsaren dekonstruerar språket som en viss uppfattning och tolkning utvecklas 

kring dessa sociala hierarkier som språket ger läsaren. Postkoloniala teoretiker har genom den 

poststrukturalistiska diskursanalysen, som bygger på att man analyserar hur det talas om ett 

specifikt ämne, kommit fram till problematiken och konsekvenserna som uppstår när språket 

används på ett sådant sätt.50 En identifikation av olika ord är en viktig del av diskursanalysen 

för att det är här som man försöker tyda förståelsen som författaren har av ett specifikt ämne. 

Läromedel som används inom svensk historieundervisning kan bära på ett sådant språk med 

diverse utvalda begrepp som kan påverka elevernas uppfattning och förståelse av deras egen 

världsbild. För att kunna analysera läromedlet och dess språk när beskrivning av den icke-

västerländska kulturen och historien förekommer är det av stor vikt att använda sig av detta 

 
47 Alexandra Cwikiel. Att skildra sin historia. En diskursanalys av franska politikers bild av Frankrikes roll som 
kolonisatör sett ur ett postkolonialteoretiskt och mångkulturellt perspektiv. (2008). Sida 10.  
48 Ibid. Sida 11. 
49 Ibid. 
50 Sofia N. Levin, & Cecilia Wadman., & Göteborgs Universitet. (2010). Vi och De Andra. En postkolonial 
diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld. Sida 11–14. 
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teoretiska perspektiv. Problematiken som den postkolonialistiska teorin och dess forskare 

framhäver och argumenterar för är att kolonialismen har lämnat efter sig ett arv där Europa 

används som utgångspunkt och norm i världen. Kritiken riktar sig mot kunskapen som 

Västvärlden har producerat och förmedlat om andra kontinenters historia till omvärlden, där 

innehållet kan till stor del upplevas som subjektiv. Den postkoloniala teorin bygger på ett 

ifrågasättande av litteraturens vita subjektsposition som präglas av flera maktstrukturer då 

verken från Västvärlden har en större global utspridning och betydelse än vad icke-

västerländska verk har.51 Det här leder till att man som vit författare bidrar med att skapa 

raskategorier som fortsättningsvis etableras som sanningar för läsarna eller mottagarna.52  

 

Ett av flera viktiga begrepp som framkommer inom den postkoloniala teorin och som 

ifrågasätter historieskrivningen som råder i dagsläget är eurocentrism. Sammanfattningsvis 

innebär begreppet att man inom ett historiesammanhang betraktar och studerar kolonialismen 

eller imperialismen utifrån ett västerländskt perspektiv, där det icke-västerländska perspektivet 

utelämnas helt och hållet.53 Kunskapstraditionen produceras av Västvärlden där litteratur och 

forskning förekommer, vilket leder till att objektiviteten kan komma att saknas. Ett exempel på 

en eurocentrisk historieskrivning kan vara sättet som europeiska ”upptäcktsresande” har 

betraktats på, exempelvis Cristoffer Columbus och Vasco da Gama, som trodde att de hade 

upptäckt nya platser, när dessa platser i själva verket redan var bosatta med olika civilisationer 

sen tidigare århundraden.54 Ett annat begrepp som bör behandlas för att kunna få en större 

förståelse för användningen av den postkoloniala teorin är andrafiering som bygger på det som 

Said la grunden för i Orientalismen. Den språkliga konstruktionen som Europa har skapat 

bestående av ”vi och dem”, där kolonisatörerna motsvarar vi och de koloniserade motsvarar 

dem, brukar kallas för andrafiering. Genom att definiera ”vår kultur” leder detta till att man per 

automatik definierar ”den andres” kultur. Detta beror på att sättet som språket har formulerats 

vid eurocentriska historieskrivningar har skapat binära motsatsord, där Europa givits positiva 

beskrivningar medan andra världskontinenter givits negativa beskrivning. 

 

 

 
51 Bokkoll. http://bokkoll.se/litteraturvetenskapliga-teorierochmetoder/postkolonial-litteraturteori/ (Hämtad: 28-
12-19). 
52 Ibid. 
53 My Borglund., & Lunds universitet. (2019). Levande historia: kolonialism, exceptionalism och komplicitet. 
En diskursanalys av svenska historieläroböcker. Sida 9.  
54 Ibid. Sida 9. 
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4. Resultatredovisning  
Syftet och frågeställningarna som undersökningen utgår ifrån har tagits till användning för att 

kunna strukturera upp resultatredovisningens upplägg. Därmed kommer resultaten att 

presenteras utifrån två delar, där den första redogör för framställningen av den afrikanska 

historian i svenskt historieläromedel. Den andra delen berör och analyserar framställningen av 

Afrikas människor eller grupper och huruvida stereotyper samt generaliseringar förekommer 

vid beskrivningen av dessa. Textanalysen kommer att genomföras med hjälp av nykritikens 

närläsning och den postkoloniala teoribildningens utgångspunkter, vilket innebär att texten 

placeras i centrum medan bakomliggande faktorer, som till exempel författares bakgrund, 

hamnar i skymundan. Av denna anledning bör det noteras att andra resultat kan uppstå vid 

alternativa analyser som utgår från andra teoribildningar.  

 
4.1. Eurocentrism i läromedel 

Ett synligt mönster som visar sig markant under läromedelsanalysen är författarnas tendens att 

selektera specifika delar från den afrikanska historian som därefter får representera hela 

kontinentens historia som en helhet. Författare som använder sig av ett visst perspektiv, 

omedvetet eller medvetet, kan påverka läsaren med de budskap som sänds ut. Därmed kan 

Afrikas historia uppfattas på flertal olika sätt som inte riktigt stämmer överens med hur 

verkligheten egentligen ser ut. Ett övervägande antal undersökningar har gett som resultat att 

tendensen av etnocentriska drag i svenskt historieläromedel har varit markant synligt.55 Det 

som kommer att granskas i den här undersökning är hur afrikansk historia har skildrats över 

historiens gång.  

 

När det kommer till beskrivningen av Afrikas historia har dessa sju utvalda läroböcker utformat 

historien utifrån flera olika infallsvinklar. Den första infallsvinkeln som kan noteras är den som 

författarna Alf Kahnberg och Gösta Lindeberg, av läromedlet Genom Tiderna 1:G (1963), 

bidrar med. Författarna inleder sitt kapitel Upptäcktsresor och kolonisation med att presentera 

”de vita fläckarna” på världskartan som något främmande. En karta från 1800-talet har bifogats 

för att demonstrera hur Afrikas kontinent såg ut med dessa ”vita fläckar”. Begreppet användes 

tidigare för att beskriva områden som Europas invånare inte hade utforskat och bevittnat ännu, 

och därmed inte kunde tala eller yttra sig om. Tillika beskriver författarna området och vägarna 

med begreppen ”otillgängliga och farliga” som emellertid sänder ut ett meddelande om att 

 
55 Ibid. Sida 68. 
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kontinenten är något skrämmande. Illustrationen som författarna verkställer sätter en större 

tyngd på att själva mödan att ta sig förbi dessa vägar inte var tillräckligt värt det, där författarna 

argumenterar för att ”de vita fläckarna” var värdelösa. Dyra varor som européerna kunde gynna 

sig av ekonomiskt, som till exempel elfenben, var det som gjorde det värt att ta sig an dessa 

vägar.56 Vidare påpekar även författarna att en kunskap om var ”folkslagen” bodde fanns, men 

att ländernas apparition var något som man inte visste eller behövde veta mer om. Betraktelsen 

som författarna gör av dessa vägar tyder på etnocentriska drag som trycker på att vägarna var 

främmande. Den fråga som kan ställas till sig själv för att kunna klargöra perspektivet är: för 

vem eller vilka individer var dessa vägar främmande? Svaret till frågeställningen ger intrycket 

att dessa vägar, som författarna talar om, var främmande för européerna. Som läsare bör man 

ständigt ha i åtanke och påminna sig själv om att urbefolkningen som residerat och passerat 

vägarna känt till dessa sedan tidens början. Emellertid brukar det därmed handla om ett försök, 

från västerländskt perspektiv, till att främmandegöra kontinenten och på så vis rättfärdiga 

Europas intrång i Afrika.  

 

Den andra infallsvinkeln som kan noteras är den som författarna av Historia för gymnasiet 

(1969) behandlar i sitt läromedel. Författarna har placerat Afrika i ett kapitel som benämns som 

”Kamp om världsmarknader och kolonier”, där den imperialistiska politikens uppstart används 

som introduktion till ämnet. Läromedlet ger fakta om utvecklingen av olika samfärdsmedel och 

resultaten som detta gav världens befolkning. Bäcklin, Carlsson och Lendin fortsätter med att 

beskriva samfärdsmedlen som bestod av järnvägslinjer, ångbåtslinjer och telegrafkablar, där 

författarna förklarar att det resulterade i att världen blev mindre och mer lättillgänglig än vad 

den tidigare hade varit. Författarna förklarar att det här var något som gynnade européerna något 

otroligt: ”Det blev i första hand de europeiska staterna, som drog nytta av detta, bl.a. genom att 

öka sin handel och genom att skaffa sig nya kolonier. Stormakternas handel och politik kom att 

omspänna hela jorden.”.57 Inledningen och dess beskrivning av imperialismen orsakar viss 

problematik då den från start enbart behandlar Afrikas historia utifrån ett eurocentriskt 

perspektiv. Eurocentrismen trycker på att skribenter eller författare använder sig av Europa som 

norm och utgångspunkt när Afrikas historia ska behandlas. Att beskriva Afrika på det här sättet 

gör att kontinentens historia homogeniseras utifrån det västerländska perspektivet, där en 

inriktning förekommer mot främst tre områden som exempelvis kolonialismen, imperialismen 

och slavhandeln. I stycket med benämningen ”slavhandel, eldvapen, kolonier” skriver 

 
56 Alf Kahnberg., & Gösta Lindeberg. Genom Tiderna 1: G. Gleerups: Lund. Sida 302.  
57 Martin Bäcklin., Sten Carlsson., & Waldemar Ledin. Historia för gymnasiet. 1969. Sida 118–119. 
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författarna följande: ”Då de europeiska handelsfartygen vid nya tidens början gav sig ut på 

världshaven, kunde de hämta guld och elfenben vid stränderna av Guineabukten. I övrigt var 

Afrika föga lockande”.58 Som läsare erhålls en inblick på hur, vad och varför kolonisatörerna 

från Europa ville åt Afrika, men däremot framkommer inte någon inblick på den verklighet som 

bestod av en brutal och inhuman behandling som genomfördes gentemot Afrikas befolkning.  

 

Förmildringen av kolonialismen är något som Andersson berör där han argumenterar följande: 

”Kolonialismen och imperialismen är historien om stormakters strider mot varandra, och om 

stormakters våldtäkt på och exploatering av kuvade folk”.59 Läromedel behandlar inte Afrikas 

historia utan istället placeras fokusen på kolonialmakterna och deras hanterande av den så 

kallade kapplöpningen om Afrika. Det här är något som kan tydas utifrån det kapitel som är 

tänkt att behandla historien om Afrika, där ett delkapitel rubricerats som ”Andra europeiska 

kolonialmakter” och beskriver hur britterna, fransmännen, tyskarna, spanjorerna, portugiserna, 

italienarna och belgierna fördelade Afrika sinsemellan varandra. Utöver detta har författarna 

bifogat en karta som illustrerar fördelningen som rådde under kolonialiseringen. 

Historieskrivningen som förekommer bland läromedel under 1960-talet kan väcka några 

frågeställningar, där flera faktorer kan ha påverkat läromedelsinnehållet. En faktor som kan 

betraktas som en möjlig orsak till att författarna beskrev Afrika utifrån européernas perspektiv 

kan vara forskningsbrist. Det som utgör forskningsbristen är det faktum att avkolonialiseringen 

av Afrika inte påbörjades förrän början av 1960-talet, där den intensivt fortsatte framtill slutet 

av 1970-talet. Avkolonialiseringen var även då inte helt avklarad. Det som kan ifrågasättas här 

är huruvida författarna hade tillräckligt med forskning att använda sig av under den tiden, och 

om det här kan ha varit en anledning till att det europeiska perspektivet belystes mer än den 

afrikanska. 

 

Nästkommande läromedel som analyseras är Historia i världen (1981) där författarna valt att 

framhäva Afrikas historia på ett annorlunda sätt än det tidigare nämnda läromedlet. Inledningen 

av kapitlet om Afrika består av en frågeställning som lyder ”Var det här det började?” som 

fortsättningsvis besvaras genom att behandla historieberättandet som afrikaner brukade för att 

bevara sitt arv. Författarna påpekar även att Afrikas historia riskerades att falla i glömska på 

grund av att européerna under sitt koloniserande av Afrika inte brydde sig om det arv som 

kontinenten bar på. Vidare argumenteras det att det inte är förrän det att afrikanska staterna har 

 
58 Ibid. Sida 124. 
59 Bo Andersson. Vi och Dom på fördomens marknad i skolans värld. Mjölby: Atremi AB. 2016. 
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blivit fria under 1950-talet som forskare börjar studera efterlämningarna som Afrika haft. Mot 

den bakgrunden producerades, enligt författarna, en ny bild av Afrikas historia som kom att 

råda.60 Det här kan kopplas till det som tidigare nämndes gällande forskningsbristen som rådde 

under de tidigare årtiondena, där detta läromedel går emot tidigare historieskrivning och lyfter 

fram Afrikas historia på ett annat sätt. En ordentlig beskrivning görs av mänskligheten och dess 

utveckling där författarna skriver om den jakt man ständigt levde i. Rikedomarna som Afrika 

burit på framhävs där Ghana används som ett exempel för att beskriva den makt och framgång 

som Afrika hade innan européernas ankomst. Författarna är även tydliga med att notera att det 

i Afrika fanns flertal liknande stora och mäktiga riken innan européernas ankomst.  

 

Det som kommer att utgöra kapitlet om Afrikas historia innehållsmässigt är dock slavhandeln 

och kolonialismen. Slavhandeln är något som framställs mildrande av författaren, där man 

skriver följande: ”Slavhandeln var strikt affärsmässigt. De välmående affärsmännen i Europas 

salonger hade inte ont av eländet i de stinkande slavforten. De såg bara till att de som ville köpa 

slavar i Amerika fick Afrikas bästa arbetskraft.”61 Problematiken som uppstår med den här 

beskrivningen är att den, likt den tidigare nämnda läroboken, sänder ut ett falskt budskap där 

bilden av slavhandeln har framställts som något konkret och ekonomiskt givande. Följaktligen 

synliggörs eurocentrismen genom den skildring av Afrikas historia som förmedlas av 

författarna, där man under hela kapitlets gång skriver ur ett europeiskt perspektiv. Det som 

kommer på tal är hur och vad européerna upplevde under sina ”affärsresor” och 

”upptäcktsresor” i Afrikas. Fortsättningsvis kan en antydan göras om att författarna, genom sitt 

val av beskrivningsord och skrivstil, skapar en tydlig distinktion mellan européernas och 

afrikanernas framställning. Författarna försöker sig även på en argumentation om att 

slavhandeln inte helt och hållet var något negativt för afrikanerna, och att det utöver det onda 

fanns något positivt i det hela. Följande beskrivning stärker detta där författarna skriver: ”Det 

var inte alla afrikaner som förlorade på att européerna kom till Afrika. En del tjänade till och 

med på slavhandeln.”62 Författarna fortsätter med att betona faktumet att handeln som de vita 

människorna utförde skapade en stor förändring för Afrikas historia. Huruvida förändringen är 

något som används som positivt eller negativt framkommer inte från författarens sida och 

därmed lämnas utrymme för läsaren att tolka detta på egen hand. Med hjälp av litteraturvetaren 

och kritikern Stefan Jonssons essä De andra kan läromedlets innehåll problematiseras. 

 
60 Anders Björnsson., m.fl. Historia i världen. Nacka: Esselte Herzogs. 1981. Sida 124.  
61 Ibid. Sida 129. 
62 Ibid. Sida 130. 
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Framförallt talar Jonsson om periferin som uppstår när en berättare ska återge någon form av 

historisk berättelse. Periferin uppstår i ett centrum där berättaren uppfattas som mittpunkten 

medan omvärlden som denne vill framställa kretsar runt omkring berättaren. Risken av att ett 

förhärligande av sina egna områden och förminskandet av andras kulturer framgångar 

förekommer när en författare skriver om sin egen nations historia är usuell. Jonsson sätter tyngd 

på att författare faller ofta för ett tryck om att skildra historien utifrån den norm som råder bland 

ens eget folk.63 Det här är något som kan placeras på det här läromedlet och dess eurocentriska 

perspektiv och skildring av Afrikas historia, där författarna till viss del utesluter det afrikanska 

perspektivet. 

 

Till skillnad från tidigare nämnda lärobok påpekar dock Alla tiders historia B (1995) den 

problematik som uppstår när individer betraktar den afrikanska kontinenten ur ett västerländskt 

perspektiv. Med hjälp av en annan infallsvinkel talar författarna om att upptäcktsresande och 

expeditioner sändes till dessa platser för att utforska och fylla igen dessa ”vita fläckar” men att 

man väldigt ofta utesluter faktumet att områdena som ”utforskades” har funnits sedan historiens 

början: ”De europeiska upptäcktsresande vandrade där på vägar som för de infödda var 

välkända och självklara sedan århundraden” (Almgren, Bergström & Rydén, 1995, s. 313). 

Dessa vägar som författarna talar om betraktas som främmande utifrån det västerländska 

perspektivet och ger en felaktig underton som trycker på att Afrikas historia hör enbart ihop 

med bland annat slavhandeln, kolonialismen och imperialismen. Undertonen som nämns är 

något som Palmberg belyser i sin egen läromedelsanalys, där hon noterar att enbart 10 av totalt 

46 grundböcker behandlar något om Afrikas tidigare samhällen innan kolonialismens början.64 

Med andra ord innebär detta att 36 grundböcker som använts inom svensk historieundervisning 

har haft ett eurocentriskt perspektiv, där Europa placerats i en överordnad position medan 

Afrika placerats i en underordnad position. Å andra sidan kan en koppling göras till det som 

historikern Jan Vansina nämner gällande den historielöshet och eurocentrism som har 

förekommit kring Afrika. Vansina menar på att en möjlig anledning till att Afrikas tidigare 

samhällen inte har behandlats kan kopplas till den brist och ointresse som har existerat för 

historieforskning kring Afrika och dess tidigare arv. Det var inte förrän på 1960-talet som 

forskare från Afrika började skriva sin egen historia. Tidigare hade den afrikanska historian inte 

 
63 Stefan Jonsson. Världen i vitögat: Tre essäer om västerländsk kultur: De andra, Andra platser, Världens 
centrum. Stockholm: Norstedts. 2005. Sida 42.  
64 Mai Palmberg., & Nordiska Afrikainstitutet. (2000). Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska 
skolböckerna. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet. Sida 93.  
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funnits på papper på grund av att vissa kulturer inom Afrika inte hade haft något skriftspråk, 

utan istället hade afrikanerna använt sig av ett muntligt historieberättande som fördes över från 

generation till generation. Det här muntliga historieberättandet försvann, till viss del, när 

kolonialiseringen av Afrika påbörjades, där västerlänningar inte hade något intresse av att 

omfamna detta. När det kommer till Afrikas tidigare historia har Europa haft en förnekande 

inställning till afrikaners kunskaper. Ett exempel är ruinerna i Stora Zimbabwe som européerna 

nekade och försökte undgå genom att hävda att araber eller européer hade anlagt dessa. 65 

Bristen av Afrikas tidigare historia inom läromedel under tidigare årtionden kan vara ett resultat 

av det som Vansina berör. 

 

Att Afrika skulle ha en historia innan européernas ankomst är emellertid något som flertal 

läromedelsförfattare inte betonar tillräckligt mycket. Däremot lyckas författarna av Alla tiders 

historia B (1995), som benämnt kapitlet om Afrika och dess historia med rubriken Kulturer i 

Afrika, behandla det kulturarv som Afrika haft innan européernas ankomst. För att kunna sortera 

kapitlets innehåll har författarna använt sig av åtta underrubriker som är följande: Den första 

järnkulturen, Den stora folkvandringen, Kristendomen och Islam kommer till Afrika, 

västafrikanska riken, Stadsstaterna i Östafrika samt Stater och statslösa samhällen. 

Inledningsvis skriver författarna om byggandet av stenpalatsen som förekom under 900-talet 

efter Kristus i Afrika. Därefter väljer författarna självmedvetet att föra in ett eurocentriskt 

perspektiv för att belysa problematiken med Europas tidigare synsätt av Afrika. Det här 

synliggörs i inledningen där författarna skriver om de europeiska upptäcktsresandes tankar och 

åsikter kring palatsen som byggdes åt de lokala kungarna:  

 

När europeiska upptäcktsresande på 1860-talet kom fram till Stora Zimbabwe, ville de 
först inte tro att det var afrikaner som hade byggt palatset. Européerna var fyllda av 
fördomar. Hur skulle dessa ”vildar” och ”infödingar”, som européerna kommit för att 
civilisera, ha kunnat bygga sådana arkitektoniska mästerverk mitt i djungeln? Det svarta 
Afrika, dvs. Afrika söder om Sahara, saknar nästan helt skriftliga källor innan européer 
och araber anlände. Därför drog européerna länge den slutsatsen att Afrika söder om 
Sahara inte hade haft någon kultur eller historia utan hade fastnat på stenåldersstadiet. 
(Almgren, Almgren & Rydén, 1995, s. 302) 
 

Tydliga dikotomier synliggörs för att kunna markera tankesättet som européerna har burit på 

över en längre tid. Författarna trycker på problematiken med att tidigare forskning pekat på att 

 
65 Jan Vansina. Population movements and emergence of new socio-political forms. General History of Africa. 
1992.  
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Afrika burit på en historielöshet, och att det inte är förrän i nutid, som motsvarar mitten av 

1990-talet, som forskare övergivit denna tanke.66 Den snabba utveckling som Europa upplevde 

under tre århundraden, utifrån produktivkrafter och produktionsförhållanden, skapade en 

inställning bland européerna som kom att påverka den världsbild som råder i dagsläget.67 På så 

vis har författarna av Alla tiders historia B inlett med detta stycke för att kunna klargöra 

misstagen som har gjorts av européerna och konsekvenserna som dessa har gett kommande 

generationer, där tankesättet kring denna överordnade position kan leva kvar.  

 

Det är väldigt sällan som historieläromedel inom svensk undervisning betraktar Afrika och dess 

historia innan européernas ankomst eller inblandande. Tystnaden om Afrikas historia är något 

som resulterar i att framställningen av Afrika som en historielös kontinent lever kvar.68 Efter 

denna ifrågasättande inledning fortsätter läromedelsförfattarna med att placera Afrikas historia 

inom flertal olika kategorier. Något som kan noteras är att författare trycker på att européerna 

var fyllda av fördomar, och ger ett smakprov på hur tankesättet kunde se ut: ”Hur skulle dessa 

”vildar” och ”infödingar”, som européerna kommit för att civilisera, ha kunnat bygga sådana 

arkitektoniska mästerverk mitt i djungeln?”.69 Därefter fortsätter Almgren, Almgren och Rydén 

att tala om Afrikas historia och dess kultur, bestående av bantufolk och deras 400 olika språk, 

teknik av järnframställning och jordbruket. Till skillnad från läromedlen som publicerades 

under 1960-talet har läromedlen som publicerades under 1980- och 1990-talen förhållit sig till 

en mer inkluderande historieskrivning, där Afrikas tidigare kulturarv lyfts fram på ett sätt som 

den tidigare inte har gjort. Vidare argumenterar författarna för att det inte är förrän det att 

afrikanska staterna har blivit fria under 1950-talet som historiker börjar studera 

efterlämningarna som Afrika haft, vilket ger en bekräftande bild med hänsyn till Vansinas 

resonemang.  

 

Kulturarvet som tidigare författare lyfter fram och skriver om i läromedlen är något som brister 

i läroboken Epos 1a1 (2011) där författarna istället har valt att placera Afrika under kategorierna 

Imperialismen och Avkolonialisering. I samband med kapitlet har författarna valt att introducera 

Charles Darwin och hans teori socialdarwinismen för att klarlägga den extrema rasismen som 

 
66 Birgitta Almgren, Hans Almgren & Josef Rydén. Alla Tiders Historia Bas. Malmö: Gleerups. 1995. Sida 302. 
67 Stefan Jonsson. Världen i vitögat: Tre essäer om västerländsk kultur. (2005). Stockholm: Norstedts. Sida 48. 
68 Mai Palmberg., Framtid för Afrika - utveckling i samverkan, & Sida. (1987). Afrika i skolböckerna: Gamla 
fördomar och nya. Stockholm: INFO-sekretariatet, Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) i samarbete 
med Framtid för Afrika. Sida 11–13. 
69 Birgitta Almgren, Hans Almgren & Josef Rydén. Alla Tiders Historia Bas. Malmö: Gleerups. 1995. Sida 302. 
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rådde under 1800-talet och framåt. Utvecklingshistorien, som tryckte på att individer som 

anpassade sig efter samhället allra bäst var dem som skulle kunna klara sig ute i samhället och 

reproducera en generation med samma egenskaper, kom att bli det argument som européerna 

använde som grund för sin inställning gentemot sitt agerande mot Afrika.70 Författaren trycker 

på faktumet att européerna ansåg att den vita rasen var den ras som var den allra starkaste och 

överordnade av dem alla: ”Eftersom den vita rasen var överlägsen hade européerna rätt att lägga 

under sig andra världsdelar”.71 Det här var en grund som européerna använde sig av för att 

rättfärdiga sina handlingar gentemot den afrikanska befolkningen. Som elev kan det vara 

gynnande att få en förståelse kring tankesättet som rådde bland européer under den tiden, men 

en viss problematik uppstår dock när författare ska behandla Afrikas historia utifrån det här 

perspektivet. Som tidigare nämnt, baserar eurocentrism sig på att Europa och dess historia 

placeras i centrum medan Afrika och dess historia bortses. Författarna bidrar med ett 

eurocentriskt perspektiv genom att använda européernas tidigare tankesätt som en del av 

Afrikas historia, istället för att hänvisa till det tidigare kulturarvet som läromedlen Historia i 

världen (1981) och Alla tiders historia B (1995) gjorde. Afrikas historia förknippas utifrån 

européernas värld, som leder till att författarna väljer att utesluta det afrikanska perspektivet.  

 

Därefter förklarar författarna att människosynen och rättfärdigandet av sina egna handlingar, 

som européerna placerade en stor tyngd på, ledde till en kapplöpning om Afrika. Texten som 

produceras av författarna behandlar kapplöpningen om Afrika utifrån européernas synpunkt, 

där författarna skriver: ”… under andra hälften av 1800-talet släppte alla spärrar. Framför allt 

var det Afrika som var målet. På några få decennier lade Europa under sig nästan hela 

kontinenten.”72 Författarens sätt att utrycka sig sänder ut ett meddelande om att övertagandet 

av Afrika var en framgångsrik och lyckad triumf. Författarna fortsätter med att beskriva 

anledningarna till att européerna påbörjade kapplöpningen: ”Det kunde vara ekonomiskt väldigt 

lönsamt med kolonier, både genom handel och genom ren plundring. Kolonierna gav erövrarna 

billiga råvaror att ta hem och marknader för att sälja de europeiska industrivarorna. Det gav 

också militära fördelar att ha baser runtom på jordklotet, och kolonierna gav prestige hemma i 

Europa.”73 En sak som kan noteras här är författarens val av synonym när kolonisatörerna 

beskrivs, där Sandberg använder sig av begreppet ”erövrare” som istället ger en sanningsenlig 

 
70 Robert Sandberg. Epos 1a1. Solna: Liber. 2000. Sida 117. 
71 Ibid. Sida 118.  
72 Ibid. Sida 119. 
73 Ibid. Sida 119. 
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bild av européerna. Ett återkommande tema som förekommer bland läromedlen är att man 

väldigt ofta placerar Afrika som en biroll i sin egen historia, medan Europa får huvudrollen 

utdelad till sig själv och framhäver sitt eget perspektiv. Etnocentrismen som nämndes tidigare 

riktar sig mot att ”Västvärlden har stor makt över kunskapsproduktionen i dagens globaliserade 

värld, inte minst forskningen” som gör att läromedel på så vis blir påverkade av detta.74 

Författaren talar om prestigen som Europa lyckades åstadkomma genom kolonialiseringen men, 

likt tidigare analyserade läromedel, nämns väldigt lite om det som den afrikanska befolkningen 

fick genomleva för att européerna skulle stärka sin auktoritet.  

 

Det här är något som synliggörs i Perspektiv på historien 1b från 2016 där författarna inte riktigt 

benämnt något kapitel efter Afrika och dess historia. Istället har Afrikas historia bakats in som 

en biroll i den europeiska historian, där Afrika placeras in i ämnen som den anses höras till. 

Några exempel av flera kapitel där detta synliggörs är följande: ”Europa upptäcker världen”, 

”Nya tider, nya världar” och ”Västerlandet erövrar världen”.75 Tidigare historieläromedel har 

strukturerat sitt innehåll på ett liknande sätt, därav kan det med stor sannolikhet finnas en 

baktanke med att flera författare gör detta. Det som dock skiljer åt det här läromedlet från 

tidigare analyserade läromedel är att författarna under ett delkapitel ”Ett ödesdigert kulturmöte” 

tydliggör den överlägsenhet som andra kontinenter, som exempelvis Indien och delar av 

Orienten, hade gentemot Europa innan erövrandet och kolonialisering tog sin fart.76 Den 

inhemska befolkningen plågades av européernas intrång bland deras områden och något som 

författarna av detta läromedel gör, till skillnad från tidigare läromedelsförfattare, är att behandla 

den eurocentrism som funnits bland tidigare läromedel, och skriver följande: 

 
När vi talar om »geografiska upptäckter« i samband med européernas sjöfärder är det 
egentligen ett konstigt sätt att beskriva vad som hände. Nästan alla delar av jorden var 
ju redan befolkade med människor som varken behövde upptäcka sig själva eller den 
plats där de bodde. Talet om »upptäckter« visar att vi betraktar historien ur europeisk 
synvinkel. Man måste inse att det finns andra perspektiv på historien än det som vi själva 
valt att följa. 
(Nyström, Nyström och Nyström, 2016, ID a506) 
 

Det globala perspektivet som bokförlaget Gleerups talade om under sin beskrivning av 

läromedlet synliggörs genom det här stycket och andra delar av läromedlet. Man kan dock 

 
74 Antirasistiska akademin. Etnocentrism. http://www.antirasistiskaakademin.se/etnocentrism/. Hämtad: (2019-
12-27). 
75 Hans Nyström., Lars Nyström., och Örjan Nyström. Perspektiv på historien 1b 2:a uppl. Malmö: Gleerups. 
2016. ID a901.  
76 Ibid. ID a506. 
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argumentera mot att författarna motsäger sig själva och sin historieskrivning en aning där man, 

trots sitt ställningstagande gentemot geografiska upptäcker, fortsätter att skriva om Christofer 

Columbus, Vasco da Gama samt Bartolomeo Diaz som ”upptäcktsresande” runtom i världen. 

Själva begreppet ”upptäckt” är något som förekommer flertal gånger trots att man noterat att 

det inte riktigt var en upptäckt, då kontinenterna redan hade en bosatt civilisation sen 

århundraden tillbaka.  

 

Som tidigare kunde noteras från läromedlen Historia i världen (1981) och Alla tiders historia 

B (1995) behandlade dessa den afrikanska historian innan européernas ankomst, vilket är något 

som det här läromedlet saknar. Det finns inte något specifikt kapitel som behandlar Afrikas 

historia i sig, utan den afrikanska historian spelar istället en biroll i den historia som Europa bär 

på. Å ena sidan har det europeiska perspektivet som författarna av Perspektiv på historien 1b 

använt sig av vid historieskrivningen ifrågasatts och problematiserats. Varje stycke som 

behandlar slavhandeln, kolonialismen och imperialismen sätter ifråga européernas handlingar 

gentemot Afrika och dess inhemska befolkning. I samband med detta sätter författarna även en 

större fokus på rasismen och brutaliteterna som den afrikanska befolkningen fick genomleva 

under tiden som européerna försökte ta till sig makten: ”Den svarta befolkningen utnyttjades 

som tvångsarbetare under fruktansvärda förhållanden”.77 Den stora aspekt som skiljer sig åt 

från alla tidigare läromedel som har analyserats är att eleverna får en möjlighet till fördjupning 

och analysering utifrån flera andra globala perspektiv. Två av flera exempel på 

diskussionsfrågor som förekommer i läromedlet är följande: 

 

Diskutera imperialismens långsiktiga betydelse för länderna i tredje världen! Vilka 
problem har den lämnat? Kan den även ha varit positiv? Vilka spår av kolonialismen 
kan vi se i världen idag? 
 
Fundera över hur motsvarande kapitel i en historiebok kan ha sett ut för 50 eller 100 år 
sedan. Vad lyftes fram? Vad saknades? Hur tror du en brittisk, fransk, kinesisk eller 
afrikansk lärobok beskriver imperialismen? 
(Nyström, Nyström och Nyström, 2016, ID a109) 
 

Tankesystemet som tidigare har producerats till resterande världsdelar förgörs genom att sätta 

ljus på makten som Europa erhöll efter kolonialismens tid. Eleverna får en möjlighet att 

analysera och reflektera över eftereffekten som Europas handlingar har lämnat efter sig. 

Reproduktionen av denna eurocentrism som förekommit bland tidigare läromedel förgörs 

 
77 Ibid. ID a746. 
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genom att man, som Nielsens undersökning visar, arbetar med att problematisera historieämnet 

och dess innehåll. Nielsens undersökning pekade på att läraren i sig skulle genomföra detta men 

positiviteten här är att läromedlet är självgående och agerar som hjälpmedel för läraren i detta 

sammanhanget. Imperialismens följder diskuteras utifrån flera forskares, bland annat Walter 

Rodney och Frantz Fanon, perspektiv och tolkningar, där man ställer följande frågeställningar 

till eleverna: ”Blev Afrika fattigt och Europa rikt genom koloniseringen av Afrika under slutet 

av 1800-talet? Går det att på detta vis tala om förlorare och vinnare i historien?”.78 Med det 

sagt, desto mer man belyser eurocentrismen och dess problematik, desto mer kommer den att 

börja avta. 

 

Läromedlen som har behandlats stärker Loombas och Ramadans argument om att 

beskrivningen utgår från kolonialisterna, och inte från urinvånarna som drabbats, kan 

bestyrkas.79 Synliggörandet av universalhistorian och birollen som Afrika blivit tilldelad 

bekräftas genom att framställningen av dess historia sker i samband med européernas infart i 

Afrika. Anderssons diskussion om den etniska, euro och nationalistiska tendensen och 

centrismen som varje land är skyldig till att konsumera under en historieskrivning framkommer 

tydligt här.80 Något som är bristande i läromedlen är nämnandet av stormakterna som Afrika 

hade under historien: Stora Zimbabwe, Bamako och Mogadishu.81  

 

Utifrån den analys som har gjorts med alla sju läroböcker är det enbart två av dem, Alla tiders 

historia B och Historia i världen, som behandlat afrikanska stormakter och kulturer som dateras 

till 2500 f.Kr.82 Det här är en företeelse som emellertid synliggjorts av Palmberg där enbart 10 

av 46 grundböcker har något om samhällena i Afrika före slavhandeln och kolonialismen. Detta 

kunde dock, utifrån Vansinas argument, vara ett fall av forskningsbrist. Fortsättningsvis har 

historieskrivningen emellertid genomgått förändringar och betraktats på flertal olika sätt, där 

den gått från ett historieberättande syfte till ett mer vetenskapligt och källbaserat ämnesområde. 

Europa hade den makt och ”utveckling”, men framförallt vilja, som behövdes för att kunna 

skapa en historia till sin egen fördel.83 Eftersom européerna hade nått längst i utvecklingen 

 
78 Ibid. ID a271. 
79 Mona Ramadan., & Malmö högskola. Lärarutbildningen. (2019). Att spegla icke-västerländsk historia: En 
kvalitativ innehållsanalys av svenska historieläromedel. Sida 40. 
80 Bo Andersson. Vi och Dom på fördomens marknad i skolans värld. Mjölby: Atremi AB. 2016. Sida 435. 
81 Ibid. Sida 436. 
82 Birgitta Almgren, Hans Almgren & Josef Rydén. Alla Tiders Historia Bas. Malmö: Gleerups. 1995. Sida 302–
303. 
83 Ibid. Sida 47. 
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bildades en uppfattning om att Europa var ”hela mänsklighetens företrädare”, och att 

européerna som skyldighet behövde dela med sig av denna utveckling till folkgrupper runtom 

världen.84 Universalhistorian som européerna därmed kom att skriva placerade Europa som 

hjältinna, medan resterande världsdelar fick biroller med särskilda egenskaper.85  

 
4.2. Gestaltningen av Afrikas befolkning 

Den makt och betydelse som språket har för människans världsuppfattning är något som 

tidigare diskuterades i denna undersökning. Författare som använder sig av ett eurocentriskt 

perspektiv, där specifika termer och begrepp nyttjas för att skapa maktstrukturer, har en stor 

påverkan på läsarnas syn. En stor orsak till detta är att världsbilden är något som inte kan 

vetenskapligt förklaras och därmedelst blir den en mänsklig konstruktion.86 Synliggörandet av 

språkbruket som läromedelsförfattarna har använt sig av har varierat över tid. Det här 

delkapitlet kommer att undersöka huruvida det här är något som har förekommit, samt 

förändrats, sedan 1960-talet till 2010-talet, eller ej. Språkbruket och hanteringen av flertal 

begrepp, som idag betraktas som problematiska och icke-acceptabla, är något som har kommit 

att förändras över tid. Ett synligt mönster av användningen av begreppet ”neger” är dock något 

som genomsyrar historieläromedlen som utgavs under 1960-talet. Det tidigare nämnda ordet 

förekommer i Genom tiderna (1963) och Historia för gymnasiet (1969), där författarna 

undviker att benämna Afrikas befolkning med begreppet afrikaner under den historieskrivning 

som råder. En anledning till detta är att begreppet användes som en synonym för mörkhyade 

individer och ansågs vara en allmän benämning för individer med afrikanskt ursprung fram till 

1960-talet, vilket tyder på att det var ett normaliserat begrepp med ingen större innebörd.87  

 

Ett exempel på denna användning av begreppet är följande mening där författarna skriver: 

”Valfångare höll till i utkanten av Norra Ishavet, och från Afrikas inre kunde européerna genom 

infödingarna köpa det värdefulla elfenbenet.”.88 Begrepp som bland annat ”infödingar”, 

”negerstammar”, ”negerslavar”, ”de färgade folken” och ”inhemska” används för att beskriva 

Afrikas befolkning.89 Det som skapar en viss problematik är att författarna lyckas beröra andra 

europeiska folkgrupper utifrån sina egna nationaliteters benämningar som till exempel 

 
84 Ibid. Sida 46. 
85 Ibid. Sida 48. 
86 Alexandra Cwikiel. Att skildra sin historia. En diskursanalys av franska politikers bild av Frankrikes roll som 
kolonisatör sett ur ett postkolonialteoretiskt och mångkulturellt perspektiv. (2008). Sida 10. 
87 Nationalencyklopedin, neger. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/neger (hämtad 2020-01-18) 
88 Martin Bäcklin., Sten Carlsson. & Waldemar Ledin. Historia för gymnasiet. 1969. Sida 118–123. 
89 Ibid. Sida 118–123. 
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fransmän, britter, amerikaner och spanjorer på en och samma gång, men väljer att inte göra 

detsamma med afrikanerna. Med hänsyn till detta uppstår en problemställning på grund av det 

faktum att författare beskriver ett folkslag med identitetslösa och degraderande begrepp, medan 

européerna blir benämnda utifrån sitt officiella nationalitetsbegrepp. Genom att man som 

författare använder sig av vissa termer kan, som Said argumenterade, över- och 

underordningspositioner skapas mellan Afrika och Europa vilken således genomsyrar 

människors världsuppfattning. Det här är dock något som försvinner bland senare läromedel 

där författare istället identifierar den afrikanska befolkning med sanningsenliga begrepp. En 

skiftning uppstår från författarna av läromedlen som publicerades under, och efter, 1980-talet 

där författarna inte använder det tidigare begreppet överhuvudtaget. Den här skiftningen kan 

kopplas till den beskrivning som retorikern Elaine Eksvärd ger där hon förklarar att den sista 

generationen som använde sig av begreppet ”neger” var 1950-talisterna som fortfarande 

betraktade ordet som värdeneutralt.90 Innan dess ansågs begreppet vara okontroversiellt, vilket 

kom att förändras under 1960-talet då en debatt kring begreppets rasistiska underton framstod. 

Det här ledde till att begreppet ansågs vara föråldrat och användningen av denna ansågs vara 

något som skulle avta.   

 

Till skillnad från läromedlen som publicerades under 1960-talet används inte begreppet på 

samma sätt bland läromedlen Historia i världen (1981), Alla tiders historia (1995), Epos för 

gymnasieskolans kurs A (2000) och Epos 1a1 (2011). Följden blir att man istället skapar 

diskussionsfrågor kring begreppet och försöker problematisera dess dåtida användning genom 

att försöka få eleverna att läsa in sig på dåtidens tankesätt. Läromedlet Perspektiv på historien 

1b från 2016 använder sig av frågor till varje kapitel för att eleverna ska kunna utveckla och 

analysera historieförändringarna som uppstått, där författarna har använt sig av följande 

frågeställning för att aktivera elevernas analysförmåga: 

 

Nordisk familjebok var under ett halvt århundrade Sveriges viktigaste uppslagsbok och 
finns nu tillgänglig på nätet. Slå upp ordet »negrer« i »Uggleupplagan« (1913) och läs, 
särskilt från mitten på spalt 729. Vad säger texten om tidens tankesätt? Varför skulle vi 
idag betrakta den som ovetenskaplig? 
(Nyström, Nyström och Nyström, 2016, ID a109) 

 

Uppslagsboken vid namn ”Uggleupplagan” som läromedlet talar om innehåller en stereotypisk 

och förnedrande längre beskrivning och innebörd av själva begreppet som användes under 

 
90 Elaine Bergqvist. Du är din generation. 2009. Sida 108–111. 
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1960-talet. Beskrivningen skildrar den dåtida uppfattningen om den afrikanska befolkningen 

och deras skepnader, där den afrikanska individen beskrivs utifrån utseende, personlighet, 

temperament och karaktär som skapar en felaktig och normativ människobild av afrikaner.91 

Syftet med den här beskrivningen är att eleverna ska kunna få en inblick och förståelse för 

historien och dess förändringar. Ett ord som inte ansågs vara kontroversiellt innan 1960-talet, 

men som idag kan betraktas som missaktning gentemot en folkgrupp, kan vara ett exempel på 

hur ny kunskap kan bidra med en helt annan förståelse och värdering utifrån flera andra 

perspektiv. Därför behöver inte dess förekomst bland läromedel innebära att författaren i sig 

bar på en rasistisk syn utan ibland handlar det om den tid som individen befann sig i. En person 

som lyftes fram i nutida debatter var författaren Astrid Lindgren och hennes val att göra Pippi 

Långstrumps pappa till ”negerkung”. I en intervju, som gjordes 1970, förklarade Lindgren att 

hon inte bar på några som helst rasistiska tendenser, utan att det var något som inte ansågs vara 

problematiskt på den tiden då andra värderingar rådde. Om boken hade skrivits flera årtionden 

senare hade Lindgren formulerat det till något helt annat, som till exempel ”sjökapten” eller 

”pirat”.92 Det är därför av stor vikt att elever får en inblick på hur värderingar förändras genom 

historien, och hur dessa nödvändigtvis inte behöver indikera att individen i sig bär på rasism. 

 

Som jag tidigare nämnde använder sig inte historieläromedlen utgivna efter 1980-talet sig av 

nedvärderande och identitetslösa begrepp för att beskriva den afrikanska befolkningen längre. 

Däremot förekommer en andrafiering där läromedelsförfattarna i Alla tiders historia B (1995) 

skildrar afrikanerna och européerna på två helt olika sätt. Följande illustration och beskrivning 

av européerna kan användas som exempel till detta: ”Somliga av dem var missionärer, som 

ville utbreda kristendomen bland de infödda. Andra var köpmän, som ville förtjäna pengar. En 

tredje grupp åter var vetenskapsmän.”.93 Det sätt som författarna skildrar kolonisatörerna i 

kontrast med den afrikanska befolkningen är omfattande och stor. Européerna skildras som 

missionärer vars livs syfte var att vägleda och konvertera afrikanerna till kristendomen, köpmän 

som ville förbättra sin ekonomi och vetenskapsmän som ville undersöka Afrika och dess 

befolkning. I samband med detta skildras även afrikanerna som hotfulla och farliga gentemot 

européerna som bara ville dem gott: ”Många faror hotade dem [européerna] i form av 

svårgenomträngliga urskogar och öknar, fientliga negerstammar och farliga sjukdomar.”.94 

 
91 Nordisk familjebok. Uggleupplagan 19. Sida 729–730. http://runeberg.org/nfbs/0411.html. (Hämtad 2019-12-
29). 
92 Emelie Wåhlin och Sara Lind. Astrid Lindgren och negerkungsdebatten. (2018). Sida 28. 
93 Birgitta Almgren, Hans Almgren och Josef Rydén. Alla tiders historia B. 1995. Sida 304–305. 
94 Ibid. Sida 304–305. 
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Dikotomin som uppstår tyder på att européen är en god individ som vill väl, medan afrikanen 

är en hotfull och dålig individ som vill skada andra. Språket som används för att rättfärdiga och 

förmildra kolonisatörernas handlingar och intrång i Afrika består av alldagliga begrepp. 

Synonymerna som används frekvent för att beskriva européerna är ”affärsmän” och 

”handelsmän”, medan afrikanerna får beskrivningarna som tidigare nämndes.  

 

Något som författarna av Historia i världen (1981) dock lyckas göra, till skillnad från tidigare 

läromedel, är att skriva om afrikanerna i ett annat sammanhang än den som berör européernas 

ankomst. En lång beskrivning av afrikanernas sätt att föra vidare sin tidigare historia genom 

historieberättande skildras av författarna. Strategin som användes för att bevara den afrikanska 

historian från generation till generation bestod av ett muntligt historieberättande som äldre 

afrikaner brukade berätta för dem yngre afrikanerna. Det var ett sätt för den afrikanska 

befolkningen att bevara den historiekultur som man hade innan européerna började plundra 

Afrika. Vidare skriver författarna om afrikanska hövdingar som kunde återberätta långa 

historier på vers. Det var på det här sättet som Afrika kunde bevara sin historia, men 

problematiken uppstod när européerna kom och inte hade något intresse av den tidigare 

historian som hade tagit plats.95 Andra läromedel behandlar inte afrikanerna och deras 

förhållningssätt till sitt kulturarv och sin historia innan européernas ankomst. Avslutningsvis 

kan slutsatsen om att framställningen av Afrikas befolkning är bristfällig, på grund av att ett 

större fokus placeras på européerna och deras handlingar, dras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Anders Björnsson. m.fl. Historia i världen. Nacka: Esselte Herzogs. 1981. Sida 124 
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5. Slutdiskussion 
Syftet med den här undersökningen var att belysa hur och om läromedlen har påverkats under 

Sveriges omvandling till ett mångkulturellt samhälle mellan 1960- och 2010-talet. Den allra 

främsta fokusen placerades på gestaltningen och inkluderandet av afrikansk historia i svenskt 

historieläromedel och hur denna har framställts samt beskrivits genom tiderna. För att ta reda 

på detta genomfördes en läromedelsanalys med hjälp av nykritikens närläsning och teoretiska 

utgångspunkter så som Loombas postkolonialism samt Saids orientalism. Utifrån analysen som 

har gjorts existerar dominerande stämningar bland historieläromedlen som tyder på att en 

eurocentrisk historieskrivning har använts sedan 1960-talets början. Historieskrivningen har 

framlagts gradvist bland historieläromedlen som använts under det här tidsspannet och som rör 

sig mellan 1960-talet och 2010-talet.   

 

Gällande den första frågeställningen som behandlade läromedelsförfattarnas beskrivning av 

Afrika och dess historia har analysen visat att synen på Afrikas historia sammanbinds med 

européernas ankomst. Det här kan dock vara på grund av den forskningsbrist som fanns 

gällande Afrikas historia, därav kunde författarna enbart skriva utifrån det europeiska 

perspektivet. Enbart två läromedel berör den tidigare historian som består av det kulturarv som 

Afrika hade innan Västvärldens aktioner initierade slavhandelns, kolonialismens och 

imperialismens början. Dessa tre sistnämnda historieområden är vad som genomsyrar och utgör 

historieläromedlens innehåll när Afrikas historia ska behandlas. Innan dess talar författarna om 

Afrika som något främmande som bör utforskas av Europas upptäckare samt kolonisatörer. 

Eurocentrismen fortsätter framtill 2010-talet där författarna fortfarande beskriver Afrikas 

historia utifrån ett europeiskt perspektiv, men dock görs ett problematiserande av historien och 

dess eurocentrism som eleverna får analysera och reflektera kring. Det här är något nytt som 

införs där läromedelsförfattarna har argumenterat med att globaliseringen som uppstått leder 

till att elever ska kunna förstå och utveckla en analyseringsförmåga kring hur bild- och 

förståelsehanteringen av olika delar av historien har tagit form och använts av världens forskare 

och historiker.96 Flertal läromedel nämner även den problematik som uppstår när Afrika 

betraktas ur ett eurocentrisk perspektiv, men samtidigt faller dessa i samma fälla när Afrika ska 

beskrivas. Sammanfattningsvis är eurocentrismen något som än idag förekommer, men 

möjligtvis inte i lika stor utsträckning som under tidigare årtionden.  

 

 
96 Hans Nyström., Lars Nyström., och Örjan Nyström. Perspektiv på historien 1b 2:a uppl. Malmö: Gleerups. 
2016. ID a605. 
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När det kommer till den andra frågeställningen som behandlade framträdandet av individer i 

den afrikanska historian som eleverna kan identifiera sig med har en liknande historieskrivning 

varit synlig. Läromedlen som utgavs under 1960-talet präglas av sin tid och undviker att 

benämna Afrikas befolkning som afrikaner, utan istället använder författarna sig av 

nedvärderande begrepp som ”infödingar”, ”neger”, ”negerstammar”, ”negerslavar”, ”de 

färgade folken” och ”inhemska”. Användningen av dessa begrepp avtar under senare årtionden, 

från och med 1970-talet och framåt, där läromedelsförfattarna istället problematiserar den 

tidigare användningen av dem. Följaktligen sker en andrafiering där skildringen av afrikaner 

och européer alstras på två helt avvikande aspekter. Läromedelsförfattarna använder sig av 

olika beskrivningar där européerna beskrivs utifrån termer som missionärer och 

upptäcktsresande, medan afrikanerna framställs som hotfulla och farliga. Enbart ett läromedel, 

av alla sju, har gjort en framställning av afrikaner utanför européernas kontext, där författarna 

talar om hövdingar och äldre generationer som framförde historie- och kulturarvet genom 

muntliga berättelser. Den genomförda analysen tyder på att en framställning av individer i den 

afrikanska historian har, och är, oerhört bristande. Kolonisatörer och upptäckare från Europa 

benämns som historiska figurer med förnamn och efternamn, medan viktiga individer från 

Afrika uteblir totalt i sin egen historia. 

 

I den tidigare forskningen har Nielsen, Palmberg och Ramadan med deras undersökningar 

kommit fram till att eurocentrism är något som ofta förekommer bland historieundervisning 

och dess innehåll. Resultatet som den här undersökningen har tagit fram visar att en 

eurocentrism är något som har utgjort en stor del av tidigare läromedel, och som än idag råder 

bland historieläromedel för gymnasieskolan. Stora likheter med den tidigare forskningen som 

gjorts har noterats, där dessa kan kopplas till Palmbergs och Ramadans undersökningsresultat 

som visar att en inställning om en afrikansk historielöshet är något som existerat, och 

fortfarande existerar, bland läromedelsförfattare. Afropessimism, som Palmberg och Ramadan 

diskuterar, är något som syns till under 1960-talet men som under senare årtionden börjar avta, 

vilket skapar en skillnad mellan deras tidigare forskning och den forskning som gjorts nu. Det 

här avtagandet tydliggörs genom att läromedelsförfattarna skapat frågeställningar och 

reflektionsövningar där eleverna ska diskutera och analysera den afropessimism som funnits 

under tidigare årtionden. Den här förändringen kan bero på övergången från Lpo94 till Lgr11 

där Danielsson och Helm, genom sin studie, har observerat en förändring kring hanteringen av 

utomeuropeiska länder i samband med första världskriget. Inkluderingen av utomeuropeiska 

länder förekommer på ett annat sätt under Lgr11 än vad den tidigare gjorde under Lpo94. 
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Samma förändring kan noteras i denna undersökning där man under 2010-talets 

historieläromedel använder sig av betydligt mycket mer analyserande och problematiserande 

kring den tidigare historian. Sist men inte minst har Nielsens studie visat att upplevelserna som 

lärare har kring den eurocentrism som råder och påverkar historieundervisning inom 

gymnasieskolan har lett till att lärare behövt problematisera och diskutera andra 

världsperspektiv.  

 

Den här undersökningen visar att dagens läromedel har påbörjat ett inkluderande av andra 

världsperspektiv där lärare inte behöver göra den här analyseringen egenhändigt. Lärare får 

därav en annan möjlighet än vad man, som Nielsens studie visar, tidigare haft under sin 

historieundervisning. Trots det faktum att eurocentrismen fortfarande lever kvar bland dagens 

historieläromedel finns ett synligt framtidsmönster som tyder på att historieläromedlen rör sig 

mot en mer globaliserad och mångfacetterad världsbild. Elever som har föräldrar av annat 

ursprung behöver kunna läsa sin historia utan någon eurocentrisk inställning som ger en felaktig 

och deklasserande beskrivning, vilket är något som dagens läromedel har börjat minska. 

Eurocentrismen ifrågasätts och eleverna får istället en möjlighet att analysera och reflektera 

över hur värderingar har förändrats genom historien. I sin undersökning argumenterade Lozic 

om att en erkännandepolitisk inställning skulle komma att råda om man skulle behandla 

eleverna och deras identifiering med historien under vanlig undervisning. Avslutningsvis visar 

den här läromedelsanalysen att historieskrivningen skildrar och finner den västerländska 

historien allra mest intressant. Trots detta kan en notering kring utvecklingen som uppstått 

sedan 1960-talets historieskrivning till nutidens historieskrivning ges akt på, där man numera 

försöker sig på ett mer globalt tänkande än vad man tidigare funnit. 
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