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ABSTRACT

A Qualitative Discursive Analysis of Eight Contemporary Geography Books

Teacher Training with an Intercultural Profile 2006

Author: Susanne Ljunglöf

Tutor: Jan-Eric Mattson

The aim of this paper is to describe which discourses concerning the different continents

problems, future and development that I can find in the descriptions of the continents in a 

number of contemporary geography books.  

The aim has been divided in four questions:

-        Which aspects of the continents problems are expressed in these geography 

books? 

-        Which impressions concerning the continents development and future are 

expressed in these geography books?

-        Which conceptions about the population in the different continents are expressed    

in these geography books?

-     Which cultural reference creates these discourses?

The method used for conducting this study is a text analytical method called general 

discourse analysis. 

My conclusions: 

-        The different continents problems, development and future are described through 

entirely diverse discourses. 

-        The reviewed geography books take their origin i a western perspective in their

description of the different continents. 

-        As a reader it is always important to be aware of the ethnocentric perspective that 

could be expressed in the description of the different continents in geography 

books
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

En regnig sommardag för några år sedan var jag i mina svärföräldrars sommarstuga och 

letade efter någonting att läsa för att fördriva tiden. Bland gammalt bråte och gamla 

veckotidningar hittade jag en hel hög med läroböcker som varit min svärfars. Började bläddra 

i dem och fastnade snart i en geografilärobok utgiven på 1940-talet. Boken slukade mig helt 

och hållet. I boken kunde jag läsa att tyskar var arbetsamma och negrer lata till sin natur.

Övningsuppgifterna i boken handlade om att dra streck mellan fotografier på olika människor 

och den ruta som presenterade namnet på den ras de tillhörde. Chockad, men egentligen inte 

helt överraskad, över hur geografiämnet tidigare varit utformat la jag ifrån mig boken och 

försökte smälta det jag hade läst. När jag några år senare hade påbörjat min utbildning till 

geografilärare och var på praktik satt jag och bläddrade i den geografibok som användes i den 

skola där jag var. I dessa böcker kunde jag se att man frångått uttalanden om tyskars och 

negrers natur, men värderingar om de olika kontinenterna fanns kvar, fast på ett mer subtilt 

sett. Ett exempel jag speciellt kommer ihåg är inledningen till ett avsnitt om Afrika där det 

stod: Afrika – en kontinent med problem. På bilden under texten låg en död ko i ett mycket 

torrt landskap och en man stod och stirrade in i kameran. 

Mitt intresse för läroböcker generellt och geografiböcker i synnerhet vaknade i och med dessa 

två upplevelser och sen dess har jag funderat mycket över vilka värderingar och synsätt som 

sprids i svenska läromedel. I den uppsats som du nu har framför dig kommer jag att studera 

detta lite närmare. Kanske är det så att läroboken inte används och följs lika slaviskt idag som 

för trettio år sedan, men min erfarenhet säger mig att läroboken ofta ligger till grund för 

undervisningen, oavsett om man även samlar in fakta från annat håll som från till exempel 

Internet. I den undervisning som jag har följt under min lärarutbildning är det mycket sällan 

som läraren eller eleverna ställer kritiska frågor till det som står i de läroböcker som används. 

Jag hoppas att läsningen av min uppsats kanske kan leda till att du, som elev, förälder eller 

lärare, i framtiden använder och läser läroböcker med en mer kritisk blick. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva de värderingar och synsätt som genomsyrar skildringarna 

av olika världsdelar i ett antal samtida geografiböcker för grundskolans senare del.

Jag vill besvara följande frågor: 

- Vilka föreställningar om världsdelarnas problem ger geografiböckerna uttryck för?

- Vilken bild om världsdelarnas utveckling och framtid uttrycks i geografiböckerna?  

- Vilka föreställningar ges i läroböckerna om befolkningen i de olika världsdelarna?

- I vilket kulturellt sammanhang skapas dessa föreställningar och bilder?

De valda frågeställningarna har mejslats fram genom att jag gjort en första genomläsning av 

det material, det vill säga de geografiböcker, som jag senare kommer att granska. Under 

denna genomläsning identifierade jag ett antal teman som kom att bli mina frågeställningar. 

2 MATERIAL OCH METOD

2.1 Material och avgränsningar

Jag har valt att granska åtta svenska geografiböcker som riktar sig till grundskolans senare 

del, det vill säga årskurs 6-9. Det finns relativt många geografiböcker på marknaden, speciellt 

om man räknar specialinriktade faktaböcker, kartor, övningshäften och lärarhandledningar. I 

början av mitt uppsatsarbete kontaktade jag ett antal läromedelsförlag för att få reda på vilka 

geografiböcker som har de högsta försäljningssiffrorna för att utifrån den kunskapen göra mitt 

urval. Tyvärr fick jag svaret från samtliga förlag att de inte lämnar ut sina försäljningssiffror.

Jag har därför gjort ett eget urval av böcker. Urvalet gjordes utifrån att jag ville ha böcker 

som hade ett enskilt avsnitt om de olika världsdelarna, inte tematiska uppdelningar. Jag ville 

också ha så pass nyskrivna böcker som möjligt. Till min hjälp har jag haft urvalslistan från 

två relativt nyskrivna studier i liknande ämnen, Mai Palmbergs, Afrikabild för partnerskap? 

Afrika i de svenska skolböckerna från 2000 samt Therese Karlssons uppsats från 2004, 

Exotiska renskötare och trolltrummans magi - samer och samiska frågor i grundskolans 

läromedel för de samhällsorienterade ämnen. I båda fallen har författarna granskat fler 

böcker än enbart geografiböcker, men jag fick på så sätt en bra överblick över de böcker som 
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finns på marknaden. (Palmberg 2000 och Karlsson 2004) Slutligen valde jag ut åtta olika 

böcker från fyra olika förlag. Två av de granskade böckerna, Kindlund och Bergman samt 

Lundberg och Olsson innehåller presentationer av alla världsdelar, de övriga böckerna 

presenterar Afrika och Asien i en del samt Europa i en annan. I de böcker där så är fallet har 

jag markerat det under rubriken anmärkning i tabell 1. I samtliga fall har jag försökt att få 

förlagets senaste upplagor av boken. De granskade böckerna visas i tabell 1.

Tabell 1: De granskade geografiböckerna i denna uppsats

Författare Titel Förlag År Upplaga Anmärkning

Ahlberg, Blom och Åse SO Direkt, Geografi 1 Bonnier utbildning AB 2003 2 Afrika och Asien 

Ahlberg, Blom och Åse SO Direkt, Geografi 2 Bonnier utbildning AB 2004 2 Europa

Kindlund och Bergman PULS Grundbok 

Geografi för 

grundskolans senare del

Bokförlaget Natur och 

Kultur

2003 1 Alla världsdelar

Lindberg och Mårtensson SOS – Geografi, del 1 

av fyra

Almqvist & Wiksell 2003 1 Afrika och Asien 

Lindberg och Mårtensson SOS – Geografi, del 4 

av fyra

Almqvist & Wiksell 2003 1 Europa

Lundberg och Olsson Geografi B 6-9 Interskol Förlag AB 2004 2 rev. Alla världsdelar

Thorstensson, Thorstensson 

och Jonasson

SOL 3000 Geografi 7 

Elevbok

Bokförlaget Natur och 

Kultur

2000 1 Afrika och Asien

Thorstensson, Thorstensson 

och Jonasson

SOL 3000 Geografi 8 

Elevbok

Bokförlaget Natur och 

Kultur

2002 1 Europa

För att begränsa min granskning ytterligare har jag valt att endast studera tre av de sex 

världsdelarna. De utvalda världsdelarna är: Afrika, Asien och Europa. Att jag valde bort Syd-

Central- och Nordamerika beror på att Centralamerika i vissa läroböcker ingår i Nord- och 

ibland i Sydamerika. Oceanien valde jag bort då världsdelen, på grund av sin 

befolkningsmässiga litenhet, oftast beskrivs väldigt kortfattat i läroböckerna. Europa valde 

jag eftersom jag anser att det är av intresse att se hur läroböckerna beskriver den världsdel där 

böckerna är producerade. Valet av Afrika och Asien kändes naturligt då de båda 

världsdelarna, i media och i den allmänna debatten, ofta beskrivs generaliserande och som 

varandras motpoler då det gäller utveckling och framtidsutsikter. 

Innehållet i geografiämnet kan delas upp i natur- och kulturgeografi. Det är inte särskilt svårt 

att skilja de båda delarna från varandra. Det kulturgeografiska materialet innefattar all 

mänsklig verksamhet till exempel befolkningsfrågor, försörjning, jordbruk medan de 

naturgeografiska avsnitten behandlar jordskorpans rörelser, klimat- och vegetationsfrågor e t 
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c.(Olsson 1986:15) I min analys har jag enbart fokuserat på de kulturgeografiska avsnitten.

Jag har också valt att endast studera texterna och inte bilder och bildtexter. 

2.2 Metod 

Texter produceras ständigt, i en mängd olika former. En särskild form av alla dessa texter 

som produceras är läroboken. Läroboken skiljer sig från andra typer av texter och böcker 

genom att den har som syfte att reproducera kunskap istället för att producera, den är 

strukturerad efter speciella pedagogiska krav och ofta skriven för en institutionell användning 

såsom en skola.* (Selander 1988:17) Jag kommer nedan att beskriva den metod, textanalysen, 

som jag valt för att kunna svara på mina frågeställningar. 

2.2.1 Att tolka en text
I alla textanalyser ingår en tolkningsprocess. Detta gäller oavsett vilken form av textanalys 

man väljer, exempelvis idéanalys, argumentationsanalys eller diskursanalys. Enligt Göran 

Bergström och Kristina Boréus, författare till boken Textens mening och makt- metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, går det att urskilja fyra tolkningsstrategier i den 

samhällsvetenskapliga tolkningssituationen; att utgå utifrån uttolkaren, avsändaren, 

mottagaren eller utan att fokusera på någon speciell aktör. (Bergström och Boréus 2005:24) 

Utifrån den förstnämnda tolkningstypen, uttolkaren, får texten den mening som uttolkaren ger 

den. Om vi fokuserar på avsändaren är tolkningen inriktad på vilken betydelse texten hade då 

den producerades. I de fall vi önskar fokusera vår tolkning på mottagaren syftar tolkningen 

till att försöka förstå vilken mening texten får då den når mottagaren. (Bergström och Boréus 

2005:25-28) I det sistnämnda fallet, när vi gör en tolkning utan att fokusera på någon speciell 

aktör, sätter vi in texten i ett vidare sammanhang, vilket gör att de enskilda aktörerna inte blir 

så viktiga. Enligt Bergström och Boréus ska meningen med en enskild text förstås ” …

framförallt utifrån andra omgivande texter som denna relaterar till och utifrån en ordning 

som texterna är uttryck för. Men också omvänt: diskursen som helhet förstås utifrån de 

enskilda texterna. Här är det alltså frågan om en utvidgad hermeneutisk cirkel: delar tolkas 

utifrån helheten och helheten från delarna och diskursen utgör helheten.” (Bergström och 

Boréus 2005:28) Tolkningen av texten fokuseras således i den sistnämnda tolkningsstrategin 

på vilka de styrande föreställningarna är som påverkat texten. (Bergström och Boréus 

2005:32) Då den sista tolkningsstrategin stämmer väl överens med mitt syfte ämnar jag att 

använda mig av denna tolkningsstrategi när jag ska besvara mina frågeställningar. 

                                                
* Se vidare avsnittet 3.1.2 Läroboken
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2.2.2 Vilken form av textanalys? 
Som jag tidigare nämnt så finns det en rad olika textanalyser. Bergström och Boréus menar 

att det inte bara är viktigt att veta hur man bör använda vissa typer av textanalyser utan även 

veta att man valt rätt textanalysverktyg för den specifika uppgiften. Inom 

samhällsvetenskapen finns det dock inte några givna svar på hur ett textanalytiskt verktyg 

faktiskt bör se ut och användas, utan man måste som forskare göra om verktyget så att det 

passar den egna studien. (Bergström och Boréus 2005:34) Man brukar inom vetenskapen tala 

om begreppet validitet för att beskriva ovanstående process, det vill säga att välja rätt verktyg 

för rätt undersökning. ”En mätmetod är valid om den faktiskt mäter det som den är avsedd att 

undersöka” (Bergström och Boréus 2005:34). Denna definition av begreppet validitet 

används främst vid kvantitativa undersökningar, men validitetsbegreppet kan även vidgas så 

att det gäller mer kvalitativa undersökningar. I sådana fall handlar det om ”huruvida den 

undersökning man genomför för att besvara en bestämd fråga verkligen kan ge ett svar på 

just denna fråga” (Bergström och Boréus 2005:34). Vissa forskare ifrågasätter om 

validitetsbegreppet är relevant för mer kvalitativa undersökningar. De hävdar att om man 

ställer frågor om t ex främlingsfientlighet eller makt så kan forskaren aldrig bara vara en

utomstående observatör utan är med i processen att konstruera det som ska studeras. De egna 

erfarenheterna och förförståelsen kommer att påverka resultatet.  ”Det existerar ingen absolut 

objektivitet, bara mer eller mindre trovärdiga tolkningar av verkligheten” (Repstad 

1999:103) I en validitetsprövning inom den kvalitativa forskningen måste man därför beakta 

fler saker än enbart det verktyg, i detta fall den textanalysmetod, som forskaren valt. Man 

måste även göra en bedömning av forskaren och vilka erfarenheter och förförståelse som 

han/hon bär med sig. (Bergström och Boréus 2005:35) Jag måste i och med arbetet med 

denna uppsats reflektera kring min egen roll. Självklart har jag en mängd olika erfarenheter 

med mig i bagaget som alla kan påverka min förförståelse av de texter jag läser. För det första 

är jag kvinna, vit, heterosexuell och medelklass. Jag är dessutom uppvuxen i Sverige och har 

gått i skolan i det svenska skolsystemet. Just nu studerar jag till samhällskunskaps- och 

geografilärare. För det fjärde så har jag arbetat med demokrati, makt och jämställdhetsfrågor 

under cirka sex år före det att jag påbörjade min lärarutbildning. På ett sätt befinner jag mig 

alltså mycket nära det material som jag själv ska studera. 
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2.2.3 Diskurs och diskursanalys
Jag kommer att använda den textanalytiska metoden diskursanalys då jag ska analysera mitt 

granskade material. Diskursanalysen är en metod som får allt större utbredning inom 

samhällsvetenskapen. Anledningen till det är att den erbjuder studenter och forskare en 

möjlighet att bredda sin analys av den text de ska granska. (Bergström och Boréus 2005:305) 

En diskurs kan beskrivas som ”… ett slags metasamtal som omfattar strukturerade 

övertygelser, rationaliteter, logiker och kunskapsformer som alla i ett samhälle förhåller sig 

till då de fattar beslut, argumenterar och prioriterar. Man positionerar sig och ger en bild av 

sig själv i förhållande till något eller någon just genom diskurser.” (Widerberg 2002:156-

156) Enligt Sahlin så var det inom språkvetenskapen och litteraturkritiken som 

diskursbegreppet först användes. I de analyserna ligger fokus på hur olika texter ordnas 

språkligt. I min uppsats ser jag diskursanalysen snarare som en sociologisk metod. Det finns 

dock ingen gemensam diskursanalys för den sociologiska vetenskapen, men jag kommer 

nedan att redovisa ett antal grundläggande förutsättningar som kan ses som gemensamma för 

användningen av diskursbegreppet ur ett sociologiskt perspektiv. (Sahlin 1999: 88)

Diskursanalysen som sociologisk metod förutsätter att människan är en kulturell och historisk

varelse och att vår syn på kunskap alltid är kulturellt och historiskt inlärt. Vårt vetande skapas 

i sociala sammanhang där olika sanningar kämpar om vad som är falskt och sant. Den 

kunskap som vi har kan därför aldrig tas som en objektiv sanning utan är, som jag tidigare 

skrivit, bara en produkt av vårt eget sätt att kategorisera världen på. För det mesta är 

människan som individ omedveten om dessa kollektiva tankebanor, vilket gör dem mer eller 

mindre omöjliga att bryta sig loss ifrån. När vi väl har skapat oss en bestämd världsbild 

handlar vi därefter, vilket leder till att det sätt som vi kategoriserar världen på får sociala 

konsekvenser i verkligheten. (Sahlin 1999: 88)

2.2.4 Generell eller textnära diskursanalys
Enligt forskaren Karin Widerberg kan man välja mellan att göra en generell eller en mer 

textnära diskursanalys. Vid en textnära diskursanalys är det bra om man redovisar relativt 

stora textavsnitt, så att läsaren kan följa det resonemang man för. Problemet med denna typ av 

analys är att den kräver mycket utrymme. (Widerberg 2002:159) Om vi istället väljer att göra 

en generell diskursanalys fokuserar man istället på att analysera de diskurser som är 

övergripande för materialet. Enligt Widerberg tenderar den övergripande diskursanalysen att 

vara mer teorinära medan den mer textnära är mer empiriskt inriktad. (Widerberg 2002:168) 
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Då syftet med min uppsats är att studera de mer övergripande diskurserna som finns i de 

granskade böckerna så kommer jag att utföra en generell diskursanalys. I min analys har jag 

valt ut de delar av materialet som jag anser är centrala för att jag ska kunna besvara mina 

frågeställningar. Det är dock viktigt att poängtera att det presenterade materialet endast är en 

bråkdel av allt det material som jag har granskat. I min analys har jag utgått ifrån Karin 

Widerberg som menar att teori och empiri/material alltid samverkar. (Widerberg 2002:35) 

Min analys tar därför sin utgångspunkt både i mitt granskade material och i de teorier som jag 

presenterat. 

2.2.5 Kritik av diskursanalysen
Precis som alla analysmetoder så har diskursanalysen ett antal begränsningar. För det första

så finns det ett etiskt problem. Det kan kännas som att forskaren genom att göra en 

diskursanalys skapar sig makt över texter som andra människor har producerat och att man på 

det sättet lägger sina egna ord i den människans mun. (Sahlin 1999:104) Jag har inte för 

avsikt när jag gör denna diskursanalys att berätta för er läsare vad det är författarna egentligen 

säger. Min avsikt är snarare att försöka beskriva vilka kollektiva tankemönster som kan finnas 

i texten. Det andra problemet som kan uppstå är att man som läsare av en diskursanalys får 

känslan av att diskursanalysen upptäcker det självklara. Att forskaren på något sätt försöker 

att låtsas upptäcka något som han/hon redan har sett. Sahlin anser att detta egentligen är ett 

problem inom alla forskningsinriktningar och påpekar att en diskurs aldrig ligger gömd i 

texten utan alltid är analytiska konstruktioner som forskaren skapat. (Sahlin 1999:104) 

Slutligen vill jag understryka att man genom kvalitativ forskning, som ju detta är, sällan kan 

dra några generella slutsatser. Mina slutsatser gäller de geografiböcker som jag granskat och 

ingenting annat. 

2.2.6 Reliabilitet
Bara för att validiteten i en undersökning är god är det inte säkert att undersökningen blir bra. 

Det handlar ju inte bara om att välja rätt textanalysverktyg utan även om att man handskas 

med verktyget med noggrannhet, det vill säga att vara noga när det kommer till uträkningar 

och mätningar. Detta brukar kallas för en undersöknings reliabilitet. (Bergström och Boréus

2005:35) I kvalitativa undersökningar handlar det om att rensa bort så många felkällor som 

möjligt. När det gäller textanalyser så är det viktigt att man som forskare läst texten noggrant.

Ett sätt att kontrollera detta på är att låta en annan person genomför studien och se om den 

personen kommer fram till samma resultat som den första personen. Detta brukar kallas 

intersubjektivitet. Inom samhällskunskapen som i mångt och mycket handlar om tolkningar är 
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detta sätt att tolka reliabiliteten ifrågasatt. (Bergström och Boréus 2005:36) En annan sida av 

reliabiliteten är det som kallas intrasubjektivitet. Att en undersökning har god 

intrasubjektivitet betyder att samma person får samma resultat om han/hon gör samma analys 

men vid olika tillfällen. Det man får reda på om man gör en sådan bedömning är om personen 

har varit metodisk i sin analys och bedömning av materialet. (Bergström och Boréus 2005:36) 

3 TEORETISK RAM

3.1 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt ett 

antal centrala begrepp som är viktiga för förståelsen av uppsatsen. I slutet av avsnittet gör jag 

även en genomgång av den tidigare forskning som finns på området. 

3.1.1 Det västerländska tänkandet
Från 1500-talet fram till 1800-talet koloniserar flera länder i Europa stora delar av den övriga 

världen. Denna kolonisering ledde till en helt ny social och ekonomisk ordning, där en stor 

maktobalans mellan de koloniserande och koloniserade områdena skapades, till de 

förstnämndas fördel.  Den europeiska koloniseringen innebar inte bara en ny ekonomisk 

världsordning, utan höjde också upp det västerländska modernitetstänkandet till en självklar 

norm. (de los Reyes och Mulinari 2005: 64) Den västerländska moderniteten genomsyras av 

tron på den rationella människan, ständig teknisk- och ekonomisk utveckling och tanken om 

den linjära tidsuppfattningen, vilken gör historisk förändring både oundviklig och 

förutbestämd. Uttryck som ekonomisk utveckling och tekniska framsteg är inte bara 

formuleringar som tyder på en framtidstro, utan poängterar även för oss tiden som ett 

objektivt mått på samhällsförändring. (de los Reyes och Mulinari 2005: 71) I sin bok 

Intersektionalitet skriver forskarna los Reyes och Molina att: ”Det är knappast kontroversiellt 

att hävda att de flesta akademiska fält som fått prefixet utveckling – utvecklingssociologi, 

utvecklingsekonomi, utvecklingspolitik, utvecklingsgeografi m m – har haft en avgörande roll 

i konstruktionen och underbyggandet av härskarberättelsen om den europeiska 

moderniteten.” (de los Reyes och Mulinari 2005: 70-71) 

Förutom tron på ständig utveckling och den linjära tidsuppfattningen så färgas den 

västerländska idétraditionen även av tänkandet i så kallade dikotomier, motsatspar, som till 

exempel svart och vit, rik och fattig. (Palmberg 2000:102) Detta dikotomiska tänkande gör att 
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man, ofta utan att reflektera över det, kategoriserar världen i termer av ”vi” och ”dom”. Det 

leder i sin tur till ett skapande av ett olikhetstänkande där ”de andra” blir underordnade ”oss”. 

Denna underordningsprocess kan sammanfattas i två begrepp, tagna från den nutida kritiken 

av den västerländska traditionella feminismen, annanhet och osynliggörande(de los Reyes 

och Mulinari 2005: 55). Underordningen möjliggörs dels genom annanheten som beskriver 

”den andra” i termer av främmande och avvikande, dels genom osynliggörandet där det är 

”viet” och dess erfarenheter som sätter ramarna för vad det är att vara en människa, medan 

den” de andras” erfarenheter negligeras. Enligt de los Reyes och Mulinari skapar detta 

stereotypa, exotiserande och viktimiserande tankar om icke-vita. (de los Reyes och Mulinari 

2005: 55)

3.1.2 Postkolonialism
Idag har de flesta av de koloniserade områdena blivit självständiga stater och frigjort sig från 

de länder som koloniserat dem, men de ekonomiska och sociala ojämlikheterna kvarstår i 

många fall. En oavbruten diskussion pågår inom världssamfundet om hur och om denna 

ojämlikhet ska kunna förändras. En del forskare menar att det inte längre är den faktiska 

koloniseringen utan istället det normerande västerländska modernitetstänkandet, där 

västvärlden presenteras som civilisationens vagga, som utgör de allvarligaste hoten mot en 

förändring mot en mer jämlik värld. (de los Reyes och Mulinari 2005: 62) De anser att det 

västerländska tänkandet, genom att ständigt göra en uppdelning av världen i till exempel rika 

och fattiga och att genom ständigt betona människors olikheter, vare sig det handlar om 

kulturella eller biologiska sådana, skapar en ordning som vidmakthåller denna ojämlikhet. 

Ojämlikheten blir inte enbart teoretisk, utan ges uttryck i ojämlika villkor i människors 

vardag när det gäller allt från arbete och tillgång till vård till möjlighet till inflytande i 

politiska processer i både den rika såväl som i den fattiga världen. (de los Reyes och Mulinari 

2005 :17)

Dessa forskare och denna forskningstradition, som menar att det finns ett historiskt och 

samtida samband mellan den konkreta koloniseringen av områden utanför Europa och 

upphöjandet av det västerländska tänkandet som norm, brukar kallas postkolonister/

postkolonialism. Deras syfte är att synliggöra den västerländska idétraditionen, det vill säga 

västerländsk kunskap och vetenskap, för att påvisa dess samband till den maktobalans och 

ojämlikhet som finns i världen. Genom att göra detta vill man även försöka reda ut om det är 

möjligt att med en ny sorts kunskap skapa en ny, mer jämlik, världsordning.(de los Reyes och 
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Mulinari 2005: 63) Enligt de los Reyes och Mulinari fokuserar postkolonialismen följaktligen 

främst på att studera hur den västerländska kunskapen och vetenskapen ser ut och på vilka 

sätt som den genom sitt varande skapar underordning och ett ”vi” och ”dom” tänkande. (de 

los Reyes och Mulinari 2005: 73) Den vetenskapliga kunskapen blir i sig en sorts 

maktutövande. (de los Reyes och Mulinari 2005 :15) 

3.1.3 Läroboken
Utifrån detta perspektiv blir det intressant att studera vad det är barn och ungdomar lär sig i 

dagens svenska skola. Vilken vetenskap och kunskap förs vidare inom det svenska 

skolsystemet? Dagens läroboksförfattare hämtar sina fakta från vetenskapen och ställer sedan 

samman dessa i enlighet med de centrala direktiv, läroplaner och kursplaner som finns. 

(Olsson 1986:199) Enligt läroboksforskaren Staffan Selander handlar läroplanen och 

kursplanen om hur skolan och olika ämnen bör uppfattas. Läroboken däremot är skriven av 

helt andra aktörer än de som skriver läroplaner och den handlar främst om hur vi faktiskt talar 

om exempelvis kolväten eller världsdelar. Vad som istället verkar påverka hur läroböcker 

utformas tycks vara hur tidigare läroböcker sett ut, den samtida tekniska nivån samt layout 

etc. (Selander 1988:19)

Läroboken kan sägas vara en kortfattad exposé över de för tillfället rådande trenderna inom 

den vetenskapliga disciplin som läroboken tillhör.(Olsson 1986:199) Selander talar om text-

traduktion, det vill säga den process där ett vetenskapsområde struktureras och organiseras på 

ett sådant sätt att de blir till enkla fakta och begrepp som ska passa sin målgrupp. (Selander 

1988:19) Eftersom författarna reproducerar fakta och kunskaper som, i de flesta fall, går att 

härleda till den erkända vetenskapen i ett samhälle kan man säga att det är en form av 

allmängiltig kultursyn de sprider vedertagna och godkända åsikter om. (Olsson 1986:199) 

Enligt forskaren Mai Palmberg är det dock mycket ovanligt att det förs någon samhällsdebatt 

om denna kultursyn, det vill säga det urval och innehåll som finns i läroböckerna.  Hon 

skriver:

Vem har någonsin sett läroböcker recenseras?  Kanske beror detta på att dagens skolböcker 

ser så fräscha ut, i synnerhet om vi jämför med gamla tiders torra och tråkiga pluggböcker? 

Eller är det så att vi lever kvar med föreställningen att det som undervisas i skolan är sant 

och oantastligt? Skolboken blir lätt betraktad som en slags bibel. (Palmberg 1987:3)
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Läroboken skiljer sig från andra slags texter genom att den har som utgångspunkt att inte 

skapa ny kunskap utan att reproducera redan befintlig. För att detta ska kunna ske måste ett 

urval göras av vilken kunskap som ska presenteras och vilken kunskap som ska lämnas 

därhän. Texten måste också, till skillnad från till exempel en skönlitterär bok, struktureras 

enligt vissa pedagogiska krav. Läroboken är också oftast producerad för en förutbestämd 

användning som har sin egen rumsliga och sociala organisering, såsom klasser eller stadier. 

(Selander 1988:17) Stefan Selander menar att lärobokstexter oftast karaktäriseras av att

”kunskap och moral är sammanväxta på ett sätt som har officiell sanktion men som inte är 

uppenbart i texten men ligger fördolt”. (Selander 1988:17) 

3.1.4 Att tala om andra säger mer om oss själva 
Om att kunskap och moral är sammanväxta på ett fördolt sätt i läroböckerna blir viktigt att ha 

med sig i den fortsatta läsningen av denna uppsats eftersom syftet med den är att granska 

vilken bild som förmedlas om andra världsdelar i svenska nutida geografiböcker. 

Lärobokshistorikern Ajagán-Lester skriver i sin avhandling, De Andra, att vi måste ha en 

medvetenhet om att en beskrivning av andra kulturer alltid innefattar en berättelse om oss 

själva. (Ajagán-Lester 2000:17) Han säger att ”en beskrivning av Andra innebär en, många 

gånger inte uttalad och icke reflekterad, beskrivning av den beskrivande rösten. Således 

implicerar ett försök att inringa förskjutningar i diskursen om andra också en annan uppgift, 

nämligen att avgränsa vad diskursen sade om diskursproducenterna själva.” (Ajagán-Lester 

2000:17)

I vissa fall blir denna berättelse om oss själva så dold att den inte reflekteras eller ens 

diskuteras. Risken är då stor att berättelsen om ”de andra” blir en alltför etnocentrisk 

beskrivning. Med etnocentrism menas att man ser sitt eget samhälle som både medelpunkt 

och måttstock samtidigt som man ställer sig oförstående och nedsättande till ”de andra”. 

(Palmberg 1987:5) Enligt forskaren Lena Olsson är det inte möjligt att helt eliminera 

etnocentrism eftersom vår egen utgångspunkt i varierande grad alltid är etnocentrisk. Det 

enda vi kan påverka är omedvetenheten i vårt eget etnocentriska perspektiv. Så länge vi är 

omedvetna tror vi att vi förhåller oss objektiva till vår omvärld. Om vi ökar medvetenheten 

om vår omedvetenhet så skapar vi en större förståelse för världen omkring oss. (Olsson 

1986:199)
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3.1.5 Vad säger läroplanen och kursplanen om objektivitet
Redan i den läroplan som kom 1969, Lgr 1969, fastslås det att: ”ensidiga generaliseringar 

ska undvikas”. (Olsson 1986:173) Trots detta, menar Olsson, att läroböcker många gånger 

långt efter 1960 förmedlar stereotypa uppfattningar om olika etniska grupper. (Olsson 

1986:173) 1980 kom en ny läroplan, Lgr 1980, att ersätta Lgr 1969. I den fanns två 

huvudmål, objektivitet och solidaritet. Mai Palmberg för en diskussion om huruvida dessa två 

mål står i motsättning till varandra: ”Å ena sidan ska undervisningen vara neutral och 

opartisk, å andra sidan uppmuntra till engagemang.” (Palmberg 1987:68) Palmberg kommer 

fram till slutsatsen att begreppen inte alls behöver stå i motsättning till varandra utan att det 

snarare är att de samverkar eftersom ”Engagemang utan kunskap blir sällan varaktig” 

(Palmberg 1987:68). I Lgr 80 står det att undervisningen ska vara allsidig och saklig speciellt 

i fall då det finns olika uppfattningar. Med saklighet menar man att läraren inte ska använda 

sig av så kallade färgade beskrivningar, det vill säga beskrivningar som tjänar avsändarens 

intressen. Det enskilda ordet objektivitet kopplas i läroplanen till det avsnitt där man talar om 

urvalet och behandlingen av fakta i undervisningen. Man skriver att man bör ha två krav på 

läromedel, dels att det ska vara inspirerande, delas att stoffet ska vara väsentligt och relevant. 

(Palmberg 1987:68) 

I dagens läroplan för grundskolan, Lpo94, finns det fortfarande ett avsnitt som heter Saklighet 

och allsidighet. Avsnittet om hur läromedel bör vara utformade samt hur läraren ska förhålla 

sig till läromedlen finns inte längre kvar. Avsnittet saklighet och allsidighet lyder: 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån 

för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande 

värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider 

mot dem. (SKOLFS 1994:1)

Precis som i läroplanen från 1980 så ställs vikten av saklighet och allsidighet i relation till att 

föräldrarna med förtroende ska kunna lämna sina barn till skolan. 
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3.1.6 Kursplanen
I den kursplan som finns för geografiämnet har jag nedan valt ut de fyra mål som rör det 

kulturgeografiska området. Jag har hoppat över de helt naturgeografiska målen. Eleven ska i 

slutet av det nionde skolåret:

- ha kunskaper om världskarta och känna till viktiga namn, läges- och 

storleksrelationer, hitta på globen och genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om 

natur- och kulturlandskapet och om människornas villkor. 

- förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och 

människors verksamheter, ge exempel på hur människors handlingar påverkar miljön 

och visa på olika alternativ i miljöfrågor. 

- ha kännedom om hur människorna lever och arbetar i skilda miljöer i världen och om 

faktorer som påverkar dessa förhållanden samt reflektera över möjligheter till 

förändring

- kunna med exempel visa hur viktiga förändringar i samhället såsom industrialisering, 

urbanisering och globalisering av kommunikationer, produktion och handel har 

påverkat och påverkar landskapet och människornas levnadsvillkor samt reflektera 

och formulera frågor kring detta.” (Skolverket 2002)

3.2 Tidigare forskning 

Det har gjorts relativt få studier i läromedelsgranskning med tanke på hur stor läsekrets som 

läromedel har, samt hur pass många olika läromedel det finns. Staffan Selander menar vidare

att det även är underligt att så pass lite är skrivet kring hur man kan förstå och analysera 

läromedelstexter eftersom det bör vara en fråga av vikt för pedagogiken. (Selander 1988:11) 

Jag har, inför skrivandet av denna uppsats, visserligen funnit ett antal C-uppsatser som 

granskar läromedel, men antalet avhandlingar och större forskningsprojekt är få. Fram till 

början av 1990-talet fanns det en statlig instans för läromedelsgranskning, Statens Institut för 

Läromedelsgranskning (SIL). Riksdagen fattade 1991 beslut om att lägga ned institutet. 

Enligt forskaren Therese Karlsson vid Umeå universitet försvann därmed den 

objektivitetsgranskning som läroböcker i Sverige tidigare hade utsatts för. Av 

riksdagsbeslutet framgick att läroböcker i framtiden skulle komma att faktagranskas utifrån 

olika temaområden. (Karlsson 2004:4) I vilken utsträckning detta har gjorts har jag haft svårt 

att få fram konkreta fakta om inför skrivandet av denna uppsats. Vad jag vet är att det fram 

till 1997 inte gjorts någon temagranskning av läromedel. (Karlsson 2004:4) I maj 2005 gav 

dock regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra en granskning av ett urval gymnasie- och
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grundskoleläroböcker för att myndigheten ska bilda sig en uppfattning om hur dessa böcker 

förhåller sig till frågor som rör kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder samt 

religion och trosuppfattning. Uppdraget ska vara slutredovisat till Regeringen den 1 december 

2006. Några delresultat har inte redovisats. (Skolverket 2005:1) 

3.2.1 Tidigare gjorda studier av geografiböcker
Vad det gäller mer specifik forskning rörande granskning av svenska geografiböcker finns ett 

antal studier gjorda. Främst är det historiska jämförelser mellan geografiböcker från olika 

årtionden. I flertalet fall jämför författarna inte bara geografiböcker utan även andra 

samhällsorienterande böcker. De böcker som jag funnit är; ”De andra”, Luis Ajagán-Lester. 

Avhandlingen diskuterar hur läromedelsförfattare beskriver afrikaner i svenska pedagogiska 

texter mellan åren 1768-1965, Världen bortom västerlandet - Svensk syn på fjärran länder 

och folk från 1700-talet till första världskriget, Åke Holmberg. Författaren granskar både 

reseskildringar, tidningar och geografiböcker med syfte att studera den svenska synen på 

världen runtomkring samt Kulturkunskap i förändring - Kultursynen i svenska geografiböcker 

1870-1985, Lena Olsson. Denna bok anser jag ligger närmast min egen undersökning 

eftersom författaren enbart studerat geografiböcker.

Enligt Lena Olsson utgår geografiböckerna utifrån ett nivåtänkande, det vill säga att böckerna 

grupperar och kategoriserar olika länder och/eller kulturer. Nivåtänkandet följer med genom 

historien men ger sig lite olika uttryck beroende på om boken kommer från 1870-talet eller 

från 1980-talet. (Olsson 1986:101) Olsson menar att i äldre böcker sker nivågrupperingarna 

efter verbala rangordningar medan de i 1980-talets böcker redovisas genom kvantifiering, till 

exempel med tabeller som visar olika länders bruttonationalprodukt, BNP. (Olsson 1986:111) 

Olsson menar att det inte bara är nivåtänkandets form som har förändrats under historiens 

lopp, utan även nivåtänkandets innehåll, det vill säga vilka centrala begrepp som jämförs i 

geografiböckerna. (Olsson 1986: 146) I de tidigast studerade böckerna är de begrepp som

jämförs ofta ” högt industrialiserat samhälle, vit ras, västerländsk civilisation, kristenhet, 

konstitutionellt styrelseskick och teknologiska färdigheter” (Olsson 1986: 146). I böckerna 

från 1960-talet finns inte längre vare sig ras eller kristendom som jämförande kategorier, utan 

de har ersatts av begreppet demokrati. Vissa kategorier kvarstår men har fått en ny innebörd. 

Till exempel så har befolkningsfrågor ofta funnits med i geografiböckernas rangordningar. 

Idag är det en måttlig ökning av befolkningen tillsammans med god ekonomisk tillväxt som 
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beskrivs som positivt, i äldre geografiböcker var det snarare positivt med en stor 

befolkningstillväxt. (Olsson 1986: 146-147) Olsson menar att geografiböckerna oavsett ålder 

genomsyras av ett etnocentriskt perspektiv. Hon skriver ”Det nivåtänkande som författarna 

ger uttryck för i läroböckerna har sin grund i ett värderande synsätt i former av hierarkier….

Grundperspektivet kan vidare karaktäriseras som etnocentriskt eftersom vår egen 

västeuropeiska kultur bildar utgångspunkten för rangordningen.” (Olsson 1986:111)

Andra exempel på forskning som tar upp detta ämne men som inte gör det historiskt är Mai 

Palmbergs studier Afrika i skolböckerna - gamla fördomar och nya från 1987 samt hennes 

uppföljande studie från 2000, Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. 

Palmberg gör i sina två studier en genomgång av böcker från hela det samhällsorienterade 

blocket tryckta i början av 1980-talet till och med mars 1998. Hennes fokus ligger helt och 

hållet på Afrika. Palmbergs första granskning, Afrika i skolböckerna, fokuserar främst på två 

saker; att korrigering av faktafel i de granskade böckerna samt att försöka mejsla ut den 

ideologi som de granskade böckerna bygger på. Den slutsats hon drar av det sistnämnda är att 

hon kan antyda en kolonial ideologi i böckerna. Denna ideologi bygger på ett antal 

antaganden om att:  

– Afrikaner beskrivs som biologiskt och socialt underlägsna, ofta som barn.

– Afrikaner beskrivs som vildar, ständigt benägna att råka i strid med varandra.

– Afrikaner beskrivs i avsaknad av en egen historia. Det är alltid européernas historia 

som berättas.

– Européernas insats beskrivs som lyckobringande; de beskrivs som de som för

utvecklingen framåt.

– Afrika beskrivs som exotiskt. Ibland verkar djuren mer intressanta än människorna. 

Ofta beskrivs människorna som en del av faunan.

– Framställningarna genomsyras av en utvecklingssyn, där det västeuropeiska 

samhället antas stå högst och de afrikanska samhällena lågt på utvecklingsstegen.

(Palmberg 1987:6-7) 

Inom det hon vill beteckna som den koloniala ideologin kan hon urskilja ytterligare tre 

moderna fördomar som tillkommit. Dessa är:  

– Den nya missionstanken där U-hjälp ses som den frälsning vi bringar till Afrika.

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

medlidande, det vill säga en nedlåtande attityd, inte likaberättigande. 
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– En framställning som vädjar till och bygger på skuldkänslor, inte solidaritet och 

respekt. (Palmberg 1987:26)

Palmberg menar att den utvecklingssyn som den koloniala ideologin bygger på är tanken om 

att utvecklingen är: unilinär, det vill säga att alla samhällen går igenom liknande 

utvecklingsstadier, formad av en framstegstro, enligt vilket alla förändringar är till det bättre, 

normativ, att samhällen på en lägre utvecklingsnivå är sämre samhällen att bo i än samhällen 

på en högre utvecklingsnivå, samt att den är västerländskt etnocentrisk. (Palmberg 1987:18) 

I Palmbergs studie från år 2000 har hon delvis valt ett annat upplägg än i den tidigare studien. 

Denna gång har hon utgått från de rådande svenska biståndsmålen och ställer frågor utifrån 

dem. (Palmberg 2000:15) Sammanfattningsvis så kan man säga att Palmbergs resultat från sin 

tidigare studie kvarstår. Det vilar ett västerländskt etnocentriskt filter över de studerade 

skolböckerna. De slutsatser hon betonar ser lite annorlunda ut än de hon kom fram till i sin 

tidigare studie. En av hennes nya slutsatser är att ”det mångkulturella samhället i princip är 

omöjligt och är onaturligt och leder till konflikthärdar”. (Palmberg 2000:182) Allt för ofta 

ger de granskade böckerna en beskrivning av Sverige som ett homogent land. ”När vi 

kommer närmare Sverige möts vi av föreställningen om den stora kulturella enigheten i 

Sverige. Denna föreställning är snarare en värdering än en verklighet.” Hon menar att 

etnocentrismen i beskrivningarna av Afrika i kombination med det felaktiga antagandet om 

det svenska samhällets homogenitet i förlängningen leder till att tron på det mångkulturella 

samhället undermineras. (Palmberg 2000:184) 
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4 ANALYS

I följande avsnitt presenterar jag den analys av de fem granskade geografiböckerna som jag 

har genomfört. Världsdelarna beskrivs var för sig i bokstavsordning.   

4.1 Afrika
De beskrivningar av världsdelen Afrika som görs i de fem geografiböckerna skiljer sig inte 

speciellt mycket från varandra. Visserligen har varje bok sitt eget upplägg och utformning,

men de teman som tas upp påminner mycket om varandra. 

4.1.1 Afrika är ett problem…

Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Många förknippar Afrika med svält, torka, krig och 

sjukdomar. En världsdel med enkla hyddor och vilda djur. En världsdel full av fattigdom…

Visst finns det mycket fattigdom i Afrika, mycket sjukdomar, mycket våld. Men de flesta 

Afrikaner lever i fred, trots fattigdom och orättvisor, och de flesta har mat för dagen. I Afrika 

finns också böljande sädesfält, shoppingcentrum, höghus och välstånd. Här finns människor 

som är företagsamma och tror på framtiden. Det finns inte en bild av Afrika, utan många! 

(Kindlund och Bergman 2003: 230)

Det här är ett utdrag från en inledande text till en av geografiböckernas avsnitt som behandlar 

Afrika. Visserligen görs ett försök att påvisa att Afrika inte bara är problem, men de 

inledande raderna sätter ändå en viss prägel på texten. Man utgår på något vis ifrån att de 

flesta elever som läser texten kommer att tänka på problem när de hör ordet Afrika. Denna 

utgångspunkt är typisk för alla de granskade böckerna. Det är endast omfattningen av 

problembilden som skiljer sig åt dem emellan. I samtliga böcker tar man på ett flertal ställen 

upp Afrika som en kontinent med både stora och många problem. Problemen som tas upp är 

allt från svält, fattigdom, HIV/Aids-epidemier till torka, inbördeskrig och våld. I en 

innehållsförteckning i en av de granskade böckerna finner vi följande rubriksättning under 

världsdelen Afrika: Befolkningsproblem, Försörjningsproblem, Jordbruksproblem, Cash-

crops, Råvaruproduktion, Dålig infrastruktur, Några afrikanska länder, Libyen, Tchad, 

Nigeria, Sydafrika”. (Lundberg och Olsson 2004: Innehållsförteckning) Fyra av sex rubriker 

som inte rör enskilda länder har ordet problem i sig. Om man ställer detta mot 

rubriksättningen i hela den granskade innehållsförteckningen så kan vi utläsa att ordet 

problem bara finns med i en annan rubriksättning i hela boken. 
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4.1.2… har haft problem
Det är inte så vanligt att man i de granskade geografiböckerna ger så speciellt utförliga 

förklaringar till varför olika problem eller händelser uppstått. Det gäller generellt, oavsett 

vilken världsdel som tas upp. I de avsnitt som rör Afrika finns det dock en förklaringsmodell 

som beskrivs i alla böcker, men visserligen olika mycket. Det är koloniseringen av Afrika 

samt slaveriet. 

Splittrade länder

På en karta över Afrika ser du att många av gränserna är spikraka streck. Nästan alla 

afrikanska länder har varit kolonier. Storbritannien, Tyskland, Frankrike och de andra 

kolonialmakterna drog ibland upp gränser med linjal. Det gjorde att sammanhållna 

befolkningsgrupper delades genom att de hamnade på olika sidor av en gräns. Det här är ett 

problem som lever kvar än idag. Vi märker det bland annat av de inbördeskrig som blossar upp 

med jämna mellanrum på grund av att folkgrupper inom olika länder är tvingade att samsas om 

både utrymmet och makten….De olika stammarna talar ofta olika språk och har dessutom olika 

seder och bruk. Uppdelningen i olika stammar gör Afrika mer splittrat än exempelvis Europa 

(Ahlberg, Blom och Åse 2003:134)

Här kan vi utläsa att de problem som Afrika idag har beror på kolonialmakternas sätt att dra 

upp landgränser. Genom att endast ge denna typ av förklaringar till dagens problem framställs 

också afrikaner som ett folk som enbart fallit offer för onda kolonisationsmakter och sedan 

inte kan påverka historiens förlopp. Enbart i några böcker tar man sporadiskt upp en 

diskussion om att det är dagens ledare i dessa länder som påverkar den samtida politiken. 

Precis som Mai Palmberg visar på i sina studier leder en överfokusering på slaveriet och 

kolonialtiden till att det snarare är européernas historia som beskrivs än afrikanernas. 

(Palmberg 1987:6-7) 

4.1.3…och går mot en problemfylld framtid
I de framtidsbeskrivningar som görs i avsnitten om Afrika är det mycket svårt att 

överhuvudtaget finna några positiva framtidsscenarion. 

Utveckling och resurser

Ofta framställs Afrika som en enda stor problemkontinent med krig, svält och sjukdomar. Och 

visst finns det många och svåra problem att lösa. De allra flesta av Afrikas stater tillhör 

fortfarande den tredje världens utvecklingsländer. Fattigdomen är stor och många har inte ens 
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något hopp om att får det bättre. Tvärs över kontinenten från Etiopien till det torkdrabbade 

Sahel-staterna, går det så kallade ”svältbältet”. Men alla har det inte svårt. Afrika är en stor 

världsdel, där natur och naturtillgångar varierar. Bland annat därför blir också 

levnadsstandard och levnadssätt mycket olika i olika delar. Och Afrika håller på att förändras.

Åt rätt håll

De norra kuststaterna och södra Afrika har det bättre ställt än övriga Afrika mätt med 

Världsbankens metod (BNP per capita). Det tidigare hårt krigsdrabbade Moçambique har 

under de senaste åren haft den snabbaste ekonomiska tillväxten i världen. Moçambique är 

fortfaranden ett mycket fattigt land. Men utvecklingen var på väg att vända. Då, i början av 

2000, drog häftiga regnväder in och dränkte landet med svåra och kostsamma skador som följd.

(Thorstensson, Thorstensson och Jonasson 2000: 122)  

Texten beskriver, precis som texterna som tar upp Afrikas problem, att framtiden inte är helt 

mörk. Men andemeningen i textbeskrivningen blir ändå negativ eftersom det konkreta 

exemplet man tar upp om Moçambique avslutas mycket negativt. 

Afrikas framtid

Ingen annan världsdel har så stora problem som Afrika. Befolkningen fortsätter att växa snabbt, 

trots att många områden har drabbats av svåra aids-epidemier. I Zimbabwe beräknas var fjärde 

människa vara hiv-smittad eller aids-sjuk. Hungerskatastrofer till följd av krig, torka eller 

översvämningar drabbar fortfarande kontinenten regelbundet.

(Ahlberg, Blom och Åse 2003:132)

I de flesta böcker finns det inte ett avgränsat avsnitt som beskriver framtiden. Men just i 

denna bok där ovanstående test är hämtad finns det en rubrik som heter Afrikas framtid. 

Texten tar bara upp sjukdomar, krig och torka och belyser inte några andra aspekter av 

framtiden. 

4.1.5 Det svarta Afrika och övriga folk

Ibland brukar Afrika kallas de svartas världsdel. Ändå har faktiskt fyra afrikaner av tio en 

annan hudfärg. Det ”svarta Afrika” börjar i stort sett söder om Sahara. I norr finns européer, 

araber och andra folk. Även Sydafrika har en vit befolkning men den är liten. På östkusten finns 

många asiater, som flyttat till Afrika från t ex Indien. 

(Thorstensson, Thorstensson och Jonasson 2000:118)
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Texten ovan vill tydliggöra det, som man tror, är den vanligaste förställningen om Afrika, det 

vill säga att det bor människor där med svart hudfärg. I texten beskrivs de människor som bor 

under Sahara utifrån vilken hudfärg de har medan den övriga befolkningen i Afrika, som bor 

ovanför Sahara utifrån deras språk och kulturella historia samt från vilken kontinent de eller 

deras förfäder kommer. Detta sätt att beskriva Afrika är ganska vanligt. Människor med svart 

hudfärg beskrivs oftare än människor med icke-svart hudfärg just utifrån hudfärg än andra 

beskrivningar t ex vilket folkslag man tillhör eller vilket land man kommer ifrån. Vita 

beskrivs i geografiböckerna enbart som vita i de fall som de ställs mot svarta, t ex i fallet 

Sydafrika. Oftast är det bara svarta och vita som nämns i texterna rörande Afrika. 

De flesta afrikanska länder har ingen statsmakt som tar hand om människor som är sjuka, 

gamla eller arbetslösa. Därför fyller fortfarande den egna stammen en viktig funktion. Man tar 

hand om varandra inom stammen, man hjälper den som är sjuk eller ser till att den arbetslöse 

kan få jobb hos släktingar i stan….De olika stammarna talar ofta olika språk och har dessutom 

olika seder och bruk. Uppdelningen i olika stammar gör Afrika mer splittrat än exempelvis 

Europa.

(Ahlberg, Blom och Åse 2003:134)

Afrika framställs här som ett splittrat område i jämförelse med Europa, som framstår som 

homogent. Detta trots att man egentligen talar om stammar som en gemensamhetsskapande 

faktor. Man förstår även av texten att afrikanen som berättelsen handlar om bor på 

landsbygden. Begreppet stam och den självklara kopplingen till landsbygden är vanliga 

föreställningar som finns i berättelserna om Afrika i de granskade läromedlen. 

4.2 Asien
En av de fem böckerna beskriver genomgående varje kontinent uppdelade i olika regioner, till 

exempel Sydostasien och Centralasien. Övriga har en mer tematisk genomgång. I fallet Asien 

är det ytterligare en bok som beskriver världsdelen uppdelad på regioner istället för tematiskt. 

Beskrivningarna och det innehåll som man väljer att ta upp i texterna om Asien är inte lika 

samstämmiga i de olika böckerna såsom beskrivningarna av Afrika är. 
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4.2.1 Störst, högst och flest

Ingen annan världsdel kan skryta med att vara störst i världen på så många olika sätt som 

Asien: 

Asien är den världsdel som har den största ytan, 44 miljoner km²

I Asien bor närmare hälften av jordklotets 6 miljarder människor.

I Asien ligger världens mäktigaste bergskedja, Himalaya, med världens högsta berg, Mount 

Everest (8848m).

(Ahlberg, Blom och Åse 2004:102)

Precis som texten ovan så beskrivs Asien i de flesta böcker med beskrivande adjektiv såsom 

störst, mäktigast och flest. Det man vill lyfta fram i dessa beskrivningar är världsdelens 

storlek, både att den har den största befolkningen i jämförelse med andra världsdelar och att 

flera av världens mest befolkade länder finns inom världsdelen. Även dess areal lyfts fram 

samt att världens högsta berg finns i området. Orden används dock inte alls i samma 

utsträckning om världsdelens jordbruk eller industrier. Samtidigt vill man betona att man inte 

kan göra allt för generaliserande bilder av världsdelen eftersom det bor så många människor 

där. 

Att ge en enhetlig bild av Asien är inte lätt. Asien är den största världsdelen och har inte samma 

naturliga avgränsning som t ex Sydamerika och Afrika har. …I Asien förekommer alla 

klimattyper och här bor över50 % av jordens befolkning. Asien har flera av världens största 

länder, både till ytan och till folkmängden och här lever folkgrupper under totalt olika 

levnadsvillkor

(Lundberg och Olsson 2004:95)

4.2.2 Staden lockar men skapar problem

Överbefolkade storstäder

Allt fler människor i världen flyttar till städerna, där industrin utvecklas. I Asien finns många av 

världens överbefolkade storstadsområden. Tokyo har mer än 25 miljoner och Calcutta, Beijing, 

Shanghai, Jakarta, Seoul, Bombay och Delhi har mer än 10 miljoner invånare. Totalt finns ca 

50 miljonstäder i Asien.

(Thorstensson, Thorstensson och Jonasson 2000: 106)
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Texten antyder att det snabba urbaniseringen på grund av den snabba industrialiseringen är ett 

problem för Asien. Även skövlingen av regnskog och annan urskog tas upp i texterna. Vad 

dessa problem exakt ger för konsekvenser låter man oftast stå osagt i texterna. 

Mellanöstern

En stor del av Sydvästasien utgörs av området som brukar kallas för Mellanöstern. Du känner 

säkert igen namnet från nyhetsrapporteringen, och du vet också att det är ett så kallat oroligt 

hörn av världen. Det finns flera orsaker till konflikterna och krigen i Mellanöstern. Konflikterna 

har i sin tur hållit tillbaka både den ekonomiska och den politiska utvecklingen i stora delar av 

området.

(Ahlberg, Blom och Åse 2003:134)

Mellanöstern beskrivs här som ett hörn av världen, vilket tyder på att det finns ett centrum av 

världen som ligger någon annanstans. Användningen av ordet Mellanöstern medför i sig att 

betraktaren troligtvis ser centrum som Europa, eftersom begreppet leder tankarna till att det är 

ett område som ligger mellan något, det vill säga mellan Europa och östern, Kina.  Exakt 

vilka länder Mellanöstern innefattar skriver man inte, bara att området ligger i Sydvästasien. 

Texten skapar också en negativ känsla av området då man lätt uppfattar området som en plats

där det mer eller mindre alltid är krig och konflikter. I de övriga texterna om Asien, som rör 

andra områden än Sydvästasien, nämns mycket sällan vare sig våld, krig eller kolonisering.

4.2.3 Det har varit dåligt men nu blir det bättre

Asien är den världsdel där det bor flest människor. Förr bodde de allra flesta på landsbygden 

och var bönder. Nu lever nästan hälften i städer, och många städer har flera miljoner invånare. 

Förr var nästan alla mycket fattiga i Asien, men nu finns det många i städerna som tjänar lika 

mycket som man gör i Europa.

(Lindberg och Mårtensson 2003:45)

Bilden av Asien i framtiden är relativt positivt skriven men historiebeskrivningen är negativ. 

Man ställer ofta framtiden mot det som var förr och i detta fall så jämför man även framtiden 

och samtiden med hur det är i Europa. 
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Sydostasien har förändrats

För trettio år sedan var länderna i Sydöstasien mycket fattiga. Krig härjade länge i Vietnam, 

Laos och Kambodja. Nästan ingenstans fanns moderna fabriker. Sydöstasien hade nästan bara 

billiga jordbruksvaror att sälja till utlandet. Sedan dess har mycket förändrats. Hamnen och 

flygplatsen i Singapore är bland de allra största och modernaste i världen. I Singapore har 

många av de största internationella företagen sina huvudkontor för hela Asien.

(Lindberg och Mårtensson 2003:19)

De saker som lyfts fram och som på något sätt blir bevismaterialen för påståendet om att 

framtiden för Asien är ljus, är att de största internationella företagen nu har etablerat sig i 

Asien samt att kommunikationerna är moderna. I texten nedan kan vi se att författarna lyfter, 

rymdraketen som ett exempel på vad man numera kan tillverka till och med i Asien. 

Moderniteten används, tillsammans med Europa, som en måttstock på hur väl Asien står sig i 

framtiden. 

Kina förändras

Förr i tiden ville kineserna hålla sig mest för sig själva, men sedan 1980-talet har de tagit allt 

mer kontakt med omvärlden. Fabrikerna blir allt fler och där tillverkas allt mer komplicerade 

varor till och med rymdraketer. I storstäderna växer det upp stora skyskrapor och 

affärscentrum med både kinesiska och utländska varor. Motorvägar byggs och trafiken med 

bilar och motorcyklar blir allt tätare för varje år.

(Ahlberg, Blom och Åse 2003:134)

4.2.4 Många asiater som liknar varandra

Alla européer som besöker Indien tycks ha ett gemensamt intryck därifrån: Det finns människor 

överallt.

(Lindberg och Mårtensson 2003:23) 

Precis som de inledande texterna som presenterades i början av detta kapitel så beskrivs 

Asiens befolkning ofta utifrån dess stora folkmängd. I de böcker som jag har granskat 

beskrivs sällan asiater utifrån olika folkslag utan man beskriver länderna och ta för givet att 

människorna i ett land talar samma språk och tillhör samma etniska grupp. Föreställningen av 

asiater blir till följd av denna beskrivning att de är många och relativt homogen grupp 

människor. I de fall man diskuterar något om befolkningen i de olika regionerna så är det i så 
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fall utifrån vilken religion de tillhör. Oftast tas religionstillhörigheten upp då muslimer och 

ibland judar presenteras.  

Många av länderna liknar varandra

Sydvästra Asien är ett stort område med många länder som är mycket lika varandra. Där är 

torrt, kargt och stenigt…I nästan alla länderna i sydvästra Asien är islam den enda eller den 

allra viktigaste religionen. Det judiska Israel är ett av de få undantagen

(Lindberg och Mårtensson 2003:25)

4.3 Europa
Endast två av de fem granskade böckerna har valt att beskriva världsdelen Europa 

tillsammans med de övriga världsdelarna. I tre av de böckerna finns europaavsnittet i en helt 

annan bok i samma serie. Varför man valt att lägga Europa i ett eget avsnitt får jag inga 

förklaringar till. I en av böckerna beskrivs Europa i en annan bok och under ett kapitel som 

namngivits I-länderna. Övriga världsdelar finns i en och samma bok under respektive namn 

på världsdelen. 

Vi bor i Europa. Det är den världsdel som på många sätt bestämt utvecklingen och historien i 

världen”

(Lundberg och Olsson 2004:121)

Det här är texten är en inledning till en av böckernas europaavsnitt. Texten är tydlig på att 

läsaren bor i Europa och att man som läsare ska innefattas i detta ”Vi” som även författarna 

och bokens perspektiv utgår ifrån. Man får uppfattningen av att Europa är en människa som 

suttit och bestämt hur historien och utvecklingen i världen ska se ut. 

De flesta av EU:s femton länder är rika industriländer. Näringslivet ligger på en hög 

teknologisk nivå och länderna kan idag tävla med USA och Japan när det gäller 

industriprodukter (t. ex stål, raffinerade oljeprodukter, elektroniska apparater). De 

västeuropeiska och nordiska länderna tillhör den grupp av ett tjugotal industriländer som har 

de högsta inkomsterna i världen. Även bland Sydeuropas stater finns exempel på utvecklade 

industriländer men också på fattiga jordbruksstater. Till industriländerna hör Italien. Till den 

andra gruppen Portugal och Grekland. 

(Thorstensson, Thorstensson och Jonasson 2002: 310)
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Texten berättar att Europa är ett framgångsrikt område, främst gäller detta EU:s femton 

medlemsländer, men det finns undantag även där. Det är Sydeuropa, till exempel Portugal 

och Grekland, som är fattiga jordbruksstater i jämförelse med de övriga rika industriländerna. 

Ordet industri används här synonymt med rikedom och beskriver inte verkligheten eftersom 

de länder som här beskrivs som industriländer snarare är serviceländer. Detta sätt att beskriva 

Europa är relativt vanligt i de fem granskade böckerna. Först ger texterna en känsla av att 

Europa är utvecklingen, tillsammans med USA och ibland Japan, sen berättar texterna att det 

egentligen bara är delar av Västeuropa som är detta nav i världens historia och utveckling. De 

övriga delarna av Europa har en bra bit kvar att utvecklas innan de når ända fram till den 

västeuropeiska standarden. 

4.3.1 En positiv problembild…

Idag tar man krafttag för att förbättra miljön i Europa. EU leder utvecklingen, men många 

länder i östra Europa deltar också i miljöarbete… Varje europé lämnar varje år 420 kg avfall 

som oftast samlas på soptippar (deponering). Varje år växer Europas ”avfallsberg” med minst 

200 miljoner ton. Genom sopsortering och återvinning samt genom att förebygga att det bildas 

så mycket avfall tänker EU-länderna få avfallsproblemet under kontroll… Alla medborgare i 

EU får också ansvara för ”sin del av miljön” enligt Närhetsprincipen. Miljöarbetet har tagit 

fart i Europa – kanske för sent enligt flera forskare. Men bättre sent än aldrig! 300 städer deltar 

nu i kampanjen ”Hållbara städer i Europa.

(Thorstensson, Thorstensson och Jonasson 2002: 323)

I texten vill man diskutera de miljöproblem som Europa har. Dock väljer man inte att enbart 

beskriva miljöproblemen utan även visa på att Europa är en positiv kraft som inte kommer att 

låta dessa problem förvärras utan att snarast ta tag i dem. I de granskade böckerna är det 

främst miljöproblem som tas upp under de avsnitt som rör Europa. Sjukdomar, krig och 

fattigdom lyser starkt med sin frånvaro i böckerna. Uttrycket skillnader i levnadsvillkor och 

olika långt i ekonomisk utveckling används dock relativt ofta i texterna. Främst handlar det då 

om jämförelser mellan olika delar i Europa, främst Östeuropa med Västeuropa. 

4.3.2… och en osynlig framtid
Texter om Europas framtid lyser oftast med sin frånvaro i de fem geografiböckerna. Jag tror 

att man kan tolka det som om man tycker att man genom att beskriva Europa beskriver 

framtiden. Utifrån denna tolkning skulle ett avsnitt om Europas framtid vara överflödigt. I 

några böcker så tas framtidsaspekten upp som miljöproblem och överkonsumtion. 
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4.3.3 De homogena européerna
Under avsnitten ”Europas befolkning” i de granskade böckerna är det mycket sällan som man 

presenterar vilka etniska grupper, vilka språk som talas eller vilken hudfärg de människor 

som bor i Europa har, såsom man till exempel gör i beskrivningarna av Afrika. Känslan som 

skapas i dessa beskrivningar är att européerna är ett mycket homogent folk. Ofta tar man upp 

migration och invandring som egna underrubriker. 

Migration

Från slutet av andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet invandrade många 

människor till industriområdena i nordvästra Europa. De allra flesta kom från 

jordbruksområden i södra Europa eller Turkiet…Idag sker nästan ingen sådan invandring till 

Europa. Det mesta är politiska flyktingar och människor som flyr undan krig som försöker 

komma till Europa…

(Ahlberg, Blom och Åse 2004:19)

5. SAMMANFATTANDE ANALYS
I detta avsnitt kommer jag att svara på de fyra frågeställningar som jag ställde upp i början av 

uppsatsen och lägga fram mina slutsatser. 

5.1 Föreställningar om problem
Det är helt olika föreställningar om de olika världsdelarnas problem som presenteras i de 

granskade böckerna. Diskursen om Afrikas problem är kanske den textmässigt mest tydliga. 

Avsnitten som rör Afrika är problemorienterade till sin karaktär. Med det menar jag att 

textavsnitten även i de fall då de försöker att visa på en annan bild av Afrika, än den att 

Afrika är en problemkontinent, hamnar i en beskrivning av de problem som finns på 

kontinenten. Förklaringar till varför dessa problem finns berättas i texterna genom de 

berättelser om kolonialismen och slaveriet som finns med i alla de granskade böcker i olika 

stor utsträckning. Precis som Mai Palmbergs studie från 1987 visar präglas presentationen av 

Afrika av elände och hopplöshet som snarare uppmanar läsaren att tycka synd om Afrika och 

afrikaner istället för att skapa en känsla av jämlikhet. Kanske leder de ständiga parallellerna 

mellan Afrikas problem och kolonialismen till, precis som Palmberg också skriver, att endast 

skuldkänslor skapas hos läsaren aldrig solidaritet.  
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I de avsnitt som behandlar Asien ser diskursen annorlunda ut. Här är den mer komplex. 

Samtidigt som diskursen om Asiens problem innehåller positiv bild av urbanisering, 

industrialisering och moderniseringen framhåller den samtidigt att det är just dessa fenomen 

som skapar världsdelens problem. Den framhåller även en föreställning om att det är en 

specifik plats inom världsdelen, det vill säga mellanöstern, som har en annan sorts problem än 

den övriga världsdelen. Här beskrivs inte alls moderniseringen som problemet utan 

avsaknaden av modernitet, på grund av krig och konflikter, som ett problem. 

I läsningen av de europeiska kapitlen finns det en avsaknad av problem. I de fall som man 

pratar om problem är det oftast miljöproblem som tas upp och när det görs så tas det upp med 

positiva förtecken. Något som kommer att lösas. Diskursen om de europeiska problemen blir 

på så sätt en klämkäck berättelse om en världsdel som har lite små saker kvar att lösa innan 

världsdelen kan bli perfekt. Beskrivningen av Europa är i avsaknad av problematisering kring 

industrialiseringens och moderniseringens problemskapande. 

5.2 Bilden av utveckling och framtid
Diskursen om utveckling och framtid som finns i avsnitten rörande Afrika tar sin 

utgångspunkt i diskursen om problem. De två diskurserna kan mer eller mindre sägas gå in i 

varandra eller snarare förstärka varandras budskap. De berättar om en världsdel som har stora 

problem, men där hoppet ibland kan lysa. Tyvärr släcks ofta hoppet på grund av att nya 

problem uppstår och avsaknaden av det som betraktas som modernt exempelvis industrier och 

kommunikationer gör att det inte finns någon positiv motkraft. Berättelsen förmedlar en 

hopplöshet och ett Afrika som har en plats långt ned på utvecklingsstegen med små chanser 

att ta sig uppåt.  

I Asien däremot är diskursen om problem skild från diskursen om framtid och utveckling. 

Berättelsen om framtiden och utvecklingen tar avstamp i en världsdel som har haft det svårt 

men som nu, i och med urbanisering, ökade kontakter med omvärlden och industrialisering 

ligger på startrampen för att vara med och tävla med Europa och USA. I diskursen finns en 

framgångshistoria inlindad som berättar om människor i Asien som är lika rika som många 

personer i Europa. 

Diskursen om Europas framtid är på ett sätt lika otydlig som dess diskurs om problemen. 

Berättelsen finns dock skriven mellan raderna, det är Europa som bestämt historien och 
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utvecklingen hittills och därför fortsätter att bestämma dess framtid och utveckling. Men 

denna berättelse om Europas framtid gäller främst Västeuropa och inte de övriga europeiska 

länderna. De har en bit kvar innan de når upp till normen Västeuropa. 

5.3 Befolkningen
Det finns egentligen två diskurser om Afrikas befolkning. Den ena handlar om befolkningen 

som bor ovanför Sahara och den andra om befolkningen under Sahara. Diskursernas

berättelser skiljer sig åt. Vad det gäller diskursen ovanför Sahara är det en berättelse om en 

gammal högtstående kultur. Den säger egentligen mycket lite om detta område, utan 

beskriver de människor som bor där relativt homogent, som araber och muslimer. Den andra

historien, den om befolkningen under Sahara, är en berättelse om en kontinent där de svarta 

människorna bor. Den svarta befolkningen beskrivs både homogent, utifrån sin hudfärg, och 

som splittrade, stammar som krigar med varandra. I diskurserna som framträder om de två 

övriga världsdelarna, Asien och Europa, beskrivs aldrig befolkningen utifrån sin hudfärg. 

Mycket sällan talar man om många olika språk och olika etniska grupper. Diskurserna 

framställer befolkningen relativt homogent. Krig och konflikter, hör inte heller hemma i dessa 

diskurser. Det hör snarare historien till än samtiden. Undantaget är dock de delar i sydvästra 

Asien som vissa böcker kallar för Mellanöstern, där krig och konflikter mellan olika etniska 

och religiösa grupper är vanliga.  

5.4 Diskursernas kulturella sammanhang
Som Ingrid Sahlin skriver så ”förutsätter den sociologiska diskursanalysen att människor är 

kulturella och historiska varelser och att vår syn på kunskap alltid är kulturellt och historiskt 

inlärt.” (Sahlin 1999: 88) Vi formar världen och agerar utifrån det sätt som vi har lärt oss att 

kategorisera världen på. Ur vilket socialt och kulturellt samhälleligt sammanhang kommer då 

de ovan skrivna diskurserna ifrån. Självklart är det ju jag som har skapat diskurserna utifrån 

mina erfarenheter, men de kan ändå sättas in i ett större kulturellt sammanhang. 

Precis som den diskussion antydde, vilken jag förde i kapitlet Teoretisk ram, genomsyras den

västerländska moderniteten av tron på ständig teknisk och ekonomisk utveckling och tanken 

om den linjära tidsuppfattningen, vilket gör historisk förändring både oundviklig och 

förutbestämd. Detta skulle kunna förklara varför Europa nästan saknar konkreta beskrivningar 

i text av både problem, framtid och utveckling. Mellan Europa och de tre begreppen finns ett 

likhetstecken. Oavsett om så är fallet eller inte i verkligheten. I Asien och Afrika blir de tre 
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begreppen mer tydliga eftersom de inte passar in i ramen för vad en utvecklad världsdel är,

enligt det västerländska tänkandet. Utvecklingen är, enligt ett västerländskt perspektiv, 

unilinär. Med detta menar man att alla samhällen per automatik går igenom liknande 

utvecklingsstadier och ett land kan antingen vara på ett högre (bättre) eller lägre (sämre) 

utvecklingstrappsteg. Afrika är enligt denna utvecklingsidé längst ned och Asien ett trappsteg 

upp. Båda är dock en bra bit från Europa. 

Palmberg pekar på att beskrivningarna av olika samhällen i de läroböcker hon läst tyder på att 

ju närmare Sverige vi kommer desto större och starkare står sig föreställningen om 

homogenitet. Jag är benägen att hålla med om denna observation. Diskurserna om befolkning 

som jag har funnit tyder på att Afrika, som är längst ifrån att moderniseras beskrivs som mer 

kulturellt heterogent än Asien som är lite modernare, enligt diskursernas beskrivning. I 

Europa beskrivs inga konflikter eller etniska motsättningar alls. Man tar till och med mycket 

sällan upp de olika språk som talas. Det samhälleliga och kulturella sammanhanget som dessa 

diskurser tar sin utgångspunkt i är just denna föreställning om ett relativt homogent Europa 

och kanske än mer ett homogent Sverige. Vad kan det ge för konsekvenser för den skola, de 

individer och det samhälle där dessa böcker läses?

6. SAMMANFATTNING
Enligt postkolonialismen beror de sociala och ojämlika villkor som vi kan se i världen på det

normerande västerländska modernitetstänkandet, vilket skapar dolda maktrelationer. Dessa 

maktrelationer skapades under kolonialtiden, men finns kvar och upprätthålls genom bland 

annat vetenskapen och litteraturen. 

Som lärare är det viktigt att se hur dessa dolda maktrelationer genomsyrar den kunskap som 

förmedlas i den svenska skolan. I ett ämne som geografi blir medvetenheten om detta 

speciellt viktig eftersom det är beskrivningar av världen som man vill förmedla. I skolans 

läroplan står det att undervisningen ska vara saklig och allsidig. Att enbart förmedla en 

etnocentrisk världsbild kan aldrig falla under dessa sägningar. Eleverna ska också utveckla 

förmågan att förstå och leva sig in i andra villkor och värderingar. Även det försvåras, om 

inte omöjliggörs, om ett allt för etnocentriskt kunskapsstoff förmedlas. Jag anser även att det 

är viktigt att som lärare att kritiskt fundera över om de ”fakta” som beskrivs i 

geografiböckerna stämmer överens med kursplanens mål. Ett sådant exempel där 

geografiböckerna skiljer sig från kursplanen är beskrivningar av olika människors hudfärg.  
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Att skolan ska lära ut denna typ av kunskap står ingenting om i kursplanen, men i de 

granskade geografiböckerna är det beskrivningar som förekommer relativt ofta, speciellt då 

det gäller befolkningen söder om Sahara. 

Slutligen, de bilder vi ger av andra i till exempel läroböcker i geografi säger uppenbarligen 

mer om den som skriver böckerna än om de världsdelar, länder och människor som man vill 

beskriva. Min fråga blir då: Går det att skriva en geografibok utan att etnocentrismen blir för 

stark? Troligtvis så kan vi inte eliminera etnocentrismen helt, men vi kan, om vi vänjer oss 

vid att alltid ta på våra kritiska glasögon då vi ska läsa, åtminstone komma ifrån den 

omedvetenhet om det etnocentriska tänkande som finns i dagens geografiböcker. 
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