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1. Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur bra skolböcker i samhällsorienterande ämnen 
lyckas förmedla en dynamisk och rättvis bild av Afrika. Mina frågeställningar är: Vilken bild 
av den afrikanska kontinenten och afrikanerna förmedlas av läroböckerna för högstadieele-
ver? Hur dynamisk och mångfacetterad är egentligen den bilden? Ger läroböckerna en god 
möjlighet till en positiv identifikation med människor i Afrika? Hur skiljer sig denna bild från 
den som ges av den socialrealistiska afrikanska filmen Borom Sarret? 
 
Läroboken är fortfarande ett viktigt strukturerande verktyg för läraren. Den styr till stor del 
fortfarande undervisningen på ett övergripande sätt. Trots detta är det inte många som verkar 
intressera sig för läroböckerna och deras utformning. 
 
Lpo-94 nämner vikten av att förstå både det egna kulturarvet och delaktigheten i det gemen-
samma, om vikten av en stark identitet och en kulturell mångfald. Det bör rimligtvis innebära 
att man inte får försumma en hel kontinents kulturarv genom att enbart ta upp Afrikas historia 
när den varit viktig för Europas historiska utveckling. Detta är vad som sker i de allra flesta 
skolböcker. 
 
Skolböckerna utgår alldeles för ofta från att vår kultur och vår utveckling är ett facit för hur 
andra länder bör se ut. De ger grovt generaliserande och stereotypa bilder av Afrika som ett 
enda stort u-land befolkat av anonyma afrikaner. Vi behöver en mer dynamisk och mindre 
generaliserande bild av Afrika och dess befolkning. 
 
2. Inledning 
2.1 Bakgrund 
Läromedel undgår oftast all form av kritisk granskning. De diskuteras sällan och recenseras 
inte ofta. Det kan tyckas ganska underligt eftersom de flesta kan vara överens om att skol-
böckerna är en kraft att räkna med när det gäller att forma människors föreställning om 
tillvaron och samhället runt omkring sig. Därför är det intressant att titta närmare på vilka 
värderingar som förs fram med vad som sägs, och inte sägs i våra läromedel. 
 
Vi lever i ett alltmer mångkulturellt samhälle. Vi försöker hela tiden förbättra förståelsen och 
öka toleransen mellan olika människor i vårt samhälle. Det gör vi på många olika sätt. Men 
fortfarande verkar vi ha ganska långt kvar för att nå till den absoluta dynamiken och symbio-
sen där olika människor med olika kulturer och erfarenheter möts och lär av varandra. Vilken 
roll har skolan och läromedlen i den här frågan? Man talar allt oftare om ett mångkulturellt 
samhälle. Men ett ord som man hör mer sällan är interkulturellt samhälle. Begreppet mång-
kulturell anger ett tillstånd och det är enkelt att fastslå att det förvisso är ett mångkulturellt 
samhälle vi lever i. Till skillnad från mångkulturell betecknar inte begreppet interkulturell ett 
tillstånd, utan snarare en handling. En handling eller ett synsätt som kan sättas i samband med 
internationaliseringsfrågor, mänskliga rättigheter, global ekonomi och freds- och konfliktfrå-
gor (Olsson, 1986). Med tanke på att vi onekligen lever i ett mångkulturellt samhälle skulle vi 
behöva utveckla vårt interkulturella perspektiv ytterligare. Frågan jag ställer mig är om 
läromedlen ger oss lärare en god handledning och hjälp att nå en mer interkulturell undervis-
ning. 
 
Kan vi öka möjligheten för elever i skolorna att hitta en positiv identifikation med människor 
i Afrika? Kanske genom att ta in andra material i undervisningen i högstadiet än enbart 
grundböckerna i SO? Kanske också genom att namnge och berätta tillräckligt om människor 

 3



för att det skall bli intressant! Där skulle vi kunna ge möjlighet till en positiv identifikation 
som är viktig för att kunna relatera till ”dom andra” och fokusera minst lika mycket på 
likheter som på skillnader. Istället för en ”vi” och ”dom” uppdelning vill vi ha en ”vi” känsla. 
Därför måste vi utgå från det som förenar oss, och inte bara det som skiljer oss åt. Vi måste se 
paralleller i drömmar och behov istället för skillnader i villkor, som Mai Palmberg uttrycker 
det. ”Vi” kan vara alla som är kristna, alla ungdomar, alla kvinnor eller alla som kämpar för, 
eller emot samma sak. Det är detta jag vill veta om läromedlen lyckas med. Att hitta den här 
”vi” känslan. Eller om kanske filmen som jag gör en enkel jämförelse med lyckas bättre på 
detta område. 
 
När jag var fyra år gammal flyttade jag med min familj till Tanzania. Vi bodde i Olmotonyi, 
en liten by utanför Arusha med några hundra invånare. Där bodde vi i två treårsperioder. Så 
en stor del av min barndom tillbringade jag med min familj i Östafrika, och i en skola som 
verkligen var mångkulturell. Givetvis har det påverkat mig och jag har sedan dess alltid varit 
intresserad av Afrika som kontinent och av människorna som bor där. Och därav också 
intresset av den bild som vi har, och ger av Afrika. 
 
På grund av Afrikas speciella förhållande till oss i Europa har jag valt att titta på vår bild av 
just länderna i Afrika. Ingen annan kontinent ses med så starkt färgade glasögon som Afrika. 
Afrika är en världsdel som haft ett mycket speciellt förhållande till Europa. Därifrån har vi 
hämtat slavar, mineraler och andra råvaror sedan 1200-talet. 
 
Afrikas historia har från 1850-talet präglats av europeisk dominans, vilket har uttryckts i 
exploatering av resurser och ett förakt för de inhemska kulturerna. Därför kan man förvänta 
sig att det finns rester av gamla fördomar som lever kvar och att det kanske kommit till nya 
fördomar. Mitt val att titta närmare på Afrika beror alltså på detta speciella förhållande som 
finns mellan Europa och den afrikanska kontinenten. Om det finns etnocentrism eller mer 
eller mindre styvmoderligt behandlade länder och kulturer i svenska skolböcker bör de enligt 
min mening finnas i de avsnitt där man tar upp Afrika. 
 
2.2 Syfte 
Mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur bra SO-skolböckerna lyckas förmedla en 
dynamisk och rättvis bild av Afrika. 
 
2.3 Frågeställningar 
 Vilken bild av den Afrikanska kontinenten och afrikanerna förmedlas av läroböckerna i 

skolan (SO-läroböcker för högstadiet)? 
 Hur dynamisk och mångfacetterad är egentligen den bilden? 
 Ger läroböckerna en god möjlighet till en positiv identifikation med människor i Afrika? 
 Hur skiljer sig denna bild från den som ges av den socialrealistiska afrikanska filmen 

Borom Sarret? 
 
2.4 Val av metod och genomförande 
Med hjälp av litteraturstudier och en enkätundersökning har jag skrivit mitt arbete. Metoden 
jag har använt är främst studier av läromedel genom Mai Palmbergs aktuella och förhållande-
vis övergripande bok, Afrikabild för partnerskap, Afrika i de svenska skolböckerna där hon 
granskat Afrikabilden i inte mindre än 62 av de mest frekvent använda grundböckerna inom 
undervisningen i samhällsorienterade ämnen. Jag har också använt mig av Lena Olssons 
avhandling, Kulturkunskap i förändring, som tar upp kultursynen i svenska geografiläroböck-
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er ur ett historiskt perspektiv. Detta för att på ett enkelt sätt sätta mig in i den bild skolböcker-
na ger av Afrika utan att behöva analysera en stor mängd grundböcker i samhällskunskap. 
 
Jag valde att använda mig av en enkätundersökning för att bilda mig en egen uppfattning om 
hur bilden av Afrika ser ut hos elever, som komplement till den mer heltäckande SIFO-
undersökning som jag kommer att nämna under rubriken ”historik”. Jag valde att genomföra 
undersökningen på en klass i årskurs nio, eftersom eleverna då med största sannolikhet arbetat 
med Afrika på något sätt. 
 
Dessutom har jag också gjort en enkel jämförelse av läromedlens skildringar gentemot 
filmens skildringar av Afrika och afrikanerna. 
 
2.5 Svårigheter 
Det är inte helt enkelt att definiera ett samband mellan allas våra fördomar om Afrika och 
läromedlens brister inom samma område. Om man ville skulle man kanske kunna slå ifrån sig 
all kritik och hävda att det är medias och frivilligorganisationernas rapportering från Afrika 
som grundlagt och cementerat våra fördomar angående den afrikanska kontinenten och dess 
invånare. Men även här är det svårt att komma undan eftersom jag menar att vi måste vara 
överens om att skolböcker faktiskt spelar en stor roll som formare av vår världsbild och 
återspeglare av tidsandan. Herbert Tingsten går ännu längre och menar att den centrala källan 
för folkmeningarna kan sökas i skolböckerna. Jag är inte riktigt beredd att som Tingsten påstå 
att skolböckerna idag bildar hela vår bild av samhället och världen runt omkring oss, allra 
minst i det informationssamhälle vi lever i idag. Men jag tror att det är fel att förneka att de 
faktiskt påverkar oss en hel del, liksom tidningar, TV, Internet och vänner. Dessutom är ju 
läromedel böcker som faktisk läses av alla. 
 
Jag är medveten om att lärobokens roll i undervisningen kan diskuteras. Många talar idag om 
skolbokens död, men jag tror inte alls, liksom Palmberg och Olsson, att Internet eller kom-
pletterande material konkurrerat ut läroboken på det sätt som ibland påstås. Läroboken är 
fortfarande ett viktigt strukturerande verktyg för läraren konstaterar flera skolforskare (Gus-
tafson 1982, Svingby 1985). Den styr fortfarande till stor del undervisningen på ett över-
gripande sätt och detta faktum är det i det närmaste omöjligt att bortse ifrån. Givetvis beror 
utfallet av undervisningen inte bara på läromedlens uppbyggnad, utan också på lära-
rens/lärarlagets initiativrikedom, kunskap och intresse. 
 
2.6 Tidigare forskning 
Det finns en del forskning på området. Den nyaste och mest kända boken är troligen Mai 
Palmbergs bok, Afrikabild för partnerskap som jag använt mig av i mitt arbete. Utöver den 
finns ett tiotal avhandlingar och böcker på olika språk som tar upp allt från rasism och främ-
lingsfientlighet i läroböcker till Afrikas roll i barnlitteraturen. De flesta av dessa publikationer 
är tryckta de senaste tio åren så intresset för ämnet verkar ganska nyväckt. 
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3. Bakgrund 
3.1 Kort historik 
Jag tror att vi ofta glömmer att Afrika är en stor kontinent med 54 länder, närmare tvåtusen 
språkgrupper och många grupper av afrikaner. Ofta ser vi på Afrika som ett enda u-land med 
ett folk. Afrika har varit, och är till stor del fortfarande, en kontinent utan historia. Eller 
rättare sagt, en kontinent med mycket kort historia. Detta beror på att historien börjar räknas 
från den tid då vi européer blev delaktiga i den. Från den tid då vi etablerade oss som koloni-
satörer, missionärer och handelsmän på kontinenten. Detta gör att Afrika som kontinent och 
som ”mänsklighetens vagga” har knappt tvåhundra år av historia som räknas. Frågan vi måste 
ställa oss är hur vi ska upptäcka historien. Utifrån oss själva eller ur en större helhet? Ska vi 
betrakta historien med utgångspunkt för hur vi själva påverkar den, eller som ett komplext 
utvecklingsförlopp i vilket vi bara utgör en del (Oliver, 1970)? I den undersökning av Mai 
Palmberg som jag kommer att nämna mer detaljerat senare, visar det sig att enbart 10 av de 46 
grundböcker hon analyserat innehåller något material om samhällena i Afrika före kolonia-
lismen. 
 
Det sätt på vilket afrikanen uppfattar västerlandet och västerlänningen uppfattar Afrika har en 
historia som från 1500-talet intimt hänger samman med framväxten av en västdominerad 
världsekonomi, baserad på det ojämlika förhållandet mellan köpare och säljare, av vara och 
arbetskraft samt det ojämna utbytet mellan centrum och periferi. Abrahamsson menar att vad 
européer tänkt och tyckt om varandra måste ses mot bakgrund av en faktisk händelseutveck-
ling. Särskilt eftersom den västerländska synen på Afrika i hög grad varit anpassad till den 
funktion som kontinenten haft att fylla i världsekonomin. De orsaker till förändringar i 
människors syn på omvärlden och det egna samhället står att finna i en konkret social verk-
lighet. 
 
Ingen annan kontinent ses med så starkt färgade glasögon som Afrika. Afrika är en världsdel 
som haft ett mycket speciellt förhållande till Europa. Därifrån har vi hämtat slavar, mineraler 
och andra råvaror. Afrikas historia har från 1850-talet präglats av europeisk dominans, vilket 
har uttryckts i exploatering av resurser och lite eller ingen respekt för de inhemska kulturerna. 
Därför kan man förvänta sig att det finns rester av gamla fördomar som lever kvar och att det 
kommit till nya fördomar. Dessa nytillkomna fördomar kan tänkas ha formats av dagens 
politik som håller Afrikas förvisso självständiga stater, i ett så hårt grepp att de i många 
avseenden inte har någon möjlighet att bestämma över sin egen ekonomi och politik. De är 
beroende av Världsbanken, IMF (Internationella Valutafonden) och världsmarknadens 
efterfrågan och prissättning på deras obearbetade råvaror, samtidigt som de till stor del är 
beroende av att importera industrivaror. Förutom denna beroendesituation är även skuldfrågan 
aktuellare än någonsin. IMF ställer krav på de länder som vill ha lån. De skall följa s.k. 
strukturanpassningsprogram, vilket innebär att de skall följa vissa krav som ställs på den 
statliga politiken för att få nya lån. T.ex. kräver IMF av Tanzania att läkarbesöken som varit 
gratis skall avgiftsbeläggas och att de statliga skolorna skall ta ut terminsavgifter. Inte sällan 
är det just i den offentliga sektorn som IMF kräver nedskärningar. Ofta ur ett rent ekonomiskt 
perspektiv som drabbar hälsa, sjukvård, skolväsen och livsmedelssubventioner. Därmed är det 
de fattiga som drabbas hårdast av denna åtstramningspolitik. Palmberg menar att denna 
”nykoloniala” situation betonar de självständiga afrikanska staternas beroende och oförmåga 
att klara sig själva. Som stöd för detta påstående vill jag hänvisa till en undersökning av 
SIFO, som utförts på uppdrag av Sida, angående bilden av Afrika 1998. SIFO uttalar påståen-
det: Länder i Afrika är kapabla att lösa sina egna problem, för att sedan se hur väl det stäm-
mer överens med människors bild. 
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– Länder i Afrika är kapabla att lösa sina egna problem. 
De 2876 tillfrågade svarade som följer: 
 
Stämmer helt och hållet  3,80 %
Stämmer ganska bra  25,70 %
Stämmer ganska dåligt  49,30 %
Stämmer inte alls  12,80 %
Ej svar  8,40 %
Summa 100 % 
 
Dessa svar indikerar alltså att en majoritet av de tillfrågade verkar vara av den åsikten att 
länderna i Afrika inte är särskilt kapabla att lösa sina egna problem. Vi verkar ha lyckats bra 
med att i princip omyndigförklara en hel kontinent och dess befolkning! Dessa nykoloniala 
fördomar rättfärdigar ett ojämlikt och orättvist förhållande mellan Afrika och dem som 
utnyttjar Afrikas resurser (Palmberg, 2000). 
 
Inte många böcker lyckas åskådliggöra hur viktig Afrikas roll egentligen varit för Europa, 
historiskt sett. Vissa böcker nämner guldet som fördes från Afrika till Europa. Men de ger inte 
denna handel dess rätta roll, i uppbyggandet av den tidiga handelskapitalismen (Palmberg, 
2000). Det afrikanska guldet spelade en stor roll i de medeltida europeiska städernas blomst-
ring och för den kapitalackumulation i Europa som lade grunden för industrialiseringen. 
(Abrahamsson, 1979) Slavhandeln är en annan dramatisk och omvälvande process i stora 
delar av Afrika som inte belyses med den tyngd som den borde. De fruktansvärda konsekven-
serna i formen av en åderlåtning av den mest produktiva delen av befolkningen. Man räknar 
med att Afrikas andel av hela världens befolkning sjönk från en femtedel till en tiondel på 
grund av slavhandeln. Även vad det gäller slavhandeln verkar skolböckerna misslyckas att 
betona vikten av den kapitaltillförsel som tillkom Europa genom den så kallade triangelhan-
deln och att detta kapital blev grunden för den moderna kapitalismen först i England och 
sedan i resten av Europa. Endast sex böcker (av 46) tar upp triangelhandeln och dess betydel-
se rent ekonomiskt, och ännu färre tar upp detta kapitals fortsatta roll i Europas ekonomiska 
utveckling (Palmberg, 2000). Grymheten och hänsynslösheten i kolonialiseringen av Afrika 
verkar också ha en tendens att försvinna, liksom det afrikanska motståndet mot kolonialis-
men. Man kan lätt få för sig att Afrika koloniserades utan något som helst våld, och helt utan 
motstånd. 
 
P.g.a. Afrikas speciella förhållande till oss i Europa har jag valt att titta på vår bild av just 
Afrika. När jag talar om Afrika menar jag i allmänhet Afrika söder om Sahara eller det som 
kallas det svarta Afrika. Annars nämner jag specifikt de länder i norra Afrika som jag refere-
rar till. 
 
3.2 Läroplanen, Lpo-94 
Lpo-94 talar om hur viktigt det är att förstå både det egna kulturarvet och delaktigheten i det 
gemensamma. Om vikten av en stark identitet och en kulturell mångfald. Det bör rimligtvis 
innebära att man inte får försumma en hel kontinents kulturarv genom att enbart ta upp 
Afrikas historia när den varit viktig för Europas historiska utveckling. 
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4. Skolböckernas Afrika 
Det finns många brister i skolböckerna som används idag. Men allt är inte nattsvart. Lena 
Olssons avhandling, Kulturkunskap i förändring, tar upp kultursynen i svenska geografiläro-
böcker ur ett historiskt perspektiv. Cirka 150 läroböcker utgör grunden i hennes studie. 
Olsson menar att den kultursyn som präglar de geografiböcker som var i bruk fram till 1985 
och till viss del även idag, är grundad på bestämda värderingar och normer. Bedömningarna 
av den verksamhet människor bedriver i olika länder sker efter en hierarkisk skala. Författar-
na i läromedlen uttrycker sig om graden av kultur, vilket stadium ett folk befinner sig på eller 
vilken standard de anses besitta. Den kultur som får bli mallen med vilken alla andra jämförs, 
är vår egen. Därmed blir slutsatsen att perspektivet eller synsättet i geografiböckerna är 
etnocentriskt, eftersom författarnas utgångspunkt hela tiden ligger i den västerländska kultu-
ren (Olsson 1986). Något som ofta saknas i läroböckerna, och som skulle kunna ge en mindre 
ensidig och etnocentrisk bild av Afrika vore att ta upp de gamla riken och samhällen som 
existerade i Afrika innan européernas ankomst. Det skulle vara intressant, tycker jag, om man 
t.ex. kunde beskriva och berätta om Ghanas praktfulla huvudstad som beskrivs av en arabisk 
resenär vid namn Al Bakri på 1100-talet. Staden blomstrade alltså redan 200 år innan Stock-
holm ens grundades. Eller varför inte ägna någon sida åt Great Zimbabwe som är den största 
stenkonstruktionen på hela södra halvklotet, och som länge inte troddes vara byggt av afrika-
ner på grund av dess storlek och avancerade byggnadsteknik (Davidsson, 1984). Det mytom-
spunna Timbuktu som låg vid Nigerflodens nordligaste krök skulle också vara värt att nämna 
för att påminna läsarna att Europa ingalunda alltid legat ”före” Afrika i kultur och utveckling. 
Timbuktu var ett stort och viktigt kultur- och handelscentrum där det bildades en muslimsk 
högskola. Staden var en lärdomsstad med många väl utbildade människor och stora, välfyllda 
bibliotek. Kanske skulle man också kunna beskriva kungadömena Mali, Ife, Benin, Songhai 
och Ghana för att få eleverna att känna en fläkt av det mäktiga och minst sagt storslagna 
Afrika. Utan att glömma bort att de flesta trots allt levde som jordbrukare, och inte omgivna 
av gulkantad lyx och flärd, och utan att insinuera att dessa riken uppstod bara genom handel 
och med hjälp av utländska idéer (Palmberg, 2000). 
 
Det finns vissa skillnader i hur man uttrycker hierarkin eller nivåtänkandet i gamla och i nya 
böcker. I de gamla läromedlen uttrycks ofta rangordningen eller det hierarkiska tankesättet 
genom verbala värderingar som här t.ex.: 
 

Nästan alla tiders förnämsta kulturfolk hafva tillhört Kaukasiska 
racen; så Hinduer, Perser, Greker, Romare i forntiden; så de Vest-
Europeiska folken i senare tider. Till den Mongoliska racen höra 
tvänne urgamla kulturfolk, Kineser och Japaneser (Sörensson 
1870, sid 38). 

 
I begåvning, särskilt skapande andlig förmåga, är den negrida ra-
sen den vita och gula underlägsen. Några av de nämnda primitiva 
folk, som här förts under den negrida rasgruppen, höra till de 
lägst stående folken på jorden (Nelson-Stolpe, 1954, sid 133). 

 
Senare kom man att uttrycka rangordningen genom kontrasterande motpoler som primitivt-
modernt, medan man t.o.m. 1985 uttrycker nivåtänkandet eller rankingen inte genom ord, 
utan istället genom kvantitativa tabeller som placerar västvärldens länder högst. Man jämför 
BNP, levnadsstandard, grad av industriell utveckling och redovisar sedan resultaten i tabeller 
och diagram eller genom siffror (Olsson, 1986). 
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4.1 Illustrationer 
Framställningen karakteriseras av generaliseringar och stereotypa beskrivningar av folk och 
kulturer. Efter 1950-talet rensas dock merparten av dessa omdömen bort i text. Till viss del 
ersätts de av ett kvantitativt sätt att mäta eller bedöma kulturer. Detta sätt att mäta ger också 
på sätt och vis en stereotyp prägel menar Olsson, eftersom det ständigt är samma folk som 
anses vara fattiga och illitterata. Trots att man t.ex. anger analfabetismen i ett visst procenttal 
av befolkningen i ett land, framstår den som ett kännetecken på ett u-land, eftersom alla 
välutbildade människor sorgligt nog glöms bort. Hierarkin finns kvar men den uttrycks nu 
istället med staplar, diagram och siffror. 
 
Urvalet för bildmotiv i läromedlen genomgår dock inte liksom texterna någon dramatisk 
förändring efter 1950. De har över hela tidsperioden som undersökts (1870-1985) sett ut på 
ungefär samma sätt. Författarna av läroböcker har under hela perioden valt att i illustrationer 
av länderna utanför västvärlden skildra det särartade och det exotiska samt bilder som tyder 
på låg utvecklingsgrad. Om det är människor på bilderna representeras vår egen kultur ofta av 
strikta, aktade samhällsmedborgare medan det mer särartade framhävs hos andra kulturer. 
T.ex. bilden av en indisk präst som grävt ner huvudet i jorden eller en inuit som äter halv-
smälta musslor ur magsäcken på en nyskjuten säl (Thorstensson m fl, 1981, sid 69). 
 
Nedan följer en jämförelse av val av illustrationer ur SOL 2000, 1981. 
 
Europa   Afrika 

Europeiska slättlandet (modern teknik) Rift Valley, Kenya 

Alperna   Regnskog 

Moskva (stadsvy)  Savann 

Barrskogsbältet  Oas i öknen 

Det gröna Västeuropa  Sanddyner 

Medelhavsvegetation  Afrika, landsbygdsbefolkning 

London city   Barackstaden Atakpane i Togo 

Ruhrs industriområde  Diamantbrytning i Sydafrika (modern teknik) 

Ukraina, lössjord (modern teknik) Rensning av jordnötter (primitiv metod) 

Avancerad elektronisk utrustning  

Specialhamnarna i Europoort 

 
Det är inte svårt att se att det är en ganska stor skillnad i valet av bilder för att porträttera de 
två kontinenterna. De västerländska kulturområdena illustreras förutom vid naturbilderna med 
motiv som hämtas från högt värderade kulturella företeelser. Tekniskt avancerade och moder-
na miljöer som storstäder, bilfabriker, trafikkaruseller, monument, byggnader o.s.v. medan 
illustrationerna till Afrika-avsnittet framhäver det främmande, pittoreska och primitiva i 
afrikanska samhällen. En av illustrationerna i Afrika-avsnittet visar på modern teknik. Den 
bilden är hämtad från Sydafrika som trots allt är en västerländsk enklav, i kulturhänseende. 
Ofta är de fåtal stadsvyer eller bilder på teknik som kan hittas i läromedlen hämtade just från 
Sydafrika och Norra Afrika t.ex. Egypten (norr om Sahara). Bilderna verkar alltså till stor del 
ha undgått den sanering som efter 1950 skett i texterna. Illustrationerna är till stor del mer 
etnocentriska till sin karaktär än texterna. 
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Tittar man rent historiskt på hur bilderna i läroböcker sett ut kan man se vissa tendenser. Fram 
till 1950, under rasismens epok skulle många bilder illustrera rasegenskaper. På sextio- och 
sjuttiotalen blir en ny typ av bild vanlig. En bild där en namngiven europé står i förgrunden, 
leder och visar hur något skall gå till medan anonyma afrikaner ser på. I slutet av 60-talet 
utvecklas en ny genre bilder som kom att inordnas under det så kallade Biafra-syndromet. 
Bilderna från Biafra i Nigeria bestod oftast av ett litet svältande barn som sorgset tittar in i 
kameran och användes ofta av biståndsorganisationerna. Dessa bilder vädjade till medlidande 
och humanitär hjälpvilja men befäste samtidigt en bild av samhällen som inte kan klara av 
sina egna problem och låter sina barn svälta. De här bilderna är inte alls olika de bilder som 
på sjuttiotalet pumpades ut av medier när svälten i Etiopien blev känd. Intressant vad det 
gäller illustrationer av Afrika i skolböckerna, är att en femtedel av bilderna från Afrika är 
hämtade från det forna Egypten. Det kommer jag att kommentera närmare på sid. 12 under 
avsnittet ”Egypten”. 
 
Till skillnad från Olsson är inte Palmberg riktigt lika vass i sin kritik mot illustrationerna i 
skolböckerna som hon undersökt. Hon konstaterar glatt att de flesta bilderna porträtterar 
människor i verksamhet. De flesta bilder har bildtexter, som anger platsen och det underbyg-
ger inte generaliseringar i ett ospecificerat Afrika. Bara ett fåtal bilder föreställer natur utan 
människor och bilder på enbart djur är också sällsynta. Svarta dominerar bilderna, vilket är 
som det skall, men när bilder föreställer både européer och afrikaner är det nästan alltid fråga 
om konfliktsituationer eller illustrationer av dominans. Så där lokaliserar hon ett problem. 
Bilder i skolböcker, till skillnad mot bilder i massmedia hämtas sällan från katastrof och 
eländessituationer, vilket Palmberg applåderar. 
 
Det finns ungefär 40 miljonstäder i Afrika, men dessa städer förekommer sällan i bildmateria-
let från Afrika. Det finns dock fyra undantag: Nairobi i Kenya, Kairo i Egypten och Kapsta-
den och Johannesburg i Sydafrika. Förutom bilder på Nairobi i tre av högstadiets geografi-
böcker verkar ”det svarta Afrika” i skolböckerna bestå av enbart landsbygd. Visserligen bor 
den största delen av Afrikas befolkning på landsbygden men den otroligt snåla plats som 
stadslivet ges beror inte bara på statistik, menar Palmberg. Det beror på två hos oss underlig-
gande föreställningar. Vi har sedan industrialiseringens början närt en romantisk syn av 
landsbygden som ren och oförfalskad. Som oförstörd och detta stämmer även till stor del vad 
det gäller Afrika. För det andra finns en syn på Afrika där man anser att urbana samhällen är 
moderna och därmed västerländska. Denna moderna/urbana miljö kan helt enkelt inte vara en 
naturlig miljö för afrikaner. Denna tystnad vad det gäller Afrikas städer hittas inte bara inom 
skolböckerna utan också i vetenskap och populärföreställningar. Stadslivet i Afrika verkar 
inte betraktas som ett naturligt liv och inte som en naturlig del av en Afrikabild, trots att ett av 
Afrikas största problem just nu är urbaniseringen (Palmberg, 2000). 
 
För övrigt stödjer Palmberg Olssons tanke om de kontrasterande motpolerna som ett grund-
läggande tankemönster i skolböckerna. Afrika ses som primitivt och det traditionella afri-
kanska är ”äkta” afrikanskt, medan det moderna ses som främmande och inte riktigt afri-
kanskt. Modern teknik beskrivs sällan som införlivad i det samtida afrikanska samhället. Det 
ses snarare som något som inte riktigt passar in bland det genuint afrikanska. Det behövs fler 
bilder på denna idag så förbisedda afrikanska verklighet i skolböckerna. 
 
4.2 Nivåtänkande 
Olsson koncentrerar sig ganska mycket på nivåtänkandet i skolböckerna. Hur författarna ser 
på olika folks och kulturers sätt att leva och idka näringsliv, och hur de värderas. Författarna 
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menar att folk står på olika kulturstadier. Värderingsskalan tenderar att se ut som följer (lägst 
värderade först): 
 
 samlare 
 jägare 
 nomader 
 ”lägre” åkerbruk samt gräv och hackbruk 
 plantageodling, konstbevattning och maskinellt jordbruk 
 ”högre” boskapsskötsel, handel och industri 
 Eller som Garland från 1969 som i sin lärobok i samhällskunskap definierat industrins sju 

utvecklingsfaser: 
 hemindustri i liten skala 
 gruvindustri och plantagebruk 
 livsmedels- och njutningsmedelsindustri för lokala behov 
 livsmedels- och njutningsmedelsindustri för större, regionala behov 
 konsumtionsvaruindustri av annat slag, såsom textil skor och husgeråd 
 sammansättningsfabriker inom transport-, maskin- och metallindustrin 
 den tunga industrin 
 
Moberg m.fl. jämför Sverige och Sydamerika på detta sätt: 
 

Det är stor skillnad mellan en specialutbildad svensk verkstads- 
arbetare vid en invecklad maskin och den primitive hantverkaren 
i en sydamerikansk indianby. Man brukar därför säga att 
människorna befinner sig på olika kulturstadier 
(Moberg-Näsmark 1952, s. 387). 

 
Denna uppenbara rangordning som man kan se i värderingsskalan och i exemplet från Gar-
lands bok är vanligast innan 1950. Efter 1950 kommer kontrasten modernt kontra primitivt 
alltmer att användas i skolböckerna (senaste exemplet från Moberg-Näsmark). Motsatsförhål-
landet markerar avståndet mellan de båda begreppen modernt-primitivt. Samtidigt som de 
grovt generaliserande och fördomsfulla texterna på femtiotalet successivt rensas bort börjar 
den kvantitativa tanken vinna mark i läroböckerna. Man talar mycket om begrepp som 
levnadsstandard, konsumtion, produktion, bruttonationalprodukt per capita, antal bilar och 
TV-apparater mm. Beskrivningen av olika levnadssätt finns kvar men värderingarna om dessa 
kulturer, om de anses väl utvecklade eller ej, läggs alltmer på ett kvantitativt plan istället för 
på ett verbalt. Det vill säga, i tabeller och diagram. 
 
Olsson konstaterar att stadie och nivåterminologin är tydligast i de äldre läromedlen men att 
den förekommer även i läromedlen under hela undersökningsperioden (1870-1985). Men i de 
mer aktuella läromedlen uttrycks hierarkin på andra sätt. Det främmande och ”underliga” 
fokuseras i de icke-västerländska kulturerna medan kulturella företeelser med hög rang 
karakteriserar vår kultur. Västvärlden gynnas även i ordval och språkbruk. Detta understryker 
ytterligare det etnocentriska perspektivet i framställningen och legitimerar en världsordning 
där västvärlden står i centrum. 
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4.3 Afrikas plats i skolböckerna 
Hälften av de sexton tillfrågade i min enkät svarade att de inte jobbat med Afrika alls. Detta 
bekräftar också Palmberg och hon tror att det beror på att Afrika sällan tillägnas ett tema eller 
någon längre tid eller engagemang. P.g.a. att eleverna inte fått veta nog om livet och miljön i 
Afrika för att kunna leva sig in i hur det skulle vara att själv vara där, eller bo där glömmer 
man snabbt att man överhuvudtaget jobbat med kontinenten. En fråga som då ligger nära till 
hands att ställa är då om Afrikas plats i skolböckerna krympt. Eftersom att en minskad plats i 
skolboken skulle kunna indikera och antyda till lärare att Afrika inte är så viktigt att lägga ner 
tid på. Minskar intresset för Afrika i skolböckerna liksom tendenserna verkar vara i interna-
tionell politik och i biståndsdebatten? Palmberg menar att så inte är fallet. Hon finner inga 
entydiga tendenser som tyder på att Afrika är på väg ”ut”. Däremot har det aldrig funnits 
särskilt mycket material om Afrika i skolböckerna. Men den svenska skolan är en skola med 
förhållandevis god internationaliseringsinriktning. Så vid jämförelser med t.ex. andra europe-
iska skolor skulle den svenska skolan stå sig bra, menar Palmberg. Men givetvis betyder det 
inte att vi skall luta oss tillbaka och vara nöjda. Det finns otroligt mycket att förbättra. 
 
Palmberg hävdar också att det alltid är en avvägningsfråga vad som skall vara med i under-
visning och läromedel. Därmed är också en kritik av Afrikamaterialets proportionerliga plats i 
skolböckerna ganska meningslös. Bör en femtedel av skolböckerna upptas av Afrika eftersom 
Afrika upptar en femtedel av jordens landmassa? Eller skall 12 % handla om Afrika eftersom 
det är den del av jordens befolkning som bor på den afrikanska kontinenten? Nej, det viktiga 
är vilka Afrikabilder som förmedlas och vilken nyfikenhet och vilket intresse dessa kan 
skapa. 
 
4.4 Afrikaner som objekt i sin egen historia? 
Palmberg har undersökt hur många namngivna afrikaner som finns i de 46 grundböcker som 
hon tittat på, i avsnitten som behandlar Afrika. Det var 30 olika afrikaner som namngivits. De 
flesta av dessa afrikaner, utom de Sydafrikanska, finns dessutom omnämnda bara i någon 
enstaka bok, och väldigt kort. Så i princip kan man i Sverige gå ut högstadiet utan att känna 
till namnet på en enda svart afrikan norr om Sydafrika. Afrikanska personer, utom dem från 
Sydafrika verkar alltså inte ingå i vår uppfattning om allmänbildning. Hon har också tittat på 
hur många icke-afrikaner som nämns i samma böcker under samma tid (1400-talet och 
framåt). Det visade sig vara nästan lika många. Nämligen 26 stycken. Européerna verkar 
spela en otroligt stor roll i den afrikanska historien i alla fall om man skall tro de svenska 
skolböckerna. 
 
4.5 Egypten 
Som jag tidigare nämnt består Afrikamaterialet både i bild och i text till stor del av material 
om just Egypten. Speciellt om man tittar på tiden före upptäcktsresorna och kolonialismen. 
Men representerar Egypten då Afrika i skolböckernas framställning? Svaret beror lite på hur 
man ser på saken. Givetvis är Egypten både en samhällsformation i sig, en del av medelhavs-
civilisationen samt en del av Afrika. Men vilket av perspektiven är det då man betonar i 
skolböckerna? Enligt Palmberg är det definitivt inte Afrikaperspektivet. I alla de 46 grund-
böckerna, utom två, koncentrerar författarna sig på Egypten som en del av Medelhavsvärlden. 
Hon finner två undantag, varav en konstaterar att Egypten var en afrikansk civilisation där 
jorden ägdes gemensamt och byarnas hövdingar ledde arbetet osv. 
 
Den andra nämner att Egypten faktiskt hade kontakter med det ”svarta Afrika”. Detta var 
alltså mer än de andra böckerna lyckas konstatera. Av de 62 böcker Palmberg analyserat tas 
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Egypten upp i inte mindre än 27 böcker. I 12 av dem ägnas Egypten ett tema på mer än en 
sida. 
 
Det forna Egypten ses sällan som en del av ett afrikanskt samhälle och afrikansk kultur. 
Egypten erhåller sin väl tilltagna plats som en del av rötterna till den västerländska civilisa-
tionen och kulturen. Man kan fråga sig till vilken utsträckning material om den västerländska 
civilisationens rötter ska styra beslut om utrymme och detaljrikedom. Skulle inte skolan 
kunna göra det till en lika angelägen uppgift att tillhandahålla material för en större förståelse 
för andra kulturers rötter? Motiveringen till att skildra just Egypten svävar någonstans mellan 
viljan att känna till de andras kulturer och vårt gemensamma arv från antiken, som Palmberg 
uttrycker det. 
 
4.6 Afrika, kontinenten som blir ett enda stort u-land 
Till stor del handlar Afrika-avsnitten i läroböckerna om u- och i-länder. Det är bra på det viset 
att man då ofta tar upp det orättvisa tillståndet i världen. Här ges ett globalt perspektiv där 
skolan påvisar att vi i Sverige dragit en vinstlott, att vi tillhör de privilegierade, och den 
orättvisa världsordningen tas upp och förhoppningsvis ifrågasätts. Men en överhängande risk 
finns också för att Afrika blir synonymt med elände och problem eftersom diskussionen oftast 
tar sin utgångspunkt i hur mycket svårare det är att leva i u-länderna, hur många svårlösta 
problem det finns där och hur avancerat vårt samhälle är gentemot deras. Det finns en risk, 
menar Palmberg, att vi endast utvecklar ett trött avståndstagande och ett nedlåtande medli-
dande hos våra elever med vår ensidiga, faktaspäckade undervisning om Afrika. Risken finns 
att afrikanen blir en u-länning. En liten anonym u-länning som porträtteras i socioekonomisk 
statistik. Med föga utvecklad ekonomi men med desto mer välutvecklade sjukdomar. Ingen 
som eleverna ges chans att identifiera sig med eller bli nyfiken på direkt. Palmberg menar att 
skolböckerna måste försöka se förbi denna statistik och föra in individen i undervisningen. 
För om undervisningen hela tiden förs på ett makroplan är risken stor att inlevelsen uteblir 
och att en cynisk distans istället utvecklas. 
 
Vi har kommit långt ifrån den tid då läroböckerna stod för den koloniala ideologin att eröv-
ringarna och kolonialisationen bringade civilisationen till Afrika. Men vilken syn har läro-
böckerna egentligen på underutvecklingen i Afrika? Palmberg hävdar att skolböckerna i 
allmänhet förklarar kolonialismens orsaker bra men att de med få undantag är dåliga på att 
förklara de konkreta förändringar som drabbade afrikanerna och deras levnadsvillkor. Av de 
46 undersökta grundböckerna har bara fem i samband med kolonialismen tagit upp dess 
sociala följder för afrikanerna. Bland de största och mest förödande sociala effekter av 
kolonialiseringen enligt Palmberg, var den ofrivilliga förändringen från jordbruk för självhus-
håll till storskaligt plantagejordbruk och gruvindustri. Till dessa plantager och till gruvindu-
strin rekryterades män i stora antal och när deras arbetskraft inte längre fanns tillgänglig till 
det småskaliga egna jordbruken för självhushåll, blev det naturligtvis lidande. Familjer 
splittrades. På detta vis slogs viktiga sociala strukturer sönder. Allt detta för att tillgodose de 
europeiska ländernas behov av råvaror. Men denna stora sociala omstrukturering nämns inte 
alls i de flesta skolböcker. 
 
Eftersom Afrikas råvaror sedan kolonialismen skeppats ut från kontinenten obearbetade har 
Afrikas egen industris uppbyggnad försenats och försvårats. Dessutom kom inte stor del av 
vinsterna de afrikanska staterna till nytta eftersom det ofta var stora utländska bolag som tog 
hand om dem. Råvarupriserna har dessutom överlag sjunkit medan priserna på bearbetade 
varor stigit. Detta gynnar alltså de gamla kolonialländerna men inte Afrika. De afrikanska 
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ländernas intäkter från export täcker mindre och mindre av importkostnaderna. Ta till exem-
pel Tanzania vars exportinkomster endast täcker ca en tredjedel av importutgifterna (Havne-
vik). Konstigt nog är det inte många böcker som tar upp det faktum rörande dessa ojämna 
handelsvillkor. Av 33 böcker som tar upp underutvecklingen/beroendet är det bara några få 
som överhuvudtaget alls nämner Afrikas handel med de industrialiserade länderna. 
 
På 70-talet samlades 77 länder från tredje världen i Alger för att formulera sina gemensamma 
krav gentemot de industrialiserade länderna. Man gick gemensamt under sloganen ”Trade not 
Aid”. Man ville verka för en, som man uttryckte det, ”ny ekonomisk världsordning”. Dessa 
krav fördes fram vid FN-organet UNCTADs (United Nations Conference on Trade and 
Development) möten. Men problemet verkade vara att i-länderna inte ville förändra de 
ekonomiska maktförhållanden och spelregler som var (och är) till deras fördel. UNCTAD 
finns kvar idag men arbetar liksom WTO (World Trade Organization) för frihandeln, mot alla 
hinder och inskränkningar för den fria handeln och investeringarna. Dessa 77 länders politis-
ka samarbete och högljudda krav nämns inte i någon av de undersökta böckerna. Det menar 
Palmberg är en stor förlust. Detta initiativtagande skulle kunna bli ett bra exempel på att 
Afrikas stater agerar som subjekt och ställer krav och organiserar sig. Det är också en del av 
samtidshistorien som idag är mer aktuellt än någonsin. Genom denna händelse får vi en 
möjlighet att se den så aktuella och omtalade globaliseringen från ett annat perspektiv än bara 
Europas och USA:s. 
 
Vilken bild av Afrika är den mest sanna bilden? Är det den negativa eller positiva? Afrikaner 
och Afrikaresenärer påpekar ofta att de inte känner igen det Afrika de sett i de beskrivningar 
som finns i skolböckerna. För dem är Afrika mycket glädje, värme mellan människor och 
många skratt. Och detta stämmer inte alls överens med den fattigdomsstatistik man finner i 
skolböckerna. Det går naturligtvis inte att säga att det finns ett svar på om den positiva eller 
den negativa bilden är den mest sanna. Men man kan konstatera att det är lätt hänt att tunga 
fakta överskuggar den kanske viktigaste frågan för inlevelse och identifikation, nämligen hur 
det är att leva i Afrika. I stort sett har skolböckerna (liksom de flesta forskare) accepterat den 
från början ganska radikala teorin som innebär att Afrikas underutveckling orsakats av 
Europas utveckling och den europeiska industrialismens behov. De flesta skolböckerna ger en 
förhållandevis tydlig förklaring till underutvecklingens historiska orsaker och det är ett stort 
steg framåt (Palmberg, 2000). 
 
Envist fortsätter vi att skriva om u-länder och i-länder. Trots att det är en alldeles för grov 
förenkling och generalisering att dela in världen i två delar. u-länder och i-länder. Denna 
indelning av länder i u- och i-länder baseras på det traditionella sättet att mäta utveckling, 
nämligen BNP, bruttonationalprodukten. BNP är det samlade värdet på alla varor och tjänster 
som produceras i ett land under ett år. Men det finns brister i BNP-måttet som ett mått på 
utveckling. BNP säger ingenting om hur de existerande förmögenheterna och inkomsterna 
fördelas i landet. Det finns andra kanske mer nyanserade sätt att mäta utveckling. Som t.ex. 
genom ett mått som kallas Human Development Index, HDI. Detta mått har utvecklats av FN 
och UNDP (United Nations Development Programme). Det bygger på en sammanvägning av 
förväntad livslängd, läskunnighet och inkomst. HDI ger en annan bild av utvecklingen i 
världens länder än vad BNP gör. Men detta sätt att värdera utveckling nämns bara i en av de 
46 undersökta grundböckerna, trots att ett flertal författare tar upp de stora bristerna i BNP:s 
mått på utveckling. Förutom BNP och HDI finns en mängd andra sätt att mäta utveckling. 
Mätning av inkomstskillnaderna i ett land, utvecklingen i jämställdhet mellan kvinnor och 
män eller tillgång till drickbart vatten för att nämna några. Också dessa alternativa måttstock-
ar för utveckling missas i de flesta böckerna. Palmberg menar att det är synd att diskussionen 
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om olika mått på utveckling gjort så få avtryck i läroböckerna. Hon menar att flera olika mått 
på utveckling skulle motverka den lineära utvecklingsstegen, och åskådliggöra att u- och i-
länder är sinsemellan olika och att deras utvecklingsvägar likaså. 
 
Föreställningen om en utvecklingsstege uttrycks sällan i klartext i skolböckerna. Men ofta kan 
man ana en sådan bild i bakgrunden, mellan raderna. Man skulle kanske till och med kunna 
påstå att idén om en hierarkisk indelning av världens länder och samhällen i högre och lägre, 
förutsätts när man talar om mer eller mindre utvecklade länder. Eller när man försöker rang-
ordna samhällen på något annat sätt. Det är också sannolikt att ett sådant nivåtänkande för 
med sig tanken att det endast finns ett sätt att utvecklas, och det sättet kan man lära av de 
länder som nått ”längst”. 
 
Palmberg tar upp något som är alldeles nytt och intressant för mig. Nämligen uttrycket ”tredje 
världens” ursprung. Man delar ofta in länder i kategorier om industrialiserade (i-länder)och 
utvecklingsländer (u-länder). Denna grova indelning och dessa begrepp innehåller på sätt och 
vis en rangordning i mer och mindre utvecklade länder. Ändå har synen på u-länderna inte 
alltid varit sån att det är de som ligger längre ner på skalan. Inte sällan kallas u-länderna för 
tredje världen. Men tredje världen är egentligen inget uttryck för rangordning som insinuerar 
att u-länderna anses vara tredje klassens länder eller sämre på något sätt. Snarare tvärtom. På 
sextiotalet myntades i Frankrike begreppet tredje världen i analogi med det tredje ståndet som 
förebådade en ny och bättre värld. Det tredje ståndet kallades de som reste sig mot adeln och 
prästerna och hade nya ideal som frihet, jämlikhet och broderskap. På sextiotalet drömde 
många om tredje världen som de länder och samhällen som skulle leda oss in i framtiden. Till 
något större, bortom gammal kapitalism och gammal kommunism. 
 
4.7 Ekonomiska klyftor 
Man kan dra slutsatsen att skolböckerna ger en hygglig bild av ekonomiska klyftor mellan 
länder och även de historiska orsakerna till detta. Men beskrivningarna av underutvecklingen 
idag är det sämre med. Även skillnader mellan rika och fattiga inom u-länder beskrivs dåligt. 
För det existerar ju inte bara skillnader i levnadsförhållanden mellan människor i olika länder, 
utan även mellan människor i samma länder. Alla är ju inte rika i i-länderna och alla är ju inte 
heller fattiga i u-länderna trots att det ibland kan förefalla just så. Hur lyckas skolböckerna 
belysa detta? 
 
Palmberg konstaterar att det sägs otroligt lite om sociala och ekonomiska skillnader mellan 
grupper av människor i utvecklingsländerna. Och om det nämns så nämns det i förbigående 
och med svepande ordalag utan konkretisering. Palmberg filosoferar kring orsakerna till detta. 
Kanske skulle det kunna vara så att det finns en känsla av att biståndsviljan skulle minska om 
man visste att det fanns människor i de fattiga länderna som lever lika flott som vi, eller 
kanske till och med flottare. Eller är det helt enkelt okunskap som hindrar författarna att 
beskriva medelklassen och överklassen i Afrika? Står kanske existensen av dessa grupper i 
vägen för den enkla uppfattningen att det är ”vi” som är de rika i världen. Och ”de” som är de 
fattiga. Förutsätter vår välvilja och generositet att hjälpa, en relation mellan rika och fattiga, 
högre och lägre? Den afrikanska medelklassen växer hela tiden och bör definitivt finnas med 
som ett inslag i vår bild av Afrika. Många afrikaner bor i lägenheter, kör bil, har utbildning 
och tittar på TV. Detta är viktigt att föra fram för om vi förutsätter att i stort sett alla afrikaner 
är fattiga och saknar utbildning så blir det svårt att släppa övertygelsen att initiativ för att lösa 
problem måste komma från oss, med de resurser och experter vi har. 
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5. Intervju 
Jag har lämnat ut en kort enkät i en niondeklass på Nynässkolan i Gävle. Enkäten bestod av 
fyra frågor. Två förhållandevis öppna och två mer konkreta. Sexton personer svarade på 
frågorna. De frågor som känns mest intressanta är de två första. I svaren på dessa frågor kan 
man möjligtvis se tendenser på hur man ser på Afrika som kontinent. Eftersom frågorna är så 
öppna som de är finns en stor frihet att svara som man vill och en minimal påverkan av mig. 
Frågorna var: 
1) Vad tänker du på när du hör ordet ”Afrika”? 
2) Beskriv Afrika med fem ord. 
3) Har ni jobbat med Afrika i skolan? 
4) Vad lärde du dig då? 
 
Jag har försökt att kategorisera svaren i olika grupper för att enklare kunna dra slutsatser av 
svaren. Och för att kunna urskilja några eventuella tendenser. Nedan har jag spaltat upp alla 
ord som använts för att beskriva Afrika i fråga två: 
Beskriv Afrika med fem ord. 
 
Natur Klimat Djur Naturtillgångar Människor Negativt  Positivt 
savann varmt djurrikt diamanter kultur aids vackert 
djungel hetta djur guld negrer fattigdom Bob 

Marley 
sand regn vilda djur vita styr aids semes-

terparadis
djungel torka elefanter barn sjukdomar löpare 
öken sol djurrikt färgade 

människor 
efter i 
utvecklingen 

stepp varmt djur seder svält vackert 
regnskog varmt djur negrer krig 
stort varmt djur diktatorer 
stort 
landskap 

sol djur klasskillnader 

savann  kannibaler 
savann  aids 
savann  fattigdom 
savann  fattigdom 
djungel  fattigdom 
djungel  fattigdom 
öken  fattigdom 
regnskog  fattigdom 
stort  fattigdom 

  sjukdomar 
  sjukdomar 
  sjukdomar 
  sjukdomar 
  sjukdomar 
  sjukdomar 
  sjukdomar 
  svält 
  svält 
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Givetvis kan man ha synpunkter och åsikter om hur jag valt att spalta upp de ord som använts 
för att beskriva Afrika. Barn skulle kunna stå under ”positivt”. Likaså diamanter eller guld. 
Bob Marley och kannibaler skulle kunna stå under ”människor” men jag har valt att kategori-
sera svaren som jag gjort för att lättare och snabbare få en överblick över svaren, och för att 
kunna se åt vilket håll de flesta lutar. 
 
Det ser onekligen ut som Afrikas djurliv och natur tar mer plats i de tillfrågades tankeliv än 
vad befolkningen och kulturen verkar göra. Men frågan är om skolböckerna är delaktiga i att 
sprida denna bild. Givetvis är den afrikanska naturen och de afrikanska djuren väldigt exotis-
ka och intresseväckande. Men är inte också den afrikanska kulturen och de afrikanska länder-
nas befolkning exotisk, spännande och intressant, liksom djuren och naturen, frågar jag mig. 
Är inte också denna del av Afrika värd minst lika mycket uppmärksamhet? Palmberg menar 
att det är i den allmänna föreställningen om Afrika som djuren förefaller intressantare än 
människorna. Barn i norden har i allmänhet mött bilder på elefanter och lejon långt innan de 
mött de afrikanska människorna. Eller som i naturprogrammen där man ofta möter ett Afrika 
som enbart är befolkat av djur. Människorna som trots allt lever i de afrikanska djurens 
omgivning kommer sällan med. Men i skolböckerna får inte denna exotiska bild av Afrika 
någon dominerande plats. Djuren nämns ibland i samband med turismen i Östafrika. Här är 
skolböckerna inte en återspeglare av de allmänna föreställningarna om Afrika utan ett gott 
alternativ som ger mer information om människorna än om djuren och naturen. 
 
Tittar man sedan istället på hur stor del av svaren på enkäten som består av ord med positiv 
värdeladdning och hur många som är negativa verkar det som de negativa aspekterna kraftigt 
väger över. Sjukdomar och fattigdom verkar vara de adjektiv som de flesta i gruppen tänkte 
på att beskriva Afrika med. Detta tyder på att det är den bilden som vi ofta ger av Afrika. I 
böcker, tidningar och TV. 
 
Svaren på fråga ett och två, Vad tänker du på när du hör ordet Afrika, och Beskriv Afrika med 
fem ord blev mycket lika varandra. Därför tar jag bara upp svaren på fråga två i tabellen. 
 
När det gäller frågan: Har ni jobbat med Afrika i skolan, var det åtta av sexton som svarade 
att de inte hade gjort det. Intrycket blir då att det intresse och engagemang som läggs ner på 
Afrika absolut inte räcker. Fler än hälften borde rimligtvis komma ihåg att de jobbat med 
kontinenten. Någon form av intresse och inlevelse borde infinna sig. 
 
På sista frågan, Vad lärde du dig då, svarade tretton av sexton att de inte lärt sig något eller 
att de inte mindes. Tre svarade på vad de lärt sig. En svarade att han/hon lärt sig om de svartas 
kamp för rättvisa, en hade lärt sig om länderna i Afrika och den tredje hade lärt sig om djuren 
och sederna. 
 
6. Filmjämförelse 
Det är svårt att jämföra två så olika medier som film och undervisningslitteratur. Dels därför 
att deras form att framställa ”verkligheten” är så otroligt olika, men kanske mest därför att de 
har så olika syften med sin framställning. Men trots att jämförelsen måste bli subjektiv, grov 
och generaliserande, är den i mina ögon inte mindre intressant. 
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Jag har valt att se en svartvit afrikansk film från 1963 som heter ”Borom Sarret”. Den sägs 
vara den första film som gjorts i Afrika av en svart afrikan. Den är regisserad av Sembene 
Ousmane från Senegal. 
 
Denna förhållandevis gamla socialrealistiska film är intressant att titta på och jämföra med 
läromedlen. Främst därför att den är socialrealistisk och i första hand inriktar sig på att roa. 
Givetvis berättar den också en historia och vill på sätt och vis ge tittaren ett budskap, men den 
är inte alls gjord med det primära syftet att undervisa eller utbilda, till skillnad från läroböck-
erna. Därför är det intressant att se om filmens bild av Afrika på något avgörande vis skiljer 
sig från skolböckernas och om det finns något som den lyckas med som inte skolböckerna 
lyckas med. 
 
Filmen är svartvit och handlar om en medelålders man som kör en kärra i staden. Den utspelar 
sig under en vanlig arbetsdag i huvudpersonens liv. Filmen inleds med en bild på huvudper-
sonen och hans fru utanför deras hem på morgonen. Med hjälp av en panorering med kameran 
över kåkstaden låter regissören oss förstå att familjen har det ganska svårt ekonomiskt. Efter 
denna början ackompanjerad av traditionell afrikansk musik beger sig mannen med sin kärra 
mot staden för att köra kunder och varor. 
 
Sedan får man under resten av den tjugo minuter långa filmen följa huvudpersonen med sina 
vedermödor i stadens myllrande folkliv där han jobbar. När han motvilligt kör en rik man till 
ett fint område kallat för ”platån” blir han gripen av en polis. Det är nämligen förbjudet för 
åsnekärrorna att komma in i detta område. Trots att den rike mannen övertygat den tveksam-
me föraren till kärran att köra honom till platån, går han utan att betala eller förklara sin väg. 
Kvar blir vår huvudperson och polisen som slutligen tar ifrån honom kärran som straff. 
Slutligen går huvudpersonen hem till sin fru och deras barn och filmen slutar. 
 
Man får under hela filmen följa huvudpersonens funderingar och tankar. I början av filmen 
när han är på väg i sin kärra till staden tar han upp en gammal kvinna. Det visar sig att han 
gör det varje morgon men aldrig får betalt. Livet är uppenbarligen inte lätt för huvudpersonen 
i det ”moderna Afrika” som det kallas i filmen. Men trots denna svåra vardag finns det en 
känsla av hjälpsamhet, medmänsklighet och positivitet under ytan. Trots att han aldrig får 
betalt får kvinnan åka med. Huvudpersonen nämner till och med att han tycker synd om 
kvinnan för att hon alltid måste kliva upp så tidigt på morgonen. 
 
Man får se en hel del av stadsbilden. Bilar och bussar och höghus visas ofta. En känsla av 
klasskillnaderna i Afrika känns tydligt i filmen. Vid ett tillfälle kör huvudpersonen efter 
mycket övertalning en förnäm man till det område som kallas platån. Det är där han blir av 
med sin kärra. Senare i filmen när han återvänder till sina egna kvarter tänker han högt att han 
trivs mycket bättre i sina egna kvarter än uppe på ”platån”. Här får man alltså se en tydlig 
skillnad mellan, och en tydlig motsättning mellan arbetarklass och överklass inom Afrika. 
 
De mest framträdande tankarna hos mannen som man som tittare får ta del av är funderingar-
na och oron över hans familj och deras uppehälle och välbefinnande. Som far och äkta make 
är han oroad över att han inte kan försörja sin familj på det vis han vill. Även kärleken och 
omtanken mellan maken och hans fru görs tydlig i filmen i de korta sekvenser där de är 
tillsammans. Hon skickar bland annat med sin make en liten lunch, det sista som de har kvar 
och medan han äter den tänker han på henne. 
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Filmen lyckas på en kort stund kasta oss in i en afrikansk verklighet. Den kastar oss rakt in i 
människors vardag, känsloliv och problem. Den visar oss likheter som förenar ”oss” med 
”dem”. Den visar oss den afrikanska vardagen i staden, kärleken till familjen, de ekonomiska 
problem som vi alla kan relatera till och oron för våra nära och kära. Den berör också vår 
känsla av att vilja göra bra ifrån oss och få bekräftelse. Den visar oss klasskillnader inom ett 
land i Afrika och den låter oss möta många olika afrikaner. Allt detta som filmen lyckas 
ganska bra med att porträttera finns sällan med i skolböckerna. Men självklart finns det 
otroligt mycket som läroböckerna lyckas förmedla, och som inte denna film skulle lyckas 
med. 
 
Jag tror att det finns mycket att hämta i en film som denna. Men eftersom filmen inte är 
producerad i utbildningssyfte blir det desto viktigare att vara observant på fördomar eller 
osanningar i den. Det blir viktigt att kunna hålla en god diskussion om de delar som kan ge en 
skev bild av någon företeelse eller några människor. Att punktera de fördomar som kan slinka 
med men att behålla inlevelsen. 
 
Givetvis finns det i en film inte särskilt mycket information eller fakta i jämförelse med en 
lärobok. Men för att kunna relatera till människor, och för att kunna identifiera sig med dem 
räcker det inte med fakta. Det är i det avseendet filmen har sin största förtjänst. Den låter oss 
möta människorna bakom siffrorna, bakom tabellerna och statistiken. Den låter oss för en kort 
stund bli delaktiga i deras liv. 
 
7. Diskussion 
 

Lycklig är den som ser groparna i sin väg, ty han kan undvika 
dem eller fylla igen dem. 
(Wa Thiongó, 1982) 

 
Man kan säga att skolböckerna på de flesta områden successivt blivit bättre på att ge en 
korrekt bild av Afrika. Men fortfarande är man snubblande nära att säga exakt samma sak fast 
på ett annat sätt. Förr sade man att Afrika var underlägset med klart nedsättande ord, men nu 
använder man istället objektiva, vetenskapliga tabeller eller begrepp som BNP. Men man 
visar fortfarande på samma underlägsenhet och initiativlöshet. Man kan säga att mätmetoder-
na och uttryckssättet varierar men resultaten är i princip desamma. Det är samma regioner i 
världen som värderas högst både i materialet ända från 1800-talet till idag. Dessa regioner är 
USA samt det nordvästra hörnet i Europa. Sedan kommer Japan, Asien, Latinamerika och 
Afrika i en fallande skala. Det är intressant att titta på skolböckerna historiskt eftersom det 
ofta är väldigt svårt att se den etnocentrism som finns i de aktuella böckerna. Man är så att 
säga mitt uppe i den och är så van att den är omöjlig att se. Därför kan det vara nyttigt att titta 
på gamla böcker och dra paralleller. 
 
Den västerländska utvecklingstanken finns också med överallt. Tanken om att det finns en 
enda väg att gå för att utvecklas. Denna väg är tillväxtens väg mot ett enda mål, det vill säga 
det västerländska samhället. Detta ser man inte minst när det gäller strukturanpassningspoliti-
ken där man försöker att lägga en och samma karta över alla områden, trots att den inte alls 
passar terrängen. Det är svårt att se att alla länder har olika förutsättningar och att det borde 
finnas mer än en modell för utveckling. Många hade hoppats på tredje världen som något nytt, 
men strama ekonomiska ledband har lett dem mot exakt samma mål som oss. 
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”Utvecklingsstegen” förutsätter att det endast finns ett sätt att utvecklas på. Detta sätt kan 
man lära av de länder som kommit längst. Den förutsätter det som borde diskuteras. Nämligen 
den intressanta frågan om vad som är egentligen är utveckling. Vilka förändringar är bra 
förändringar? Finns det idag bara ett enda synsätt? En enda väg att gå? Bristen på material i 
skolböckerna och bristen på debatt i medier är svår att tolka som något annat än att vi är 
övertygade om att det är tillväxtens och den fria marknadens väg som vi skall vandra. Trots 
att vi verkar ha accepterat en radikal teori vad det gäller de historiska orsakerna till rikare och 
fattigare länder verkar vi blunda för att det kanske finns andra vägar att gå i framtiden. Det 
verkar vara genom tillväxt som vi skall ta oss mot framtiden. Till och med i Sveriges bi-
ståndsmål kan man se att ”resurstillväxt” kommer på första plats och ”ekonomisk och social 
utjämning” på andra plats. Den marxistiska historiesynen som tidigare förkastats av många 
verkar idag ha accepterats. Afrikas underutveckling anses bero på Europas utveckling. Det 
kan tyckas en aning lustigt, men samtidigt är det väl lättare att acceptera teorin idag när den 
rent politiskt inte har särskilt många anhängare och därmed får medhållet inte några politiska 
konsekvenser. 
 
SIFO-undersökningen jag nämnt visar att cirka 60 procent inte tycker att Afrika är kapabla att 
lösa sina egna problem. Hur är det möjligt att vi lyckats få den bilden av Afrika? Det verkar 
som vi lyckats bra med att omyndigförklara en hel kontinent och dess invånare. Jag tror det 
finns många orsaker till detta. Mediernas rapportering från katastrofer och svältområden, 
Afrikas alltmer i periferin undanskuffade plats ekonomiskt, biståndsorganisationernas an-
vändning av katastrofer för att få in mer pengar, det faktum att afrikaner i de flesta böcker, 
filmer eller skildringar överhuvudtaget verkar vara objekt i sin egen historia. De verkar vara 
viljelösa offer för omständigheterna. De flesta orsakerna kan man nog finna rent historiskt. 
 
Norra Afrika och Sydafrika står för stadsbilderna och tekniken och moderniteten i skildring-
arna av Afrika. Varför skulle man inte kunna utvidga detta synsätt som man har på dessa 
länder och försöka låta det gälla även länderna i det svarta Afrika, att låta stadsbilderna och 
moderniteten skildras även i Dar es Salaam och andra stora städer. Vi kanske också skulle 
kunna tillämpa den glöd och den spänning som ofta jobbas fram i avsnitten om Egypten i 
stycken om andra länder. Varför inte använda det annorlunda o exotiska för att väcka ny-
fikenhet och intresse för andra länder i Afrika. Men ändå koncentrera sig på helheten kultu-
ren, inte bara det exotiska och annorlunda. 
 
Redan läroplanen från 1969 påpekade att man bör komma ifrån ensidiga nationella och 
västeuropeiska perspektiv. Och ändå verkar vi ha långt kvar dit. Lpo-94 trycker på vikten av 
att förstå både det egna kulturarvet och delaktigheten i det gemensamma. Om vikten av en 
stark identitet och en kulturell mångfald. Vår syn på Afrika som utvecklats under kolonialis-
men och som fortfarande sätter sina spår är inte vilken etnocentrism som helst. Det verkar 
vara den andliga sidan av kolonialismen, ett slags rättfärdigande för kolonisationen och 
kuvandet av Afrikanska folk. Om afrikanerna skulle beskrivas som fördärvade och oförmögna 
att ta hand om sig själva och ständigt sinsemellan krigande, så kunde den europeiska eröv-
ringen nästan bli som en välsignelse. Nästan som en skyldighet för oss att gripa in och civili-
sera, man brukar tala om ”den vite mannens börda”. 
 
Jag är övertygad om att man måste vidta drastiska åtgärder för att bekämpa fördomen att 
Afrika inte haft någon utveckling eller kultur, inte bidragit med något, och inte haft några 
civilisationer värda namnet, att afrikanerna skulle ha levt i mörker innan européerna dök upp. 
Denna vida utbredda allmänna föreställning kan absolut inte brytas om inte mycket material 
som motsäger detta presenteras. Jag har hört att det krävs tio gånger fler påståenden för att 
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bryta en föreställning än att cementera en redan existerande. Det låter rimligt tycker jag. Och i 
det fallet verkar vi vara fångade i en svårbruten ond cirkel där vi snarare befäster redan 
existerande fördomar än ifrågasätter och bryter dem. Jag tror att det är otroligt viktigt att i 
skolböckerna koncentrera sig mycket på orsakerna till att världen ser ut som den gör idag. 
Titta på historien för att förstå varför vissa länder har det väldigt svårt ekonomiskt. Jag tror att 
detta är viktigt eftersom man hela tiden påminns om att Afrika ligger ”efter” i utvecklingen 
och får man inte veta orsakerna är det lätt att man ser ner på kontinenten och dess befolkning. 
 
Alltför ofta verkar läroböckerna koncentrera sig för mycket på tunga fakta som överskuggar 
det viktigaste. Det räcker inte bara med fattigdomsstatistik. Det måste vid sidan om den 
allmänna diskussionen om Afrika finnas annat mer levande material om kontinenten och dess 
olika länder, ett mer nyanserat sådant. Vi måste föra in individen i bilden av Afrika. Hur 
människor där har det, lever och trivs. Detta tror jag är det allra största problemet med läro-
böckerna. Att det inte finns en god möjlighet till en positiv identifikation med afrikanerna. 
 
Man kan säga att skolböckernas bild av Afrika definitivt inte är så dynamisk och mångfacette-
rad som den borde. Ofta misslyckas man med att påvisa viktiga delar av Afrikas historia och 
använder alltför ofta svepande generaliseringar. Därför kan det vara en mycket god idé att 
använda sig av kompletterande material. filmer, Sida-material och mycket annat för att få en 
mer komplett och dynamisk syn på Afrika. 
 
Skillnaden mellan filmen Borom Sarrets framställning av Afrika och skolböckernas är givet-
vis stor. Men främst lyckas filmen med en av de sakerna som skolböckerna misslyckas mest 
fatalt med. Nämligen att ge en möjlighet för eleverna att relatera till människor i Afrika. Den 
visar också upp en del andra saker som skolböckerna i allmänhet varit dåliga på. Stadsmiljön 
som naturligt afrikansk, klasskillnader inom Afrika, relationer och kärlek. Men också fattig-
dom, oro och problem. Man skulle kunna säga att en film som Borom Sarret, med en bra 
diskussion efteråt, skulle kunna komplettera grundböckerna på ett mycket bra sätt. 
 
Vår roll som lärare vid inköp av böcker är en aspekt som jag vill trycka på. Vi lärare har ett 
stort ansvar att axla när vi väljer böcker. Just eftersom de styr och strukturerar undervisningen 
för de lärare som de används av. 
 
Jag vill ge några kort formulerade konkreta råd. Några ”tänk på” punkter. 
Tänk på: 
 
 att inte ge en bild av Afrika där stadslivet och städerna inte hör till det riktiga Afrika. 
 att undvika en uppdelning mellan traditionellt och modernt, där det traditionella är äkta 

afrikanskt och det moderna inte är det 
 att framställa afrikaner som subjekt och inte som objekt 
 att alltid namnge afrikaner i bilder 
 att klargöra att Afrika är stort, med många olika kulturer och levnadssätt 
 att nämna Egyptens kontakter med det svarta Afrika och att Egypten var ett afrikanskt 

samhälle, och inte bara en medelhavskultur 
 att nämna att Afrika är människosläktets vagga 
 att påvisa Afrikas egen historia och att Afrika inte är ett fält för europeiska upptäcktsresor 

och slavhandel 
 att beskriva Afrikas viktiga roll i Europas ekonomi 
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 att ta upp motståndet mot koloniseringen och den våldsamhet som européerna gick fram 
med 

 att undvika en framställning där avkoloniseringen främst berodde på politiska övervägan-
den i Europa och inte organiserat motstånd och krav på självständighet 

 att ge en bild av de effekter slavhandeln hade på befolkningen i Afrika 
 att ge en beskrivning av vad kolonialismen betydde i människors liv på olika håll i Afrika 
 att påpeka att det finns många sätt att mäta utveckling och socialt och ekonomiskt tillstånd 
 att vid diskussion av befolkningsproblematiken också nämna resursfördelning 
 att nämna Afrikas växande medelklass och klasskillnaderna även i fattiga länder 
 
Det är en god idé att utgå från det exotiska och spännande för att väcka intresset hos eleverna. 
Det är inte alls fel. Men man får inte på det viset ge en rent felaktig eller förvriden bild. Jag 
tänker på hur vi i Sverige skulle känna om Sverige i en Gambisk skolbok skulle porträtteras 
som ett land där man utför urgamla hedniska riter, dansar kring en fallossymbol och dricker 
stora mängder stark, hemgjord sprit. Gärna kompletterat med en bild på en utslagen ung 
kvinna. Eller en utförlig beskrivning av hur vi frossar i rutten fisk. 
 
Om urvalet av illustrationer för Sverige hade skett efter samma grundvalar som för de afri-
kanska länderna kanske illustrationerna hade bestått av en same, granskog, en älg, en timmer-
koja, en bastu, en vodkaflaska, en fjällkedja, en blond och lättklädd svensk ficka med stora 
bröst och en dalakurbits. Inte någon fullkomlig och rättvis bild direkt, det kan vi nog alla vara 
överens om. Det är den rättvisa bilden vi måste sträva efter, den mer dynamiska och icke-
generaliserande bilden av Afrika och afrikanerna. 
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1. Sammanfattning


Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur bra skolböcker i samhällsorienterande ämnen lyckas förmedla en dynamisk och rättvis bild av Afrika. Mina frågeställningar är: Vilken bild av den afrikanska kontinenten och afrikanerna förmedlas av läroböckerna för högstadieelever? Hur dynamisk och mångfacetterad är egentligen den bilden? Ger läroböckerna en god möjlighet till en positiv identifikation med människor i Afrika? Hur skiljer sig denna bild från den som ges av den socialrealistiska afrikanska filmen Borom Sarret?

Läroboken är fortfarande ett viktigt strukturerande verktyg för läraren. Den styr till stor del fortfarande undervisningen på ett övergripande sätt. Trots detta är det inte många som verkar intressera sig för läroböckerna och deras utformning.


Lpo-94 nämner vikten av att förstå både det egna kulturarvet och delaktigheten i det gemensamma, om vikten av en stark identitet och en kulturell mångfald. Det bör rimligtvis innebära att man inte får försumma en hel kontinents kulturarv genom att enbart ta upp Afrikas historia när den varit viktig för Europas historiska utveckling. Detta är vad som sker i de allra flesta skolböcker.


Skolböckerna utgår alldeles för ofta från att vår kultur och vår utveckling är ett facit för hur andra länder bör se ut. De ger grovt generaliserande och stereotypa bilder av Afrika som ett enda stort u-land befolkat av anonyma afrikaner. Vi behöver en mer dynamisk och mindre generaliserande bild av Afrika och dess befolkning.


2. Inledning

2.1 Bakgrund

Läromedel undgår oftast all form av kritisk granskning. De diskuteras sällan och recenseras inte ofta. Det kan tyckas ganska underligt eftersom de flesta kan vara överens om att skolböckerna är en kraft att räkna med när det gäller att forma människors föreställning om tillvaron och samhället runt omkring sig. Därför är det intressant att titta närmare på vilka värderingar som förs fram med vad som sägs, och inte sägs i våra läromedel.


Vi lever i ett alltmer mångkulturellt samhälle. Vi försöker hela tiden förbättra förståelsen och öka toleransen mellan olika människor i vårt samhälle. Det gör vi på många olika sätt. Men fortfarande verkar vi ha ganska långt kvar för att nå till den absoluta dynamiken och symbiosen där olika människor med olika kulturer och erfarenheter möts och lär av varandra. Vilken roll har skolan och läromedlen i den här frågan? Man talar allt oftare om ett mångkulturellt samhälle. Men ett ord som man hör mer sällan är interkulturellt samhälle. Begreppet mångkulturell anger ett tillstånd och det är enkelt att fastslå att det förvisso är ett mångkulturellt samhälle vi lever i. Till skillnad från mångkulturell betecknar inte begreppet interkulturell ett tillstånd, utan snarare en handling. En handling eller ett synsätt som kan sättas i samband med internationaliseringsfrågor, mänskliga rättigheter, global ekonomi och freds- och konfliktfrågor (Olsson, 1986). Med tanke på att vi onekligen lever i ett mångkulturellt samhälle skulle vi behöva utveckla vårt interkulturella perspektiv ytterligare. Frågan jag ställer mig är om läromedlen ger oss lärare en god handledning och hjälp att nå en mer interkulturell undervisning.

Kan vi öka möjligheten för elever i skolorna att hitta en positiv identifikation med människor i Afrika? Kanske genom att ta in andra material i undervisningen i högstadiet än enbart grundböckerna i SO? Kanske också genom att namnge och berätta tillräckligt om människor för att det skall bli intressant! Där skulle vi kunna ge möjlighet till en positiv identifikation som är viktig för att kunna relatera till ”dom andra” och fokusera minst lika mycket på likheter som på skillnader. Istället för en ”vi” och ”dom” uppdelning vill vi ha en ”vi” känsla. Därför måste vi utgå från det som förenar oss, och inte bara det som skiljer oss åt. Vi måste se paralleller i drömmar och behov istället för skillnader i villkor, som Mai Palmberg uttrycker det. ”Vi” kan vara alla som är kristna, alla ungdomar, alla kvinnor eller alla som kämpar för, eller emot samma sak. Det är detta jag vill veta om läromedlen lyckas med. Att hitta den här ”vi” känslan. Eller om kanske filmen som jag gör en enkel jämförelse med lyckas bättre på detta område.


När jag var fyra år gammal flyttade jag med min familj till Tanzania. Vi bodde i Olmotonyi, en liten by utanför Arusha med några hundra invånare. Där bodde vi i två treårsperioder. Så en stor del av min barndom tillbringade jag med min familj i Östafrika, och i en skola som verkligen var mångkulturell. Givetvis har det påverkat mig och jag har sedan dess alltid varit intresserad av Afrika som kontinent och av människorna som bor där. Och därav också intresset av den bild som vi har, och ger av Afrika.


På grund av Afrikas speciella förhållande till oss i Europa har jag valt att titta på vår bild av just länderna i Afrika. Ingen annan kontinent ses med så starkt färgade glasögon som Afrika. Afrika är en världsdel som haft ett mycket speciellt förhållande till Europa. Därifrån har vi hämtat slavar, mineraler och andra råvaror sedan 1200-talet.

Afrikas historia har från 1850-talet präglats av europeisk dominans, vilket har uttryckts i exploatering av resurser och ett förakt för de inhemska kulturerna. Därför kan man förvänta sig att det finns rester av gamla fördomar som lever kvar och att det kanske kommit till nya fördomar. Mitt val att titta närmare på Afrika beror alltså på detta speciella förhållande som finns mellan Europa och den afrikanska kontinenten. Om det finns etnocentrism eller mer eller mindre styvmoderligt behandlade länder och kulturer i svenska skolböcker bör de enligt min mening finnas i de avsnitt där man tar upp Afrika.


2.2 Syfte


Mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur bra SO-skolböckerna lyckas förmedla en dynamisk och rättvis bild av Afrika.


2.3 Frågeställningar


· Vilken bild av den Afrikanska kontinenten och afrikanerna förmedlas av läroböckerna i skolan (SO-läroböcker för högstadiet)?

· Hur dynamisk och mångfacetterad är egentligen den bilden?


· Ger läroböckerna en god möjlighet till en positiv identifikation med människor i Afrika?


· Hur skiljer sig denna bild från den som ges av den socialrealistiska afrikanska filmen Borom Sarret?

2.4 Val av metod och genomförande


Med hjälp av litteraturstudier och en enkätundersökning har jag skrivit mitt arbete. Metoden jag har använt är främst studier av läromedel genom Mai Palmbergs aktuella och förhållandevis övergripande bok, Afrikabild för partnerskap, Afrika i de svenska skolböckerna där hon granskat Afrikabilden i inte mindre än 62 av de mest frekvent använda grundböckerna inom undervisningen i samhällsorienterade ämnen. Jag har också använt mig av Lena Olssons avhandling, Kulturkunskap i förändring, som tar upp kultursynen i svenska geografiläroböcker ur ett historiskt perspektiv. Detta för att på ett enkelt sätt sätta mig in i den bild skolböckerna ger av Afrika utan att behöva analysera en stor mängd grundböcker i samhällskunskap.


Jag valde att använda mig av en enkätundersökning för att bilda mig en egen uppfattning om hur bilden av Afrika ser ut hos elever, som komplement till den mer heltäckande SIFO-undersökning som jag kommer att nämna under rubriken ”historik”. Jag valde att genomföra undersökningen på en klass i årskurs nio, eftersom eleverna då med största sannolikhet arbetat med Afrika på något sätt.


Dessutom har jag också gjort en enkel jämförelse av läromedlens skildringar gentemot filmens skildringar av Afrika och afrikanerna.


2.5 Svårigheter

Det är inte helt enkelt att definiera ett samband mellan allas våra fördomar om Afrika och läromedlens brister inom samma område. Om man ville skulle man kanske kunna slå ifrån sig all kritik och hävda att det är medias och frivilligorganisationernas rapportering från Afrika som grundlagt och cementerat våra fördomar angående den afrikanska kontinenten och dess invånare. Men även här är det svårt att komma undan eftersom jag menar att vi måste vara överens om att skolböcker faktiskt spelar en stor roll som formare av vår världsbild och återspeglare av tidsandan. Herbert Tingsten går ännu längre och menar att den centrala källan för folkmeningarna kan sökas i skolböckerna. Jag är inte riktigt beredd att som Tingsten påstå att skolböckerna idag bildar hela vår bild av samhället och världen runt omkring oss, allra minst i det informationssamhälle vi lever i idag. Men jag tror att det är fel att förneka att de faktiskt påverkar oss en hel del, liksom tidningar, TV, Internet och vänner. Dessutom är ju läromedel böcker som faktisk läses av alla.


Jag är medveten om att lärobokens roll i undervisningen kan diskuteras. Många talar idag om skolbokens död, men jag tror inte alls, liksom Palmberg och Olsson, att Internet eller kompletterande material konkurrerat ut läroboken på det sätt som ibland påstås. Läroboken är fortfarande ett viktigt strukturerande verktyg för läraren konstaterar flera skolforskare (Gustafson 1982, Svingby 1985). Den styr fortfarande till stor del undervisningen på ett övergripande sätt och detta faktum är det i det närmaste omöjligt att bortse ifrån. Givetvis beror utfallet av undervisningen inte bara på läromedlens uppbyggnad, utan också på lärarens/lärarlagets initiativrikedom, kunskap och intresse.


2.6 Tidigare forskning


Det finns en del forskning på området. Den nyaste och mest kända boken är troligen Mai Palmbergs bok, Afrikabild för partnerskap som jag använt mig av i mitt arbete. Utöver den finns ett tiotal avhandlingar och böcker på olika språk som tar upp allt från rasism och främlingsfientlighet i läroböcker till Afrikas roll i barnlitteraturen. De flesta av dessa publikationer är tryckta de senaste tio åren så intresset för ämnet verkar ganska nyväckt.


3. Bakgrund

3.1 Kort historik


Jag tror att vi ofta glömmer att Afrika är en stor kontinent med 54 länder, närmare tvåtusen språkgrupper och många grupper av afrikaner. Ofta ser vi på Afrika som ett enda u-land med ett folk. Afrika har varit, och är till stor del fortfarande, en kontinent utan historia. Eller rättare sagt, en kontinent med mycket kort historia. Detta beror på att historien börjar räknas från den tid då vi européer blev delaktiga i den. Från den tid då vi etablerade oss som kolonisatörer, missionärer och handelsmän på kontinenten. Detta gör att Afrika som kontinent och som ”mänsklighetens vagga” har knappt tvåhundra år av historia som räknas. Frågan vi måste ställa oss är hur vi ska upptäcka historien. Utifrån oss själva eller ur en större helhet? Ska vi betrakta historien med utgångspunkt för hur vi själva påverkar den, eller som ett komplext utvecklingsförlopp i vilket vi bara utgör en del (Oliver, 1970)? I den undersökning av Mai Palmberg som jag kommer att nämna mer detaljerat senare, visar det sig att enbart 10 av de 46 grundböcker hon analyserat innehåller något material om samhällena i Afrika före kolonialismen.


Det sätt på vilket afrikanen uppfattar västerlandet och västerlänningen uppfattar Afrika har en historia som från 1500-talet intimt hänger samman med framväxten av en västdominerad världsekonomi, baserad på det ojämlika förhållandet mellan köpare och säljare, av vara och arbetskraft samt det ojämna utbytet mellan centrum och periferi. Abrahamsson menar att vad européer tänkt och tyckt om varandra måste ses mot bakgrund av en faktisk händelseutveckling. Särskilt eftersom den västerländska synen på Afrika i hög grad varit anpassad till den funktion som kontinenten haft att fylla i världsekonomin. De orsaker till förändringar i människors syn på omvärlden och det egna samhället står att finna i en konkret social verklighet.


Ingen annan kontinent ses med så starkt färgade glasögon som Afrika. Afrika är en världsdel som haft ett mycket speciellt förhållande till Europa. Därifrån har vi hämtat slavar, mineraler och andra råvaror. Afrikas historia har från 1850-talet präglats av europeisk dominans, vilket har uttryckts i exploatering av resurser och lite eller ingen respekt för de inhemska kulturerna. Därför kan man förvänta sig att det finns rester av gamla fördomar som lever kvar och att det kommit till nya fördomar. Dessa nytillkomna fördomar kan tänkas ha formats av dagens politik som håller Afrikas förvisso självständiga stater, i ett så hårt grepp att de i många avseenden inte har någon möjlighet att bestämma över sin egen ekonomi och politik. De är beroende av Världsbanken, IMF (Internationella Valutafonden) och världsmarknadens efterfrågan och prissättning på deras obearbetade råvaror, samtidigt som de till stor del är beroende av att importera industrivaror. Förutom denna beroendesituation är även skuldfrågan aktuellare än någonsin. IMF ställer krav på de länder som vill ha lån. De skall följa s.k. strukturanpassningsprogram, vilket innebär att de skall följa vissa krav som ställs på den statliga politiken för att få nya lån. T.ex. kräver IMF av Tanzania att läkarbesöken som varit gratis skall avgiftsbeläggas och att de statliga skolorna skall ta ut terminsavgifter. Inte sällan är det just i den offentliga sektorn som IMF kräver nedskärningar. Ofta ur ett rent ekonomiskt perspektiv som drabbar hälsa, sjukvård, skolväsen och livsmedelssubventioner. Därmed är det de fattiga som drabbas hårdast av denna åtstramningspolitik. Palmberg menar att denna ”nykoloniala” situation betonar de självständiga afrikanska staternas beroende och oförmåga att klara sig själva. Som stöd för detta påstående vill jag hänvisa till en undersökning av SIFO, som utförts på uppdrag av Sida, angående bilden av Afrika 1998. SIFO uttalar påståendet: Länder i Afrika är kapabla att lösa sina egna problem, för att sedan se hur väl det stämmer överens med människors bild.

– Länder i Afrika är kapabla att lösa sina egna problem.

De 2876 tillfrågade svarade som följer:


		Stämmer helt och hållet 

		3,80 %



		Stämmer ganska bra 

		25,70 %



		Stämmer ganska dåligt 

		49,30 %



		Stämmer inte alls 

		12,80 %



		Ej svar 

		8,40 %



		Summa

		100 %





Dessa svar indikerar alltså att en majoritet av de tillfrågade verkar vara av den åsikten att länderna i Afrika inte är särskilt kapabla att lösa sina egna problem. Vi verkar ha lyckats bra med att i princip omyndigförklara en hel kontinent och dess befolkning! Dessa nykoloniala fördomar rättfärdigar ett ojämlikt och orättvist förhållande mellan Afrika och dem som utnyttjar Afrikas resurser (Palmberg, 2000).


Inte många böcker lyckas åskådliggöra hur viktig Afrikas roll egentligen varit för Europa, historiskt sett. Vissa böcker nämner guldet som fördes från Afrika till Europa. Men de ger inte denna handel dess rätta roll, i uppbyggandet av den tidiga handelskapitalismen (Palmberg, 2000). Det afrikanska guldet spelade en stor roll i de medeltida europeiska städernas blomstring och för den kapitalackumulation i Europa som lade grunden för industrialiseringen. (Abrahamsson, 1979) Slavhandeln är en annan dramatisk och omvälvande process i stora delar av Afrika som inte belyses med den tyngd som den borde. De fruktansvärda konsekvenserna i formen av en åderlåtning av den mest produktiva delen av befolkningen. Man räknar med att Afrikas andel av hela världens befolkning sjönk från en femtedel till en tiondel på grund av slavhandeln. Även vad det gäller slavhandeln verkar skolböckerna misslyckas att betona vikten av den kapitaltillförsel som tillkom Europa genom den så kallade triangelhandeln och att detta kapital blev grunden för den moderna kapitalismen först i England och sedan i resten av Europa. Endast sex böcker (av 46) tar upp triangelhandeln och dess betydelse rent ekonomiskt, och ännu färre tar upp detta kapitals fortsatta roll i Europas ekonomiska utveckling (Palmberg, 2000). Grymheten och hänsynslösheten i kolonialiseringen av Afrika verkar också ha en tendens att försvinna, liksom det afrikanska motståndet mot kolonialismen. Man kan lätt få för sig att Afrika koloniserades utan något som helst våld, och helt utan motstånd.


P.g.a. Afrikas speciella förhållande till oss i Europa har jag valt att titta på vår bild av just Afrika. När jag talar om Afrika menar jag i allmänhet Afrika söder om Sahara eller det som kallas det svarta Afrika. Annars nämner jag specifikt de länder i norra Afrika som jag refererar till.


3.2 Läroplanen, Lpo-94


Lpo-94 talar om hur viktigt det är att förstå både det egna kulturarvet och delaktigheten i det gemensamma. Om vikten av en stark identitet och en kulturell mångfald. Det bör rimligtvis innebära att man inte får försumma en hel kontinents kulturarv genom att enbart ta upp Afrikas historia när den varit viktig för Europas historiska utveckling.


4. Skolböckernas Afrika


Det finns många brister i skolböckerna som används idag. Men allt är inte nattsvart. Lena Olssons avhandling, Kulturkunskap i förändring, tar upp kultursynen i svenska geografiläroböcker ur ett historiskt perspektiv. Cirka 150 läroböcker utgör grunden i hennes studie. Olsson menar att den kultursyn som präglar de geografiböcker som var i bruk fram till 1985 och till viss del även idag, är grundad på bestämda värderingar och normer. Bedömningarna av den verksamhet människor bedriver i olika länder sker efter en hierarkisk skala. Författarna i läromedlen uttrycker sig om graden av kultur, vilket stadium ett folk befinner sig på eller vilken standard de anses besitta. Den kultur som får bli mallen med vilken alla andra jämförs, är vår egen. Därmed blir slutsatsen att perspektivet eller synsättet i geografiböckerna är etnocentriskt, eftersom författarnas utgångspunkt hela tiden ligger i den västerländska kulturen (Olsson 1986). Något som ofta saknas i läroböckerna, och som skulle kunna ge en mindre ensidig och etnocentrisk bild av Afrika vore att ta upp de gamla riken och samhällen som existerade i Afrika innan européernas ankomst. Det skulle vara intressant, tycker jag, om man t.ex. kunde beskriva och berätta om Ghanas praktfulla huvudstad som beskrivs av en arabisk resenär vid namn Al Bakri på 1100-talet. Staden blomstrade alltså redan 200 år innan Stockholm ens grundades. Eller varför inte ägna någon sida åt Great Zimbabwe som är den största stenkonstruktionen på hela södra halvklotet, och som länge inte troddes vara byggt av afrikaner på grund av dess storlek och avancerade byggnadsteknik (Davidsson, 1984). Det mytomspunna Timbuktu som låg vid Nigerflodens nordligaste krök skulle också vara värt att nämna för att påminna läsarna att Europa ingalunda alltid legat ”före” Afrika i kultur och utveckling. Timbuktu var ett stort och viktigt kultur- och handelscentrum där det bildades en muslimsk högskola. Staden var en lärdomsstad med många väl utbildade människor och stora, välfyllda bibliotek. Kanske skulle man också kunna beskriva kungadömena Mali, Ife, Benin, Songhai och Ghana för att få eleverna att känna en fläkt av det mäktiga och minst sagt storslagna Afrika. Utan att glömma bort att de flesta trots allt levde som jordbrukare, och inte omgivna av gulkantad lyx och flärd, och utan att insinuera att dessa riken uppstod bara genom handel och med hjälp av utländska idéer (Palmberg, 2000).

Det finns vissa skillnader i hur man uttrycker hierarkin eller nivåtänkandet i gamla och i nya böcker. I de gamla läromedlen uttrycks ofta rangordningen eller det hierarkiska tankesättet genom verbala värderingar som här t.ex.:

Nästan alla tiders förnämsta kulturfolk hafva tillhört Kaukasiska racen; så Hinduer, Perser, Greker, Romare i forntiden; så de Vest-Europeiska folken i senare tider. Till den Mongoliska racen höra tvänne urgamla kulturfolk, Kineser och Japaneser (Sörensson 1870, sid 38).


I begåvning, särskilt skapande andlig förmåga, är den negrida rasen den vita och gula underlägsen. Några av de nämnda primitiva folk, som här förts under den negrida rasgruppen, höra till de lägst stående folken på jorden (Nelson-Stolpe, 1954, sid 133).


Senare kom man att uttrycka rangordningen genom kontrasterande motpoler som primitivt-modernt, medan man t.o.m. 1985 uttrycker nivåtänkandet eller rankingen inte genom ord, utan istället genom kvantitativa tabeller som placerar västvärldens länder högst. Man jämför BNP, levnadsstandard, grad av industriell utveckling och redovisar sedan resultaten i tabeller och diagram eller genom siffror (Olsson, 1986).


4.1 Illustrationer


Framställningen karakteriseras av generaliseringar och stereotypa beskrivningar av folk och kulturer. Efter 1950-talet rensas dock merparten av dessa omdömen bort i text. Till viss del ersätts de av ett kvantitativt sätt att mäta eller bedöma kulturer. Detta sätt att mäta ger också på sätt och vis en stereotyp prägel menar Olsson, eftersom det ständigt är samma folk som anses vara fattiga och illitterata. Trots att man t.ex. anger analfabetismen i ett visst procenttal av befolkningen i ett land, framstår den som ett kännetecken på ett u-land, eftersom alla välutbildade människor sorgligt nog glöms bort. Hierarkin finns kvar men den uttrycks nu istället med staplar, diagram och siffror.


Urvalet för bildmotiv i läromedlen genomgår dock inte liksom texterna någon dramatisk förändring efter 1950. De har över hela tidsperioden som undersökts (1870-1985) sett ut på ungefär samma sätt. Författarna av läroböcker har under hela perioden valt att i illustrationer av länderna utanför västvärlden skildra det särartade och det exotiska samt bilder som tyder på låg utvecklingsgrad. Om det är människor på bilderna representeras vår egen kultur ofta av strikta, aktade samhällsmedborgare medan det mer särartade framhävs hos andra kulturer. T.ex. bilden av en indisk präst som grävt ner huvudet i jorden eller en inuit som äter halvsmälta musslor ur magsäcken på en nyskjuten säl (Thorstensson m fl, 1981, sid 69).


Nedan följer en jämförelse av val av illustrationer ur SOL 2000, 1981.


Europa


Afrika


Europeiska slättlandet (modern teknik)
Rift Valley, Kenya


Alperna


Regnskog


Moskva (stadsvy)

Savann


Barrskogsbältet

Oas i öknen


Det gröna Västeuropa

Sanddyner


Medelhavsvegetation

Afrika, landsbygdsbefolkning

London city


Barackstaden Atakpane i Togo


Ruhrs industriområde

Diamantbrytning i Sydafrika (modern teknik)


Ukraina, lössjord (modern teknik)
Rensning av jordnötter (primitiv metod)


Avancerad elektronisk utrustning



Specialhamnarna i Europoort


Det är inte svårt att se att det är en ganska stor skillnad i valet av bilder för att porträttera de två kontinenterna. De västerländska kulturområdena illustreras förutom vid naturbilderna med motiv som hämtas från högt värderade kulturella företeelser. Tekniskt avancerade och moderna miljöer som storstäder, bilfabriker, trafikkaruseller, monument, byggnader o.s.v. medan illustrationerna till Afrika-avsnittet framhäver det främmande, pittoreska och primitiva i afrikanska samhällen. En av illustrationerna i Afrika-avsnittet visar på modern teknik. Den bilden är hämtad från Sydafrika som trots allt är en västerländsk enklav, i kulturhänseende. Ofta är de fåtal stadsvyer eller bilder på teknik som kan hittas i läromedlen hämtade just från Sydafrika och Norra Afrika t.ex. Egypten (norr om Sahara). Bilderna verkar alltså till stor del ha undgått den sanering som efter 1950 skett i texterna. Illustrationerna är till stor del mer etnocentriska till sin karaktär än texterna.

Tittar man rent historiskt på hur bilderna i läroböcker sett ut kan man se vissa tendenser. Fram till 1950, under rasismens epok skulle många bilder illustrera rasegenskaper. På sextio- och sjuttiotalen blir en ny typ av bild vanlig. En bild där en namngiven europé står i förgrunden, leder och visar hur något skall gå till medan anonyma afrikaner ser på. I slutet av 60-talet utvecklas en ny genre bilder som kom att inordnas under det så kallade Biafra-syndromet. Bilderna från Biafra i Nigeria bestod oftast av ett litet svältande barn som sorgset tittar in i kameran och användes ofta av biståndsorganisationerna. Dessa bilder vädjade till medlidande och humanitär hjälpvilja men befäste samtidigt en bild av samhällen som inte kan klara av sina egna problem och låter sina barn svälta. De här bilderna är inte alls olika de bilder som på sjuttiotalet pumpades ut av medier när svälten i Etiopien blev känd. Intressant vad det gäller illustrationer av Afrika i skolböckerna, är att en femtedel av bilderna från Afrika är hämtade från det forna Egypten. Det kommer jag att kommentera närmare på sid. 12 under avsnittet ”Egypten”.


Till skillnad från Olsson är inte Palmberg riktigt lika vass i sin kritik mot illustrationerna i skolböckerna som hon undersökt. Hon konstaterar glatt att de flesta bilderna porträtterar människor i verksamhet. De flesta bilder har bildtexter, som anger platsen och det underbygger inte generaliseringar i ett ospecificerat Afrika. Bara ett fåtal bilder föreställer natur utan människor och bilder på enbart djur är också sällsynta. Svarta dominerar bilderna, vilket är som det skall, men när bilder föreställer både européer och afrikaner är det nästan alltid fråga om konfliktsituationer eller illustrationer av dominans. Så där lokaliserar hon ett problem. Bilder i skolböcker, till skillnad mot bilder i massmedia hämtas sällan från katastrof och eländessituationer, vilket Palmberg applåderar.


Det finns ungefär 40 miljonstäder i Afrika, men dessa städer förekommer sällan i bildmaterialet från Afrika. Det finns dock fyra undantag: Nairobi i Kenya, Kairo i Egypten och Kapstaden och Johannesburg i Sydafrika. Förutom bilder på Nairobi i tre av högstadiets geografiböcker verkar ”det svarta Afrika” i skolböckerna bestå av enbart landsbygd. Visserligen bor den största delen av Afrikas befolkning på landsbygden men den otroligt snåla plats som stadslivet ges beror inte bara på statistik, menar Palmberg. Det beror på två hos oss underliggande föreställningar. Vi har sedan industrialiseringens början närt en romantisk syn av landsbygden som ren och oförfalskad. Som oförstörd och detta stämmer även till stor del vad det gäller Afrika. För det andra finns en syn på Afrika där man anser att urbana samhällen är moderna och därmed västerländska. Denna moderna/urbana miljö kan helt enkelt inte vara en naturlig miljö för afrikaner. Denna tystnad vad det gäller Afrikas städer hittas inte bara inom skolböckerna utan också i vetenskap och populärföreställningar. Stadslivet i Afrika verkar inte betraktas som ett naturligt liv och inte som en naturlig del av en Afrikabild, trots att ett av Afrikas största problem just nu är urbaniseringen (Palmberg, 2000).


För övrigt stödjer Palmberg Olssons tanke om de kontrasterande motpolerna som ett grundläggande tankemönster i skolböckerna. Afrika ses som primitivt och det traditionella afrikanska är ”äkta” afrikanskt, medan det moderna ses som främmande och inte riktigt afrikanskt. Modern teknik beskrivs sällan som införlivad i det samtida afrikanska samhället. Det ses snarare som något som inte riktigt passar in bland det genuint afrikanska. Det behövs fler bilder på denna idag så förbisedda afrikanska verklighet i skolböckerna.


4.2 Nivåtänkande


Olsson koncentrerar sig ganska mycket på nivåtänkandet i skolböckerna. Hur författarna ser på olika folks och kulturers sätt att leva och idka näringsliv, och hur de värderas. Författarna menar att folk står på olika kulturstadier. Värderingsskalan tenderar att se ut som följer (lägst värderade först):


· samlare


· jägare


· nomader


· ”lägre” åkerbruk samt gräv och hackbruk


· plantageodling, konstbevattning och maskinellt jordbruk


· ”högre” boskapsskötsel, handel och industri


· Eller som Garland från 1969 som i sin lärobok i samhällskunskap definierat industrins sju utvecklingsfaser:


· hemindustri i liten skala


· gruvindustri och plantagebruk


· livsmedels- och njutningsmedelsindustri för lokala behov


· livsmedels- och njutningsmedelsindustri för större, regionala behov


· konsumtionsvaruindustri av annat slag, såsom textil skor och husgeråd


· sammansättningsfabriker inom transport-, maskin- och metallindustrin


· den tunga industrin


Moberg m.fl. jämför Sverige och Sydamerika på detta sätt:


Det är stor skillnad mellan en specialutbildad svensk verkstads-


arbetare vid en invecklad maskin och den primitive hantverkaren


i en sydamerikansk indianby. Man brukar därför säga att

människorna befinner sig på olika kulturstadier


(Moberg-Näsmark 1952, s. 387).


Denna uppenbara rangordning som man kan se i värderingsskalan och i exemplet från Garlands bok är vanligast innan 1950. Efter 1950 kommer kontrasten modernt kontra primitivt alltmer att användas i skolböckerna (senaste exemplet från Moberg-Näsmark). Motsatsförhållandet markerar avståndet mellan de båda begreppen modernt-primitivt. Samtidigt som de grovt generaliserande och fördomsfulla texterna på femtiotalet successivt rensas bort börjar den kvantitativa tanken vinna mark i läroböckerna. Man talar mycket om begrepp som levnadsstandard, konsumtion, produktion, bruttonationalprodukt per capita, antal bilar och TV-apparater mm. Beskrivningen av olika levnadssätt finns kvar men värderingarna om dessa kulturer, om de anses väl utvecklade eller ej, läggs alltmer på ett kvantitativt plan istället för på ett verbalt. Det vill säga, i tabeller och diagram.


Olsson konstaterar att stadie och nivåterminologin är tydligast i de äldre läromedlen men att den förekommer även i läromedlen under hela undersökningsperioden (1870-1985). Men i de mer aktuella läromedlen uttrycks hierarkin på andra sätt. Det främmande och ”underliga” fokuseras i de icke-västerländska kulturerna medan kulturella företeelser med hög rang karakteriserar vår kultur. Västvärlden gynnas även i ordval och språkbruk. Detta understryker ytterligare det etnocentriska perspektivet i framställningen och legitimerar en världsordning där västvärlden står i centrum.


4.3 Afrikas plats i skolböckerna


Hälften av de sexton tillfrågade i min enkät svarade att de inte jobbat med Afrika alls. Detta bekräftar också Palmberg och hon tror att det beror på att Afrika sällan tillägnas ett tema eller någon längre tid eller engagemang. P.g.a. att eleverna inte fått veta nog om livet och miljön i Afrika för att kunna leva sig in i hur det skulle vara att själv vara där, eller bo där glömmer man snabbt att man överhuvudtaget jobbat med kontinenten. En fråga som då ligger nära till hands att ställa är då om Afrikas plats i skolböckerna krympt. Eftersom att en minskad plats i skolboken skulle kunna indikera och antyda till lärare att Afrika inte är så viktigt att lägga ner tid på. Minskar intresset för Afrika i skolböckerna liksom tendenserna verkar vara i internationell politik och i biståndsdebatten? Palmberg menar att så inte är fallet. Hon finner inga entydiga tendenser som tyder på att Afrika är på väg ”ut”. Däremot har det aldrig funnits särskilt mycket material om Afrika i skolböckerna. Men den svenska skolan är en skola med förhållandevis god internationaliseringsinriktning. Så vid jämförelser med t.ex. andra europeiska skolor skulle den svenska skolan stå sig bra, menar Palmberg. Men givetvis betyder det inte att vi skall luta oss tillbaka och vara nöjda. Det finns otroligt mycket att förbättra.


Palmberg hävdar också att det alltid är en avvägningsfråga vad som skall vara med i undervisning och läromedel. Därmed är också en kritik av Afrikamaterialets proportionerliga plats i skolböckerna ganska meningslös. Bör en femtedel av skolböckerna upptas av Afrika eftersom Afrika upptar en femtedel av jordens landmassa? Eller skall 12 % handla om Afrika eftersom det är den del av jordens befolkning som bor på den afrikanska kontinenten? Nej, det viktiga är vilka Afrikabilder som förmedlas och vilken nyfikenhet och vilket intresse dessa kan skapa.


4.4 Afrikaner som objekt i sin egen historia?

Palmberg har undersökt hur många namngivna afrikaner som finns i de 46 grundböcker som hon tittat på, i avsnitten som behandlar Afrika. Det var 30 olika afrikaner som namngivits. De flesta av dessa afrikaner, utom de Sydafrikanska, finns dessutom omnämnda bara i någon enstaka bok, och väldigt kort. Så i princip kan man i Sverige gå ut högstadiet utan att känna till namnet på en enda svart afrikan norr om Sydafrika. Afrikanska personer, utom dem från Sydafrika verkar alltså inte ingå i vår uppfattning om allmänbildning. Hon har också tittat på hur många icke-afrikaner som nämns i samma böcker under samma tid (1400-talet och framåt). Det visade sig vara nästan lika många. Nämligen 26 stycken. Européerna verkar spela en otroligt stor roll i den afrikanska historien i alla fall om man skall tro de svenska skolböckerna.


4.5 Egypten


Som jag tidigare nämnt består Afrikamaterialet både i bild och i text till stor del av material om just Egypten. Speciellt om man tittar på tiden före upptäcktsresorna och kolonialismen. Men representerar Egypten då Afrika i skolböckernas framställning? Svaret beror lite på hur man ser på saken. Givetvis är Egypten både en samhällsformation i sig, en del av medelhavscivilisationen samt en del av Afrika. Men vilket av perspektiven är det då man betonar i skolböckerna? Enligt Palmberg är det definitivt inte Afrikaperspektivet. I alla de 46 grundböckerna, utom två, koncentrerar författarna sig på Egypten som en del av Medelhavsvärlden. Hon finner två undantag, varav en konstaterar att Egypten var en afrikansk civilisation där jorden ägdes gemensamt och byarnas hövdingar ledde arbetet osv.


Den andra nämner att Egypten faktiskt hade kontakter med det ”svarta Afrika”. Detta var alltså mer än de andra böckerna lyckas konstatera. Av de 62 böcker Palmberg analyserat tas Egypten upp i inte mindre än 27 böcker. I 12 av dem ägnas Egypten ett tema på mer än en sida.

Det forna Egypten ses sällan som en del av ett afrikanskt samhälle och afrikansk kultur. Egypten erhåller sin väl tilltagna plats som en del av rötterna till den västerländska civilisationen och kulturen. Man kan fråga sig till vilken utsträckning material om den västerländska civilisationens rötter ska styra beslut om utrymme och detaljrikedom. Skulle inte skolan kunna göra det till en lika angelägen uppgift att tillhandahålla material för en större förståelse för andra kulturers rötter? Motiveringen till att skildra just Egypten svävar någonstans mellan viljan att känna till de andras kulturer och vårt gemensamma arv från antiken, som Palmberg uttrycker det.

4.6 Afrika, kontinenten som blir ett enda stort u-land


Till stor del handlar Afrika-avsnitten i läroböckerna om u- och i-länder. Det är bra på det viset att man då ofta tar upp det orättvisa tillståndet i världen. Här ges ett globalt perspektiv där skolan påvisar att vi i Sverige dragit en vinstlott, att vi tillhör de privilegierade, och den orättvisa världsordningen tas upp och förhoppningsvis ifrågasätts. Men en överhängande risk finns också för att Afrika blir synonymt med elände och problem eftersom diskussionen oftast tar sin utgångspunkt i hur mycket svårare det är att leva i u-länderna, hur många svårlösta problem det finns där och hur avancerat vårt samhälle är gentemot deras. Det finns en risk, menar Palmberg, att vi endast utvecklar ett trött avståndstagande och ett nedlåtande medlidande hos våra elever med vår ensidiga, faktaspäckade undervisning om Afrika. Risken finns att afrikanen blir en u-länning. En liten anonym u-länning som porträtteras i socioekonomisk statistik. Med föga utvecklad ekonomi men med desto mer välutvecklade sjukdomar. Ingen som eleverna ges chans att identifiera sig med eller bli nyfiken på direkt. Palmberg menar att skolböckerna måste försöka se förbi denna statistik och föra in individen i undervisningen. För om undervisningen hela tiden förs på ett makroplan är risken stor att inlevelsen uteblir och att en cynisk distans istället utvecklas.


Vi har kommit långt ifrån den tid då läroböckerna stod för den koloniala ideologin att erövringarna och kolonialisationen bringade civilisationen till Afrika. Men vilken syn har läroböckerna egentligen på underutvecklingen i Afrika? Palmberg hävdar att skolböckerna i allmänhet förklarar kolonialismens orsaker bra men att de med få undantag är dåliga på att förklara de konkreta förändringar som drabbade afrikanerna och deras levnadsvillkor. Av de 46 undersökta grundböckerna har bara fem i samband med kolonialismen tagit upp dess sociala följder för afrikanerna. Bland de största och mest förödande sociala effekter av kolonialiseringen enligt Palmberg, var den ofrivilliga förändringen från jordbruk för självhushåll till storskaligt plantagejordbruk och gruvindustri. Till dessa plantager och till gruvindustrin rekryterades män i stora antal och när deras arbetskraft inte längre fanns tillgänglig till det småskaliga egna jordbruken för självhushåll, blev det naturligtvis lidande. Familjer splittrades. På detta vis slogs viktiga sociala strukturer sönder. Allt detta för att tillgodose de europeiska ländernas behov av råvaror. Men denna stora sociala omstrukturering nämns inte alls i de flesta skolböcker.


Eftersom Afrikas råvaror sedan kolonialismen skeppats ut från kontinenten obearbetade har Afrikas egen industris uppbyggnad försenats och försvårats. Dessutom kom inte stor del av vinsterna de afrikanska staterna till nytta eftersom det ofta var stora utländska bolag som tog hand om dem. Råvarupriserna har dessutom överlag sjunkit medan priserna på bearbetade varor stigit. Detta gynnar alltså de gamla kolonialländerna men inte Afrika. De afrikanska ländernas intäkter från export täcker mindre och mindre av importkostnaderna. Ta till exempel Tanzania vars exportinkomster endast täcker ca en tredjedel av importutgifterna (Havnevik). Konstigt nog är det inte många böcker som tar upp det faktum rörande dessa ojämna handelsvillkor. Av 33 böcker som tar upp underutvecklingen/beroendet är det bara några få som överhuvudtaget alls nämner Afrikas handel med de industrialiserade länderna.

På 70-talet samlades 77 länder från tredje världen i Alger för att formulera sina gemensamma krav gentemot de industrialiserade länderna. Man gick gemensamt under sloganen ”Trade not Aid”. Man ville verka för en, som man uttryckte det, ”ny ekonomisk världsordning”. Dessa krav fördes fram vid FN-organet UNCTADs (United Nations Conference on Trade and Development) möten. Men problemet verkade vara att i-länderna inte ville förändra de ekonomiska maktförhållanden och spelregler som var (och är) till deras fördel. UNCTAD finns kvar idag men arbetar liksom WTO (World Trade Organization) för frihandeln, mot alla hinder och inskränkningar för den fria handeln och investeringarna. Dessa 77 länders politiska samarbete och högljudda krav nämns inte i någon av de undersökta böckerna. Det menar Palmberg är en stor förlust. Detta initiativtagande skulle kunna bli ett bra exempel på att Afrikas stater agerar som subjekt och ställer krav och organiserar sig. Det är också en del av samtidshistorien som idag är mer aktuellt än någonsin. Genom denna händelse får vi en möjlighet att se den så aktuella och omtalade globaliseringen från ett annat perspektiv än bara Europas och USA:s.


Vilken bild av Afrika är den mest sanna bilden? Är det den negativa eller positiva? Afrikaner och Afrikaresenärer påpekar ofta att de inte känner igen det Afrika de sett i de beskrivningar som finns i skolböckerna. För dem är Afrika mycket glädje, värme mellan människor och många skratt. Och detta stämmer inte alls överens med den fattigdomsstatistik man finner i skolböckerna. Det går naturligtvis inte att säga att det finns ett svar på om den positiva eller den negativa bilden är den mest sanna. Men man kan konstatera att det är lätt hänt att tunga fakta överskuggar den kanske viktigaste frågan för inlevelse och identifikation, nämligen hur det är att leva i Afrika. I stort sett har skolböckerna (liksom de flesta forskare) accepterat den från början ganska radikala teorin som innebär att Afrikas underutveckling orsakats av Europas utveckling och den europeiska industrialismens behov. De flesta skolböckerna ger en förhållandevis tydlig förklaring till underutvecklingens historiska orsaker och det är ett stort steg framåt (Palmberg, 2000).

Envist fortsätter vi att skriva om u-länder och i-länder. Trots att det är en alldeles för grov förenkling och generalisering att dela in världen i två delar. u-länder och i-länder. Denna indelning av länder i u- och i-länder baseras på det traditionella sättet att mäta utveckling, nämligen BNP, bruttonationalprodukten. BNP är det samlade värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Men det finns brister i BNP-måttet som ett mått på utveckling. BNP säger ingenting om hur de existerande förmögenheterna och inkomsterna fördelas i landet. Det finns andra kanske mer nyanserade sätt att mäta utveckling. Som t.ex. genom ett mått som kallas Human Development Index, HDI. Detta mått har utvecklats av FN och UNDP (United Nations Development Programme). Det bygger på en sammanvägning av förväntad livslängd, läskunnighet och inkomst. HDI ger en annan bild av utvecklingen i världens länder än vad BNP gör. Men detta sätt att värdera utveckling nämns bara i en av de 46 undersökta grundböckerna, trots att ett flertal författare tar upp de stora bristerna i BNP:s mått på utveckling. Förutom BNP och HDI finns en mängd andra sätt att mäta utveckling. Mätning av inkomstskillnaderna i ett land, utvecklingen i jämställdhet mellan kvinnor och män eller tillgång till drickbart vatten för att nämna några. Också dessa alternativa måttstockar för utveckling missas i de flesta böckerna. Palmberg menar att det är synd att diskussionen om olika mått på utveckling gjort så få avtryck i läroböckerna. Hon menar att flera olika mått på utveckling skulle motverka den lineära utvecklingsstegen, och åskådliggöra att u- och i-länder är sinsemellan olika och att deras utvecklingsvägar likaså.


Föreställningen om en utvecklingsstege uttrycks sällan i klartext i skolböckerna. Men ofta kan man ana en sådan bild i bakgrunden, mellan raderna. Man skulle kanske till och med kunna påstå att idén om en hierarkisk indelning av världens länder och samhällen i högre och lägre, förutsätts när man talar om mer eller mindre utvecklade länder. Eller när man försöker rangordna samhällen på något annat sätt. Det är också sannolikt att ett sådant nivåtänkande för med sig tanken att det endast finns ett sätt att utvecklas, och det sättet kan man lära av de länder som nått ”längst”.


Palmberg tar upp något som är alldeles nytt och intressant för mig. Nämligen uttrycket ”tredje världens” ursprung. Man delar ofta in länder i kategorier om industrialiserade (i-länder)och utvecklingsländer (u-länder). Denna grova indelning och dessa begrepp innehåller på sätt och vis en rangordning i mer och mindre utvecklade länder. Ändå har synen på u-länderna inte alltid varit sån att det är de som ligger längre ner på skalan. Inte sällan kallas u-länderna för tredje världen. Men tredje världen är egentligen inget uttryck för rangordning som insinuerar att u-länderna anses vara tredje klassens länder eller sämre på något sätt. Snarare tvärtom. På sextiotalet myntades i Frankrike begreppet tredje världen i analogi med det tredje ståndet som förebådade en ny och bättre värld. Det tredje ståndet kallades de som reste sig mot adeln och prästerna och hade nya ideal som frihet, jämlikhet och broderskap. På sextiotalet drömde många om tredje världen som de länder och samhällen som skulle leda oss in i framtiden. Till något större, bortom gammal kapitalism och gammal kommunism.


4.7 Ekonomiska klyftor


Man kan dra slutsatsen att skolböckerna ger en hygglig bild av ekonomiska klyftor mellan länder och även de historiska orsakerna till detta. Men beskrivningarna av underutvecklingen idag är det sämre med. Även skillnader mellan rika och fattiga inom u-länder beskrivs dåligt. För det existerar ju inte bara skillnader i levnadsförhållanden mellan människor i olika länder, utan även mellan människor i samma länder. Alla är ju inte rika i i-länderna och alla är ju inte heller fattiga i u-länderna trots att det ibland kan förefalla just så. Hur lyckas skolböckerna belysa detta?

Palmberg konstaterar att det sägs otroligt lite om sociala och ekonomiska skillnader mellan grupper av människor i utvecklingsländerna. Och om det nämns så nämns det i förbigående och med svepande ordalag utan konkretisering. Palmberg filosoferar kring orsakerna till detta. Kanske skulle det kunna vara så att det finns en känsla av att biståndsviljan skulle minska om man visste att det fanns människor i de fattiga länderna som lever lika flott som vi, eller kanske till och med flottare. Eller är det helt enkelt okunskap som hindrar författarna att beskriva medelklassen och överklassen i Afrika? Står kanske existensen av dessa grupper i vägen för den enkla uppfattningen att det är ”vi” som är de rika i världen. Och ”de” som är de fattiga. Förutsätter vår välvilja och generositet att hjälpa, en relation mellan rika och fattiga, högre och lägre? Den afrikanska medelklassen växer hela tiden och bör definitivt finnas med som ett inslag i vår bild av Afrika. Många afrikaner bor i lägenheter, kör bil, har utbildning och tittar på TV. Detta är viktigt att föra fram för om vi förutsätter att i stort sett alla afrikaner är fattiga och saknar utbildning så blir det svårt att släppa övertygelsen att initiativ för att lösa problem måste komma från oss, med de resurser och experter vi har.

5. Intervju


Jag har lämnat ut en kort enkät i en niondeklass på Nynässkolan i Gävle. Enkäten bestod av fyra frågor. Två förhållandevis öppna och två mer konkreta. Sexton personer svarade på frågorna. De frågor som känns mest intressanta är de två första. I svaren på dessa frågor kan man möjligtvis se tendenser på hur man ser på Afrika som kontinent. Eftersom frågorna är så öppna som de är finns en stor frihet att svara som man vill och en minimal påverkan av mig.


Frågorna var:


1) Vad tänker du på när du hör ordet ”Afrika”?


2) Beskriv Afrika med fem ord.


3) Har ni jobbat med Afrika i skolan?


4) Vad lärde du dig då?


Jag har försökt att kategorisera svaren i olika grupper för att enklare kunna dra slutsatser av svaren. Och för att kunna urskilja några eventuella tendenser. Nedan har jag spaltat upp alla ord som använts för att beskriva Afrika i fråga två:

Beskriv Afrika med fem ord.
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Givetvis kan man ha synpunkter och åsikter om hur jag valt att spalta upp de ord som använts för att beskriva Afrika. Barn skulle kunna stå under ”positivt”. Likaså diamanter eller guld. Bob Marley och kannibaler skulle kunna stå under ”människor” men jag har valt att kategorisera svaren som jag gjort för att lättare och snabbare få en överblick över svaren, och för att kunna se åt vilket håll de flesta lutar.

Det ser onekligen ut som Afrikas djurliv och natur tar mer plats i de tillfrågades tankeliv än vad befolkningen och kulturen verkar göra. Men frågan är om skolböckerna är delaktiga i att sprida denna bild. Givetvis är den afrikanska naturen och de afrikanska djuren väldigt exotiska och intresseväckande. Men är inte också den afrikanska kulturen och de afrikanska ländernas befolkning exotisk, spännande och intressant, liksom djuren och naturen, frågar jag mig. Är inte också denna del av Afrika värd minst lika mycket uppmärksamhet? Palmberg menar att det är i den allmänna föreställningen om Afrika som djuren förefaller intressantare än människorna. Barn i norden har i allmänhet mött bilder på elefanter och lejon långt innan de mött de afrikanska människorna. Eller som i naturprogrammen där man ofta möter ett Afrika som enbart är befolkat av djur. Människorna som trots allt lever i de afrikanska djurens omgivning kommer sällan med. Men i skolböckerna får inte denna exotiska bild av Afrika någon dominerande plats. Djuren nämns ibland i samband med turismen i Östafrika. Här är skolböckerna inte en återspeglare av de allmänna föreställningarna om Afrika utan ett gott alternativ som ger mer information om människorna än om djuren och naturen.

Tittar man sedan istället på hur stor del av svaren på enkäten som består av ord med positiv värdeladdning och hur många som är negativa verkar det som de negativa aspekterna kraftigt väger över. Sjukdomar och fattigdom verkar vara de adjektiv som de flesta i gruppen tänkte på att beskriva Afrika med. Detta tyder på att det är den bilden som vi ofta ger av Afrika. I böcker, tidningar och TV.

Svaren på fråga ett och två, Vad tänker du på när du hör ordet Afrika, och Beskriv Afrika med fem ord blev mycket lika varandra. Därför tar jag bara upp svaren på fråga två i tabellen.


När det gäller frågan: Har ni jobbat med Afrika i skolan, var det åtta av sexton som svarade att de inte hade gjort det. Intrycket blir då att det intresse och engagemang som läggs ner på Afrika absolut inte räcker. Fler än hälften borde rimligtvis komma ihåg att de jobbat med kontinenten. Någon form av intresse och inlevelse borde infinna sig.


På sista frågan, Vad lärde du dig då, svarade tretton av sexton att de inte lärt sig något eller att de inte mindes. Tre svarade på vad de lärt sig. En svarade att han/hon lärt sig om de svartas kamp för rättvisa, en hade lärt sig om länderna i Afrika och den tredje hade lärt sig om djuren och sederna.


6. Filmjämförelse


Det är svårt att jämföra två så olika medier som film och undervisningslitteratur. Dels därför att deras form att framställa ”verkligheten” är så otroligt olika, men kanske mest därför att de har så olika syften med sin framställning. Men trots att jämförelsen måste bli subjektiv, grov och generaliserande, är den i mina ögon inte mindre intressant.

Jag har valt att se en svartvit afrikansk film från 1963 som heter ”Borom Sarret”. Den sägs vara den första film som gjorts i Afrika av en svart afrikan. Den är regisserad av Sembene Ousmane från Senegal.

Denna förhållandevis gamla socialrealistiska film är intressant att titta på och jämföra med läromedlen. Främst därför att den är socialrealistisk och i första hand inriktar sig på att roa. Givetvis berättar den också en historia och vill på sätt och vis ge tittaren ett budskap, men den är inte alls gjord med det primära syftet att undervisa eller utbilda, till skillnad från läroböckerna. Därför är det intressant att se om filmens bild av Afrika på något avgörande vis skiljer sig från skolböckernas och om det finns något som den lyckas med som inte skolböckerna lyckas med.

Filmen är svartvit och handlar om en medelålders man som kör en kärra i staden. Den utspelar sig under en vanlig arbetsdag i huvudpersonens liv. Filmen inleds med en bild på huvudpersonen och hans fru utanför deras hem på morgonen. Med hjälp av en panorering med kameran över kåkstaden låter regissören oss förstå att familjen har det ganska svårt ekonomiskt. Efter denna början ackompanjerad av traditionell afrikansk musik beger sig mannen med sin kärra mot staden för att köra kunder och varor.


Sedan får man under resten av den tjugo minuter långa filmen följa huvudpersonen med sina vedermödor i stadens myllrande folkliv där han jobbar. När han motvilligt kör en rik man till ett fint område kallat för ”platån” blir han gripen av en polis. Det är nämligen förbjudet för åsnekärrorna att komma in i detta område. Trots att den rike mannen övertygat den tveksamme föraren till kärran att köra honom till platån, går han utan att betala eller förklara sin väg. Kvar blir vår huvudperson och polisen som slutligen tar ifrån honom kärran som straff. Slutligen går huvudpersonen hem till sin fru och deras barn och filmen slutar.

Man får under hela filmen följa huvudpersonens funderingar och tankar. I början av filmen när han är på väg i sin kärra till staden tar han upp en gammal kvinna. Det visar sig att han gör det varje morgon men aldrig får betalt. Livet är uppenbarligen inte lätt för huvudpersonen i det ”moderna Afrika” som det kallas i filmen. Men trots denna svåra vardag finns det en känsla av hjälpsamhet, medmänsklighet och positivitet under ytan. Trots att han aldrig får betalt får kvinnan åka med. Huvudpersonen nämner till och med att han tycker synd om kvinnan för att hon alltid måste kliva upp så tidigt på morgonen.

Man får se en hel del av stadsbilden. Bilar och bussar och höghus visas ofta. En känsla av klasskillnaderna i Afrika känns tydligt i filmen. Vid ett tillfälle kör huvudpersonen efter mycket övertalning en förnäm man till det område som kallas platån. Det är där han blir av med sin kärra. Senare i filmen när han återvänder till sina egna kvarter tänker han högt att han trivs mycket bättre i sina egna kvarter än uppe på ”platån”. Här får man alltså se en tydlig skillnad mellan, och en tydlig motsättning mellan arbetarklass och överklass inom Afrika.


De mest framträdande tankarna hos mannen som man som tittare får ta del av är funderingarna och oron över hans familj och deras uppehälle och välbefinnande. Som far och äkta make är han oroad över att han inte kan försörja sin familj på det vis han vill. Även kärleken och omtanken mellan maken och hans fru görs tydlig i filmen i de korta sekvenser där de är tillsammans. Hon skickar bland annat med sin make en liten lunch, det sista som de har kvar och medan han äter den tänker han på henne.


Filmen lyckas på en kort stund kasta oss in i en afrikansk verklighet. Den kastar oss rakt in i människors vardag, känsloliv och problem. Den visar oss likheter som förenar ”oss” med ”dem”. Den visar oss den afrikanska vardagen i staden, kärleken till familjen, de ekonomiska problem som vi alla kan relatera till och oron för våra nära och kära. Den berör också vår känsla av att vilja göra bra ifrån oss och få bekräftelse. Den visar oss klasskillnader inom ett land i Afrika och den låter oss möta många olika afrikaner. Allt detta som filmen lyckas ganska bra med att porträttera finns sällan med i skolböckerna. Men självklart finns det otroligt mycket som läroböckerna lyckas förmedla, och som inte denna film skulle lyckas med.


Jag tror att det finns mycket att hämta i en film som denna. Men eftersom filmen inte är producerad i utbildningssyfte blir det desto viktigare att vara observant på fördomar eller osanningar i den. Det blir viktigt att kunna hålla en god diskussion om de delar som kan ge en skev bild av någon företeelse eller några människor. Att punktera de fördomar som kan slinka med men att behålla inlevelsen.


Givetvis finns det i en film inte särskilt mycket information eller fakta i jämförelse med en lärobok. Men för att kunna relatera till människor, och för att kunna identifiera sig med dem räcker det inte med fakta. Det är i det avseendet filmen har sin största förtjänst. Den låter oss möta människorna bakom siffrorna, bakom tabellerna och statistiken. Den låter oss för en kort stund bli delaktiga i deras liv.


7. Diskussion

Lycklig är den som ser groparna i sin väg, ty han kan undvika

dem eller fylla igen dem.

(Wa Thiongó, 1982)


Man kan säga att skolböckerna på de flesta områden successivt blivit bättre på att ge en korrekt bild av Afrika. Men fortfarande är man snubblande nära att säga exakt samma sak fast på ett annat sätt. Förr sade man att Afrika var underlägset med klart nedsättande ord, men nu använder man istället objektiva, vetenskapliga tabeller eller begrepp som BNP. Men man visar fortfarande på samma underlägsenhet och initiativlöshet. Man kan säga att mätmetoderna och uttryckssättet varierar men resultaten är i princip desamma. Det är samma regioner i världen som värderas högst både i materialet ända från 1800-talet till idag. Dessa regioner är USA samt det nordvästra hörnet i Europa. Sedan kommer Japan, Asien, Latinamerika och Afrika i en fallande skala. Det är intressant att titta på skolböckerna historiskt eftersom det ofta är väldigt svårt att se den etnocentrism som finns i de aktuella böckerna. Man är så att säga mitt uppe i den och är så van att den är omöjlig att se. Därför kan det vara nyttigt att titta på gamla böcker och dra paralleller.


Den västerländska utvecklingstanken finns också med överallt. Tanken om att det finns en enda väg att gå för att utvecklas. Denna väg är tillväxtens väg mot ett enda mål, det vill säga det västerländska samhället. Detta ser man inte minst när det gäller strukturanpassningspolitiken där man försöker att lägga en och samma karta över alla områden, trots att den inte alls passar terrängen. Det är svårt att se att alla länder har olika förutsättningar och att det borde finnas mer än en modell för utveckling. Många hade hoppats på tredje världen som något nytt, men strama ekonomiska ledband har lett dem mot exakt samma mål som oss.


”Utvecklingsstegen” förutsätter att det endast finns ett sätt att utvecklas på. Detta sätt kan man lära av de länder som kommit längst. Den förutsätter det som borde diskuteras. Nämligen den intressanta frågan om vad som är egentligen är utveckling. Vilka förändringar är bra förändringar? Finns det idag bara ett enda synsätt? En enda väg att gå? Bristen på material i skolböckerna och bristen på debatt i medier är svår att tolka som något annat än att vi är övertygade om att det är tillväxtens och den fria marknadens väg som vi skall vandra. Trots att vi verkar ha accepterat en radikal teori vad det gäller de historiska orsakerna till rikare och fattigare länder verkar vi blunda för att det kanske finns andra vägar att gå i framtiden. Det verkar vara genom tillväxt som vi skall ta oss mot framtiden. Till och med i Sveriges biståndsmål kan man se att ”resurstillväxt” kommer på första plats och ”ekonomisk och social utjämning” på andra plats. Den marxistiska historiesynen som tidigare förkastats av många verkar idag ha accepterats. Afrikas underutveckling anses bero på Europas utveckling. Det kan tyckas en aning lustigt, men samtidigt är det väl lättare att acceptera teorin idag när den rent politiskt inte har särskilt många anhängare och därmed får medhållet inte några politiska konsekvenser.

SIFO-undersökningen jag nämnt visar att cirka 60 procent inte tycker att Afrika är kapabla att lösa sina egna problem. Hur är det möjligt att vi lyckats få den bilden av Afrika? Det verkar som vi lyckats bra med att omyndigförklara en hel kontinent och dess invånare. Jag tror det finns många orsaker till detta. Mediernas rapportering från katastrofer och svältområden, Afrikas alltmer i periferin undanskuffade plats ekonomiskt, biståndsorganisationernas användning av katastrofer för att få in mer pengar, det faktum att afrikaner i de flesta böcker, filmer eller skildringar överhuvudtaget verkar vara objekt i sin egen historia. De verkar vara viljelösa offer för omständigheterna. De flesta orsakerna kan man nog finna rent historiskt.


Norra Afrika och Sydafrika står för stadsbilderna och tekniken och moderniteten i skildringarna av Afrika. Varför skulle man inte kunna utvidga detta synsätt som man har på dessa länder och försöka låta det gälla även länderna i det svarta Afrika, att låta stadsbilderna och moderniteten skildras även i Dar es Salaam och andra stora städer. Vi kanske också skulle kunna tillämpa den glöd och den spänning som ofta jobbas fram i avsnitten om Egypten i stycken om andra länder. Varför inte använda det annorlunda o exotiska för att väcka nyfikenhet och intresse för andra länder i Afrika. Men ändå koncentrera sig på helheten kulturen, inte bara det exotiska och annorlunda.


Redan läroplanen från 1969 påpekade att man bör komma ifrån ensidiga nationella och västeuropeiska perspektiv. Och ändå verkar vi ha långt kvar dit. Lpo-94 trycker på vikten av att förstå både det egna kulturarvet och delaktigheten i det gemensamma. Om vikten av en stark identitet och en kulturell mångfald. Vår syn på Afrika som utvecklats under kolonialismen och som fortfarande sätter sina spår är inte vilken etnocentrism som helst. Det verkar vara den andliga sidan av kolonialismen, ett slags rättfärdigande för kolonisationen och kuvandet av Afrikanska folk. Om afrikanerna skulle beskrivas som fördärvade och oförmögna att ta hand om sig själva och ständigt sinsemellan krigande, så kunde den europeiska erövringen nästan bli som en välsignelse. Nästan som en skyldighet för oss att gripa in och civilisera, man brukar tala om ”den vite mannens börda”.


Jag är övertygad om att man måste vidta drastiska åtgärder för att bekämpa fördomen att Afrika inte haft någon utveckling eller kultur, inte bidragit med något, och inte haft några civilisationer värda namnet, att afrikanerna skulle ha levt i mörker innan européerna dök upp. Denna vida utbredda allmänna föreställning kan absolut inte brytas om inte mycket material som motsäger detta presenteras. Jag har hört att det krävs tio gånger fler påståenden för att bryta en föreställning än att cementera en redan existerande. Det låter rimligt tycker jag. Och i det fallet verkar vi vara fångade i en svårbruten ond cirkel där vi snarare befäster redan existerande fördomar än ifrågasätter och bryter dem. Jag tror att det är otroligt viktigt att i skolböckerna koncentrera sig mycket på orsakerna till att världen ser ut som den gör idag. Titta på historien för att förstå varför vissa länder har det väldigt svårt ekonomiskt. Jag tror att detta är viktigt eftersom man hela tiden påminns om att Afrika ligger ”efter” i utvecklingen och får man inte veta orsakerna är det lätt att man ser ner på kontinenten och dess befolkning.

Alltför ofta verkar läroböckerna koncentrera sig för mycket på tunga fakta som överskuggar det viktigaste. Det räcker inte bara med fattigdomsstatistik. Det måste vid sidan om den allmänna diskussionen om Afrika finnas annat mer levande material om kontinenten och dess olika länder, ett mer nyanserat sådant. Vi måste föra in individen i bilden av Afrika. Hur människor där har det, lever och trivs. Detta tror jag är det allra största problemet med läroböckerna. Att det inte finns en god möjlighet till en positiv identifikation med afrikanerna.


Man kan säga att skolböckernas bild av Afrika definitivt inte är så dynamisk och mångfacetterad som den borde. Ofta misslyckas man med att påvisa viktiga delar av Afrikas historia och använder alltför ofta svepande generaliseringar. Därför kan det vara en mycket god idé att använda sig av kompletterande material. filmer, Sida-material och mycket annat för att få en mer komplett och dynamisk syn på Afrika.


Skillnaden mellan filmen Borom Sarrets framställning av Afrika och skolböckernas är givetvis stor. Men främst lyckas filmen med en av de sakerna som skolböckerna misslyckas mest fatalt med. Nämligen att ge en möjlighet för eleverna att relatera till människor i Afrika. Den visar också upp en del andra saker som skolböckerna i allmänhet varit dåliga på. Stadsmiljön som naturligt afrikansk, klasskillnader inom Afrika, relationer och kärlek. Men också fattigdom, oro och problem. Man skulle kunna säga att en film som Borom Sarret, med en bra diskussion efteråt, skulle kunna komplettera grundböckerna på ett mycket bra sätt.


Vår roll som lärare vid inköp av böcker är en aspekt som jag vill trycka på. Vi lärare har ett stort ansvar att axla när vi väljer böcker. Just eftersom de styr och strukturerar undervisningen för de lärare som de används av.


Jag vill ge några kort formulerade konkreta råd. Några ”tänk på” punkter.


Tänk på:


· att inte ge en bild av Afrika där stadslivet och städerna inte hör till det riktiga Afrika.


· att undvika en uppdelning mellan traditionellt och modernt, där det traditionella är äkta afrikanskt och det moderna inte är det


· att framställa afrikaner som subjekt och inte som objekt

· att alltid namnge afrikaner i bilder


· att klargöra att Afrika är stort, med många olika kulturer och levnadssätt


· att nämna Egyptens kontakter med det svarta Afrika och att Egypten var ett afrikanskt samhälle, och inte bara en medelhavskultur


· att nämna att Afrika är människosläktets vagga


· att påvisa Afrikas egen historia och att Afrika inte är ett fält för europeiska upptäcktsresor och slavhandel


· att beskriva Afrikas viktiga roll i Europas ekonomi


· att ta upp motståndet mot koloniseringen och den våldsamhet som européerna gick fram med


· att undvika en framställning där avkoloniseringen främst berodde på politiska överväganden i Europa och inte organiserat motstånd och krav på självständighet


· att ge en bild av de effekter slavhandeln hade på befolkningen i Afrika


· att ge en beskrivning av vad kolonialismen betydde i människors liv på olika håll i Afrika


· att påpeka att det finns många sätt att mäta utveckling och socialt och ekonomiskt tillstånd


· att vid diskussion av befolkningsproblematiken också nämna resursfördelning


· att nämna Afrikas växande medelklass och klasskillnaderna även i fattiga länder

Det är en god idé att utgå från det exotiska och spännande för att väcka intresset hos eleverna. Det är inte alls fel. Men man får inte på det viset ge en rent felaktig eller förvriden bild. Jag tänker på hur vi i Sverige skulle känna om Sverige i en Gambisk skolbok skulle porträtteras som ett land där man utför urgamla hedniska riter, dansar kring en fallossymbol och dricker stora mängder stark, hemgjord sprit. Gärna kompletterat med en bild på en utslagen ung kvinna. Eller en utförlig beskrivning av hur vi frossar i rutten fisk.

Om urvalet av illustrationer för Sverige hade skett efter samma grundvalar som för de afrikanska länderna kanske illustrationerna hade bestått av en same, granskog, en älg, en timmerkoja, en bastu, en vodkaflaska, en fjällkedja, en blond och lättklädd svensk ficka med stora bröst och en dalakurbits. Inte någon fullkomlig och rättvis bild direkt, det kan vi nog alla vara överens om. Det är den rättvisa bilden vi måste sträva efter, den mer dynamiska och icke-generaliserande bilden av Afrika och afrikanerna.
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