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Abstract 
 

This thesis is intended to respond to the extent to which South African textbooks on the 

subject of history is linked to the governmental policy documents and whether they are 

producing and reproducing national identity. The two textbooks are aimed at students in grade 

10. Both books were produced in 2008 but published by different publishers.  

The essay is based on Norman Faircloughs critical discourse theory which has been 

supplemented by Michael Billings theory Banal Nationalism, which assumes that it is the 

national words that remind us daily of our homeland that is producing and reproducing 

national identity.  
 
The survey shows that both textbooks are closely tied to the government policy document for 

the teaching of history. The textbooks refer to the policy, both explicitly and implicitly. The 

two textbooks reproduce a common national identity in South Africa based on the discussions 

taking place in society. In other words, the textbooks have been influenced by Rainbowism 

and African Renaissance. The books lift up both the idea of a reconciled South Africa and a 

proud nation in the continent of Africa. The texts and exercises in the books contribute to the 

production of national identity by reminding students that they can be proud to be South 

African in a unique multicultural nation. The analysis also shows that the textbooks strive to 

include all people in the national community regardless of ethnicity.   
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1. Inledning och bakgrund 

Efter apartheids fall 1994 har Sydafrika arbetat hårt med att bygga en ny identitet där bland 

annat regeringen har försökt stärka nationen genom kampanjen Proudly South African.1

 

  Detta 

arbete kom även att omfatta en ny historieskrivning och det är här denna undersökning tar 

avstamp. Under våren 2010 gjorde jag en fältstudie i Sydafrika med fokus på skolsystemet 

och historieundervisningen. Det jag undersökte då var hur lärarna resonerade kring urvalet till 

sin undervisningen. Genom observationer av ett flertal lektioner samt intervjuer med lärare 

framgick det att deras planering utgick i stort från styrdokumentet för historieämnet. Likaså 

användes läroböcker i stor utsträckning av både lärare och eleverna både i upplägg av 

planering samt under lektionerna. Vid en första genomläsning av läroböckerna slog det mig 

att även dessa gav intryck av att vara uppbyggda efter styrdokumentet. I och med detta 

började nya frågor växa fram kring historieämnets syfte i Sydafrika och hur detta avspeglas i 

läroböckerna. Det jag framför allt blev intresserad av var om det går att finna i 

styrdokumentet för historieämnet en strävan efter en ny gemensam nationell identitet och om 

detta återspeglas i läroböckerna?    

Sedan apartheids fall 1994 har Sydafrika gått igenom olika faser av historieskrivning i en 

strävan efter ett mer jämställt samhälle. Under åren efter apartheid så gick Sydafrikas 

utveckling från Rainbowism till afrikansk renässans och ny patriotism.2 Ett ökat intresse för 

historia borde kanske ha infunnit sig i Sydafrika redan under postapartheids tidiga år men så 

blev inte fallet. Intresset för historieämnet på universiteten snarare försvagades under de första 

tio åren. Det finns olika förklaringar till detta, där bland annat ämnets status under apartheid 

följde med in i det nya Sydafrika. Under åren av apartheid så kom den historia som 

undervisades i skolan att bli något som många sydafrikaner inte kunde identifiera sig med. 

Vita sydafrikaner koloniserade historieämnet och genom den restriktiva utbildningen blev 

svarta sydafrikaner förnekad deras egna förflutna. Tanken att historia är något som inte tillhör 

alla kom därmed att internaliseras hos det sydafrikanska folket.3

                                                           
1Proudly South African. 

 Historieämnets impopularitet 

på universiteten under den första tiden i det nya Sydafrika kan även förklaras vid att många 

studenter kopplade ämnet till något skamset. Historia sågs som fel sorts ämne att studera 

eftersom Sydafrika efter apartheid strävade efter fred och försoning. Landet skulle glömma 

http://www.proudlysa.co.za/ (2010-12-04 ) 
2 Stolten Hans Erik (2007). History Making and Present Day Politic. Uppsala. Nordiska Afrika institutet. s. 5 
3 Stolten Hans Erik (2007) s. 23-24 

http://www.proudlysa.co.za/�
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det förflutna och sikta in sig på framtiden.4

 

  

I uppbyggnaden av det nya Sydafrika kom historieämnet och historieskrivningen att omfatta 

frågor kring social identitet, etnicitet, ras, medborgarskap och nationalitet. Det primära blev 

att svara på vem nationen tillhörde. Politiker och historiker frågade sig vem som blev 

inkluderad och exkluderad i nationen. Det blev en fråga om hur nationen skulle föreställas och 

hur detta skulle omsättas i praktiken. De tidigare nämnda faserna Rainbowism och afrikansk 

renässans närmade sig dessa frågor på olika sätt.5

 

  

Begreppet Rainbowism innefattar de symboler och den retorik som används i föreställandet av 

Sydafrika som en regnbågsnation. Rainbowism lyfter fram att det finns en möjlighet till en 

gemensam harmonierande, allmän identitet inom nationen som är byggd på ett samspel 

mellan olika “färger”, det vill säga, olika kulturer, raser och samhällen. Som ett politisk och 

ideologiskt projekt blev Rainbowism framför allt förknippat med Mandela och Tutu. Projektet 

verkade i samband med Truth and Reconciliation Commission (TRC). Där TRC efterfrågade 

ett samhälle med många och gemensamma kulturer där det skulle finnas tolerans och 

acceptans för olikheter. De tidigare grymheterna under apartheid skulle få ett avslut genom 

erkännanden, ånger och förlåtelse.6 Med tiden började Rainbowism ses som naivt. Svarta 

intellektuella och redaktörer började distansera sig själv från den retorik som förespråkades 

inom Rainbowism och TRC. Vilket ledde till att en afrikansk renässans började ta form. Det 

blev numera viktigt att återupptäcka det afrikanska svarta ursprunget och framför allt den 

afrikanska vägen framåt. Helt enkelt lyfta fram Sydafrika och dess historia som en del av 

kontinenten Afrika.7

                                                           
4Stolten Hans Erik (2007) s. 75 

  

5 Stolten Hans Erik (2007) s. 79-80 
6 Stolten Hans Erik (2007) s. 80-81 
7 Stolten Hans Erik (2007) s. 81-84 
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2. Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte har varit att granska sydafrikanska läroböcker inom historieämnet, deras 

koppling till de statliga styrdokumenten samt deras roll i att producera och reproducera 

nationell identitet. Undersökningen aktualiseras av att vi idag lever i en globaliserad värld där 

mångkulturella samhällen bidrar till nya influenser och identitetsskapanden. Denna 

undersökning kan därmed likaväl appliceras på andra länders historieundervisning. Genom att 

undersöka vilken historia som läroböcker förespråkar går det att spåra om en gemensam 

nationell identitet produceras och reproduceras. Likaså går det att belysa vem som inkluderas 

och exkluderas i denna gemenskap. De frågor som legat till grund för denna studie är 

följande: 

 

  I vilken utsträckning är läroböckerna kopplade till de statliga styrdokumenten för 

historieämnet?  

 

 Hur förhåller sig läroböckerna inom historieämnet till produktionen och reproduktionen av 

en nationell identitet i Sydafrika? 

 

 Efter vilka kriterier inkluderas och exkluderas individer i den nationella gemenskapen? 
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3. Teorianknytning 
Undersökning tar avstamp från Norman Faircloughs teori kring kritisk diskursanalys som 

kompletterats med Michael Billing och Benedict Andersons teorier kring nationalism och 

identitetsskapande. Därtill presenteras även teorier kring historieskrivning och didaktik som 

diskuteras inom diskurserna utbildningsvetenskap och historievetenskap. Detta då dessa 

teorier återkommer i analysen av huruvida läroböckerna är interdiskursiva eller inte.  

 

3.1 Diskursanalys som teori 

Ordet diskurs har kommit att används i alla möjliga olika sammanhang där dess betydelse 

varierat. I denna undersökning har den kritiska diskursanalysens definition används och då 

framför allt språkvetaren Norman Faircloughs framställning av begreppet och hans 

diskursanalytiska teori.8 Fairclough menar att sociala och kulturella processer och strukturer 

har en lingvistisk karaktär. Detta betyder att den kontext man producerar och konsumerar 

texter inom medverkar till att skapa sociala identiteter och relationer. Denna kontext kallas 

inom diskursanalysen för en diskursiv praktik. Med andra ord bidrar de diskursiva praktikerna 

till produktionen och reproduktionen av den sociala och kulturella världen. En diskurs 

omfattar dock inte bara den skriftliga texten utan även tal och bilder. 9

 

 I denna undersökning 

kommer framför allt texten att analyseras. 

Norman Fairclough menar att diskursiva praktiker medverkar till att producera och 

reproducera maktförhållanden inom samhället. Den kritiska diskursanalysens främsta mål är 

därför att belysa den diskursiva praktikens funktion när det kommer till produktionen och 

reproduktionen av de sociala relationerna och den sociala världen.10

 

  

3.2 Nationalism och identitetsskapande 

Socialantropologen Benedict Anderson definierar nationen som en föreställd politisk 

gemenskap.11

                                                           
8 Fairclough Norman (1998). Discourse and Social Change. Polity Press.  

 Där den föreställs som både begränsad och suverän. Anderson menar att alla 

gemenskaper är föreställda oavsett om det är ett litet samhälle eller en stor nation det handlar 

om. Nationen föreställs som begränsad då det finns gränser till andra nationer. Föreställningen 

om nationens suveränitet menar Anderson kommer från den tid då begreppet föddes. Under 

9 Fairclough Norman (1998) 
10Fairclough Norman (1998) 
11Anderson Benedict (1996). Den föreställda gemenskapen. Uddevalla. Diadalos.  
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upplysningen och revolutionernas tid så kom den suveräna staten att symbolisera frihet från 

förtryck under ett föråldrat hierarkiskt system där makten legitimerades genom “Gud”. Han 

menar ytterligare att den föreställda gemenskapen inom en nation som växer fram är ett 

resultat av att nationen framställs kamratskapligt trotts att det kan råda ojämlikhet och 

exploatering inom nationen.12 Andersons teori utgår från att boktryckarkonsten bidrog till 

föreställningen om en nationell gemenskap. I och med kapitalismens framväxt och de 

kommersiella tryckerierna skapades ett nationellt officiellt tryckspråk vilket spred 

föreställningen om nationen som en gemenskap.13

 

  

Samhällsvetaren Michael Billings teori banal nationalism tar avstamp från Benedict 

Andersons teori om att nationen är en föreställd gemenskap men utvecklar denna till att 

fokusera på den dagliga “flaggningen” av nationen som sker genom de små orden som 

används i samhället.14 Det vill säga, den föreställda nationen produceras och reproduceras 

genom ord som ´vårt land`, ´hemma`, ´vi` och ´dem`.15 Billing menar att denna `flaggningen` 

ofta sker på ett omedvetet plan men att det för den skull inte är harmlöst. De dagliga 

påminnelserna om nationen skapar en nationell identitet som går att avläsa i människors vanor 

i det sociala livet. Dessa vanor innefattar både de tankegångar som finns kring nationen och 

hur man talar om det. De är bara om människor känner att de har en nationell identitet och 

tillhörighet med hemlandet som nationen kan reproduceras.16 Inom en nation så konkurrerar 

olika historier om att bli erkända som nationens historia. Nationella historier blir skrivna och 

omskrivna konstant där det alltid är vinnarna som skriver historia. Enligt Billing reflekterar 

dessa historiska berättelser den balans av hegemoni som finns inom en nation.17

 

  

                                                           
12Anderson Benedict (1996) s. 21-22 
13Anderson Benedict (1996) s. 55-56 
14Billing Michael (2001). Banal Nationalism. London. SAGE Publications Ltd. s.10 
15Billing Michael (2001) s.10 
16Billing Michael (2001) s.7-8 
17Billing Michael (2001) s.71 
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3.3 Historieskrivning och skolan 

Historikern Peter Aronsson menar på att historia skapas och används för att ge legitimitet och 

mening i tillvaron. Historia fungerar meningsskapande i den bemärkelsen att det är genom 

den vi försöker få svar på vem vi är och vart vi ska. Detta gäller både på individnivå och på 

kollektiv nivån.18 Historia används även för att kunna hantera förändringar. Det vill säga, 

genom att använda vetenskaplig historia kan förändringar förklaras likaväl som kritik av 

historiska skeenden kan skapa en vilja till förändring.19  Peter Aronsson lyfter även upp 

begreppet historiebruksperspektiv som är förknippat med vilken historia vi väljer att minnas 

och glömma. Där han menar på att kombinationen av dessa två avgör vilken funktion 

historieanvändningen har i olika situationer. När ett kulturellt trauma uppstår så förträngs 

minnena kring det som har hänt. Det är ofta generationen efter som brukar känna ett behov av 

att minnas och föra en skulddiskussion kring det som skett tidigare. Först i den tredje 

generationen avgörs det om det som hänt skall institutionaliseras i form av kulturarv eller som 

kunskap att förmedla vidare.20

 

  

Historikern Knut Kjeldstadli menar även han att historia är avgörande för att vi ska veta vem 

vi är. Där han menar på att ett samhälle som inte vet något om sin historia lider av 

minnesförlust. Historieämnet i skolan skall både finnas till för att bygga upp bilder av det 

förflutna men även kritiskt granska det förflutna. Med andra ord så ska historieämnet ha ett 

identitetsskapande syfte men även ge frigörande verktyg till att kunna riva upp gamla myter 

om det förflutna.21 Då skolan är en av de största konsumenterna av att omsätta produktionen 

av historievetenskap till konsumtion så är det viktigt att studera hur detta görs. Kjeldstadli 

menar att tanken om att historieämnet skall användas för att främja värden och attityder i 

skolan kan kritiseras. Detta på grund av att olika värden kan konkurrera. Han menar därtill att 

historieämnets syfte bör i stället vara att främja förståelse.22

 

 

Knut Kjeldstadli presenterar två olika undervisningsteorier som vuxit fram som motreaktion 

på 1800 - talets fostrande historieundervisning. Dessa två är den objektivistiska 

undervisningsteorin samt den metodiska undervisningsteorin. I den förstnämnda kom skolans 

uppgift att handla om att förmedla alla olika kunskaper om historia som vilade på 

                                                           
18Aronsson Peter (2004). Historiebruk - att använda det förflutna. Lund. Studentlitteratur. s. 57-58 
19 Aronsson Peter (2004) s. 63-66 
20 Aronsson Peter (2004) s. 72-73 
21 Kjeldstadli Knut (2009). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund.  Studentlitteratur. s. 23-26 
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vetenskapliga resultat. Men då detta förhållningssätt innebar att allt med vetenskaplig grund 

var viktigt att lära ut så blev det svårt att anpassa den nya mängden av stoff till 

undervisningen.23 Som kritik på detta utvecklades under 1960 - talet den metodiska 

undervisningsteorin. Från att tidigare fokuserat på att förmedla “objektiv” kunskap till 

eleverna så sågs nu ämnet som ett medel för att utveckla egenskaper och färdigheter hos dem. 

Framför allt kom historieämnet att handla om kritisk källgranskning. Det vill säga genom att 

eleven skulle få tillgång till flera olika källor och perspektiv av en händelse så skulle även 

medvetenhet om historikernas arbetssätt öka. Vilket i sin tur även skulle medföra att eleven 

skulle kunna ställa sig kritisk till massmediernas framställande av nyheter samt propagandans 

roll. Kjeldstadli förespråkar delar av båda dessa teorier då han menar på att elever bör få 

kunskaper om stora händelseförlopp genom historien samtidigt som det är viktigt att det finns 

utrymme för kritisk källgranskning.24

 

  

                                                                                                                                                                                     
22 Kjeldstadli Knut (2009) s. 262 
23 Kjeldstadli Knut (2009) s. 262-264, 267-268. 
24 Kjeldstadli Knut (2009) s. 265-266 
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4. Metod  
Undersökningen består av en kvalitativ textanalys av två sydafrikanska läroböcker i historia. 

Den analysmodell som använts här är formad efter Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys25 med inslag av Micheal Billings teori banal nationalism26

 

.   

När det kommer till Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som metod så är den uppdelad 

i tre nivåer där texten analyseras lingvistiskt i förhållande till den diskursiva praktiken och 

sociala praktiken.27 Genom att analysera den diskursiva praktiken har det framträtt i vilken 

kontext böckerna är skrivna och konsumerade. Sist ut i denna undersökning förs det en 

diskussion om huruvida den större sociala praktiken påverkar eller påverkas av läroböckerna. 

För att förtydliga hur Norman Faircloughs metod och Michael Billings teori använts som 

analysverktyg i denna undersökning kommer de olika analysnivåerna förklaras närmare under 

separata underrubriker. Dessa underrubriker har fått namnen efter Norman Faircloughs 

trestegsanalys Den diskursiva praktiken, Lingvistisk analys av texten samt Den sociala 

praktiken.28

 

 Dessa rubriker återkommer sedan under analys och resultatredovisningen för en 

tydlig struktur.  

4.1 Den diskursiva praktiken  

En analys av den diskursiva praktiken försöker svara på i vilken kontext texterna är skrivna. 

Det vill säga vilken eller vilka diskurser som en text bygger på. Om en text bygger på flera 

diskurser betyder det att det finns en interdiskursivitet. En analys av den diskursiva praktiken 

söker även svar på om texterna bygger på andra texter, det vill säga om de är intertextuella. 29 

I denna undersökning har därmed en analys av den diskursiva praktiken fokusera på huruvida 

det finns en interdiskursivitet och intertextualitet i förhållande till produktionen av 

läroböckerna. Detta har skett genom en kartläggning av olika diskurser som kan kopplas till 

läroböckerna. Detta har gjorts genom att analysera läroböckernas förhållande till dess ämne 

samt det statliga styrdokumentet National curriculum statment grade 10-12. Learning 

programme guidelines. History.30

                                                           
25 Fairclough Norman. (1998)  

 Genom att ha analyserat läroböckernas förhållande till 

26 Billing Michael (2001) 
27 Fairclough Norman. (1998) s. 4, 71-73 
28 Fairclough Norman. (1998)  
29 Fairclough Norman. (1998) s. 78, 84-85. 
30 National curriculum statment grade 10-12. Learning programme guidelines. History. January 2008. Department of 
Education. Republic of South Africa.  
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styrdokument så har det även framgått huruvida böckerna är intertextuella eller inte.  

 

4.2 Lingvistisk analys av texterna 

Som tidigare nämnts så har Norman Faircloughs kritiska diskursanalys kompletteras med 

Michael Billings teori kring Banal nationalism31

 

 i den lingvistiska analysen av läroböckerna.  

Michael Billings teori om Banal nationalism har i denna undersökning lyft fram de viktigaste 

orden som används i läroböckerna som pekar på nationen som hem för läsaren.32  I 

produktionen och reproduktionen av ett hemland skapas ett nationellt vi där nationella namn 

lyfts fram för att påminna oss om hemlandet.33

 

 I denna undersökning har därför nationella ord 

så som nationen, vårt land, Sydafrika, sydafrikan, sydafrikanskt kartlagts i förhållande till 

historieskrivningen i läroböckerna. Likaså har förekomsten av de små orden så som vi, dem 

och här undersökts.  

4.3 Den sociala praktiken 

Den sista analysnivån i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys avser att svara på om den 

diskursiva praktiken förändrar eller bidrar till en kontinuitet i den sociala praktiken kring det 

nationella identitetsskapandet. 34

 

 I denna undersökning innebär detta att analyserna av den 

diskursiva praktiken och texterna i läroböckerna kopplas ihop med den vidare sociala 

praktiken, i detta fall det sydafrikanska samhället. Detta har gjorts genom att ta in relevant 

teori kring nationellt identitetsskapande samt genom att koppla denna undersökning till 

tidigare forskning om Sydafrikas samhälle och historia.   

                                                           
31 Billing Michael (2001) 
32 Billing Michael (2001) s.11, 94. 
33 Billing Michael (2001) s.115-118 
34 Fairclough Norman (1998) s. 66-67 
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5. Material och avgränsning 
De två böckerna som har analyserats är utgivna samma år men av olika förlag. De riktar sig 

till elever i grade 10, vilket motsvarar årskurs 1 på svenska gymnasium. Det har varit svårt att 

få förlagen att ge ut försäljningssiffrorna på sina böcker, vilket har medfört att valet av 

läroböcker baserats på annan data. Urvalet gjordes genom rekommendationer från de 

sydafrikanska lärarna som intervjuades under våren 2010. Dessa två böckers upplagor 

används enligt dem i stor utsträckning på skolor i Sydafrika som undervisar på engelska. 

Språket kom att bli en faktor i avgränsningen av materialet då det är engelskan som jag 

behärskar och det tyvärr inte skulle finnas utrymme för översättning av andra böcker. Det bör 

därför påpekas att de böcker som analyserats här inte kan representera läroböcker som är 

skrivna på något av de övriga tio nationella språken i Sydafrika. Vilket inte heller är syftet 

med denna undersökning. För att höja validiteten har två läroböcker valts ut som riktar sig till 

samma målgrupp men är utgivna av olika förlag samma år. Den första boken heter In search 

of History och är utgiven 2008 av förlaget Oxford University Press Southern Africa. Boken 

publicerades första gången 2005 där detta är den tredje omarbetningen från 2008. 35 Den 

andra heter Focus on History - Looking into the past och är utgiven 2008 av förlaget Maskew 

Miller Longman. Detta är den första upplagan.36 Det styrdokument som kopplas till böckerna 

är det som var aktuellt vid böckernas tryckning. Detta heter: National curriculum statment 

grade 10-12. Learning programme guidelines. History. January 2008.37

 

  

Styrdokumentet för historieämnet syftar till att assistera lärare i deras planering så att de 

centrala principerna och värderingarna som ligger till grund för läroplanen appliceras i 

undervisningen. Styrdokumentet redogör bland annat för nio viktiga principer som kopplas till 

historieämnet. Bland dessa återfinns social omvandling, som innefattar att historieämnet skall 

se till att obalansen och diskrimineringen i det förflutna Sydafrika ska tas upp i syfte att skapa 

en vilja till förändring i dagens samhälle.38

                                                           
35 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008). In search of History. Cape Town.  Oxford University Press Southern 
Africa.  

 

36 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008). Focus on History - Looking into 
the past. Cape Town. Maskew Miller Longman.  
37 National curriculum statment grade 10-12.  
38 National curriculum statment grade 10-12. s.8 
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6. Tidigare forskning 
Tidigare forskning som blir relevant i förhållande till den här undersökningen är framför allt 

forskning inom historiemedvetenhet och nationellt identitetsskapande. Då det finns en uppsjö 

av forskning inom detta område så har två avhandlingar valts ut att presenteras närmare här. 

Valet av dessa har baserats på att de inom ovannämnt område riktar in sig på mångkulturalism 

och - eller Sydafrika.  

 

Historikern Kenneth Nordgren doktorsavhandling Vems är historien?39  har en 

historiedidaktisk inriktning där han undersöker hur historia används i dagens mångkulturella 

samhälle. Undersökningen är uppdelad på tre delstudier som utgår från historiedidaktikerna 

Jörn Rüsen och Bernad Eric Jensen teoretiska diskussion om historiemedvetenhet. De menar 

på att historiemedvetenhet är när vi ser historia inte bara som beskrivande utan även som en 

verklighetsskapande aktivitet. Där tolkningar av det förflutna, förståelsen av samtiden och 

framtidsförhoppningar påverkar varandra ömsesidigt.40 I den första delstudien undersöker 

Nordgren vilken betydelse historieskrivningen kan ha i skapandet, bevarandet och 

utvecklandet av en diasporaidentitet. Detta gör han genom en historiografisk genomgång av 

de assyriska och syriska riksförbundets tidskrifter från slutet av 1970-talet fram till 2004.41 I 

den andra delstudien intervjuar Nordgren svenska ungdomar som har assyrisk eller syriansk 

tillhörighet om hur de förstår samtiden med hjälp av historiska föreställningar. I den sista 

delstudien diskuterar han hur historieämnet i skolan förhåller sig till resultatet av de två 

tidigare delstudierna.42

 

  

Resultatet av Kenneth Nordgrens undersökningar visar på att historiografin i ett 

mångkulturellt Sverige skrivs av många avsändare som både yrkar på utrymme att forma sin 

egen historia och att få dessa erkända av omgivningen. De diskurser som påverkar vilken 

historia som får höras är bland annat den vetenskapliga, skolans samt massmediernas diskurs. 

Kenneth Nordgren menar att invanda föreställningar om vad historia och nationell identitet är 

kan endast utmanas om de olika historier får erkännande och där har skolan en viktig roll.43

                                                           
39 Nordgren Kenneth (2006). Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. 
Umeå. Doktorsavhandling. Karlstads Universitet.  

  

Undersökning visar dock att den interkulturalitet som förespråkas i läroplanerna ofta kommer 

40 Nordgren Kenneth (2006) s. 213 
41 Nordgren Kenneth (2006) s. 214-215 
42 Nordgren Kenneth (2006) s. 216-219 
43 Nordgren Kenneth (2006) s. 220 
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i skymundan i historieundervisningen. Detta på grund av att det svenska kulturarvet som lyfts 

fram i styrdokumenten ges större utrymme. Läroböckerna som ingick undersökningen 

saknade helt det interkulturella perspektivet. Nordgren tolkar detta som att böckerna inte 

bygger på läroplanen och därmed inte heller är intertextuella.44

 

 Kenneth Nordgrens 

undersökning bidrar med ett gediget underlag när det kommer till historiografi samt 

historiemedvetande inom det mångkulturella Sverige. Min undersökning lägger dock fokus på 

historieskrivning och identitetsskapande i Sydafrika och kan därmed ses både som ett tillägg 

och en komparation till föregående studie.  

En avhandling som är kopplad till Sydafrika är Maria Ericsons doktorsavhandling 

Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape.45 I denna avhandling 

undersöker Ericson arbetet och debatterna kring Sydafrikas Truth and Reconciliation 

Comission. Resultatet visar bland annat vad ledare ansåg vara nödvändigt för att skapa en ny 

gemensam moralisk grund i Sydafrika efter apartheid. Desmond Tutu menade på att ett av 

sätten att uppnå detta var att tala om hur alla inom Sydafrika binds tillsammans genom ett 

gemensamt mänskligt värde. TRC var även inspirerad av afrikanska känslan av ubuntu, det 

vill säga idén om att en person är en människa genom andra människor. Det är tillhörigheten i 

gruppen som gör mänskligheten. Tutu menade dock på att denna grupptillhörighet var 

nödvändig att vidga och innefatta även ”den andra” i strävan efter en försoning.46 Principer 

som kom att genomsyra TRC i strävan efter försoning var bland andra att alla människor är 

själsliga varelser som delar ansvaret för det förflutna och är därför även ansvarig att bearbeta 

det. Alla människor är kapabla att vara både offret och förövaren. Alla skall därmed bemöta 

sin roll i historien och sig själva.47

 

 Maria Ericsons avhandling blir relevant i förhållande till 

denna undersökning då den bidrar till en ökad förståelse av den sociala praktiken i Sydafrika. 

Där bland annat min undersökning går vidare med att undersöka huruvida den sociala 

praktiken reproduceras och produceras i läroböckerna.  

                                                           
44 Nordgren Kenneth (2006) s. 217-218 
45 Ericson Maria (2001). Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape. Lunds Universitet.  
46 Ericson Maria (2001) s.402-403 
47 Ericson Maria (2001) s. 408 
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7. Analys och resultatredovisning 
För att tydligt kunna presentera analysen och resultatet av undersökningen har detta avsnitt 

delats upp i rubriker kopplat till Norman Faircloughs diskursanalys: Den diskursiva praktiken, 

Lingvistisk analys av texterna samt Den sociala praktiken.48

 

 I denna trestegsmodell så 

analyseras både texternas inre och yttre förhållanden. Vilket innebär att även presentationen 

av analysen och resultatet här nedan kommer kretsa kring de enskilda texternas lingvistiska 

uppbyggnad samt den yttre kontexten som de är producerade inom. Undersökningen och 

därmed även analysen har ämnat till att svara på följande frågor: 

  I vilken utsträckning är läroböckerna kopplade till de statliga styrdokumenten för 

historieämnet?  

 

 Hur förhåller sig läroböckerna inom historieämnet till produktionen och reproduktionen av 

en nationell identitet i Sydafrika? 

 

 Efter vilka kriterier inkluderas och exkluderas individer i den nationella gemenskapen? 

 

7.1 Den diskursiva praktiken 

Som tidigare nämnts så ämnar en analys av den diskursiva praktiken till att svara på i vilket 

sammanhang en text är producerad och konsumerad. Genom att  kartlägga den diskursiva 

praktiken kan vi få svar på i vilken utsträckning läroböckerna är kopplade till de statliga 

styrdokumenten (intertextualiteten) samt vilka diskurser som läroböckerna bygger på 

(interdiskursiviteten). Detta kan i sin tur ge svar på hur läroböckerna förhåller sig till 

produktionen och reproduktionen av en nationell identitet i Sydafrika. Läroböckerna har 

därmed analyserats i förhållande till de historievetenskapliga teorierna som presenterades 

under rubriken 3.3 Historieskrivning och skolan, samt styrdokumentet för historieämnet i 

Sydafrika National curriculum statment grade 10-12. Learning programme guidelines. 

History49

 

.  Resultatet av analysen kring läroböckernas diskursiva praktik presenteras här 

nedan under separata underrubriker.  

                                                           
48 Fairclough Norman (1998)  
49 National curriculum statment grade 10-12.  
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7.1.1 Diskursiv praktik - In search of History 

 

Titeln på läroboken In search of History50

 

 avslöjar influenser från historiedidaktiska 

tankegångar, då framför allt den metodiska undervisningsteorin. Det vill säga att det finns i 

titeln en underton av att eleverna själva skall söka svar på vad historia är.   

Inledningskapitlet är döpt till Letter to the Learner och är skrivet som ett brev till studenterna. 

Detta kapitel beskriver hur boken är uppbyggd både när det kommer till de olika kapitlen och 

dess övningar i förhållande till styrdokumentet för historieämnet.  

 

In each unit there are activities. These activities are designed to cover the 

Learning Outcomes of History and other subjects. Learning Outcomes 

broadly describe the knowledge, skills and attitudes that you have to achieve 

this year.51

 

  

Lärobokens övningar sägs vara direkt kopplade till de kunskapsmål som beskrivs i 

styrdokumentet för historieämnet vilket även stämmer vid en analys av både läroboken och 

styrdokumentet. Några av dessa kunskapsmål som lyfts fram är Historical Enquiry, som 

innefattar att eleven skall kunna formulera frågor till ett studieområde i historia, samt 

identifiera källor som kan svara på frågorna och ställa sig källkritisk till dessa källor. 

Historical Concepts, som omfattar att eleven skall kunna förklara historiska koncepts så som 

frihet och demokrati, samt identifiera socioekonomiska och politiska maktrelationer som 

existerar i samhället samt förklara varför det finns olika tolkningar av historiska händelser. 

Knowledge, construction and communication, som innefattar att eleven skall kunna tolka 

statistisk information, planera och konstruera argument baserat på bevis samt använda dessa 

bevis för att nå en slutsats. Eleven skall även kunna kommunicera kunskap och förstå att det 

finns olika sätt att göra detta på så som skriftligt, muntligt och visuellt. Heritage, som 

innefattar att eleven skall kunna ställa sig kritisk till problematiken kring vad som erkänns 

vara ett arv. Eleven sägs även skall kunna identifiera på vilket sätt arkeologi, muntliga 

historier samt inhemska kunskapssystem bidrar till en förståelse av deras egna arv.52

 

  

                                                           
50 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008)  
51 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) 
52 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) s.1 & National curriculum statment grade 10-12. s. 9-10 
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Dessa kunskapsmål som läroboken har hämtat från styrdokumentet för historieämnet verkar 

vara influerade av metodisk undervisningsteori. Framför allt då den källkritiska aspekten lyfts 

fram under samtliga områden. Styrdokumentet vilar därmed både på en utbildningsdiskurs 

samt en historiediskurs vilket har i detta fall även påverkat innehållet i läroböckerna. 

Läroboken är därmed både interdiskursiv och intertextuell.  

 

In search of History har åtta kapitel som är tematiskt uppbyggda. Kapitlen följer dock en 

kronologisk ordning från första kapitlet som handlar om världen 1450 till sista kapitlet som 

handlar om världen 1850. Däremellan har varje kapitel övningar som handlar om att kunna 

läsa källor och dra slutsatser från dessa. Oavsett vad kapitlen handlar om så återkopplar de till 

Sydafrikas historik och nuläge. Händelser under apartheid och konsekvenserna av dessa 

återkommer på flera ställen i boken. Ingenstans i läroboken finns det något uttalat syfte till 

varför vi skall studera historia, vilket det däremot finns i styrdokumentet för historieämnet. 

Det går dock att tyda ett outtalat syfte i läroboken vid en analys av kapitlens teman och 

övningar. Detta syfte är både interdiskursivt samt intertextuellt då det sammanfaller med en 

historiediskurs, utbildningsdiskurs samt styrdokumentet för historieämnet.  

 

När det kommer till styrdokumentet så går bland annat att läsa att historieämnets syfte är att 

ge människor verktyg till att ta välgrundande beslut i sitt bidragande till samhället och 

demokratin. Ämnet sägs även skall ge eleverna kunskapen om att de har ett val att ändra 

världen till det bättre. Samt bidra till att forma samhället genom att hjälpa elever att applicera 

de värden som är inbyggda i konstitutionen i deras egna liv och för alla runt omkring dem.53

 

  

                                                           
53 National curriculum statment grade 10-12. s.7 
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När styrdokumentens jämförs med läroboken blir det tydligt att bokens övningar är grundade 

på detta. Övningarna som består av både källkritik och självreflektion uppmanar eleverna att 

koppla historien till dagens Sydafrika. Exemplet nedan är taget ur kapitlet om slaveri.  

 

 Discuss among yourselves. Then present the result of your discussions to 

the class. Remember that disagreement is healthy. What is identity? How do 

you keep your identity when you are stripped of your name, your language, 

your family, your religion and your home?… Can progress and development 

be justified if it is at the cost of human lives? Is there a need for ethics 

(moral values) in business? 54

 

 

Med andra ord så grundar övningarna på de värden som finns i styrdokumenten om att 

förhålla sig kritisk till historien samtidigt som det går att finna en anknytning till den diskurs 

som TRC förde efter apartheid. Det vill säga, Rainbowism där det förflutna skulle bearbetas 

för att kunna skapa ett nytt gemensamt Sydafrika. I denna övning med det kringliggande 

kapitlet går det att tyda ett vi och dem, offer och förövare. Där vi som sydafrikan definierar 

vår identitet mot dem i Europa. Med andra ord det som Benedict Anderson skulle kalla för en 

föreställd gemenskap. Ett Sydafrika där det som omtalas om det förflutna skapar landets 

identitet i förhållande till de andra bortom landsgränsen.55

 

  

Läroböckernas övningar vilar även på en historiediskurs. Bland annat så går det att hitta 

samma tankegångar i läroböckerna kring historiebruk och kulturarv som Peter Aronson och 

Knut Kjeldstadli utgår från i sin forskning. Det vill säga att historia skall ses som 

meningsskapande och identitetsskapande56  Historieämnet i skolan skall både finnas till för att 

bygga upp bilder av det förflutna men även kritiskt granska det förflutna. 57

 

  

Vidare går att läsa i styrdokumentet att elever inom historieämnet skall utforska konsekvenser 

av maktförhållanden, hur politisk makt utövas samt hur genusförhållanden influerar 

människors liv. Eleverna skall även göras medvetna om att kunskap i historia är konstruerad. 

Sydafrikansk historia, inom ett Afrikanskt kontinentalt perspektiv, ska vara prioriterat inom 

                                                           
54 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008)  s. 75 
55 Anderson Benedict (1996) 
56 Aronsson Peter  (2004) s.57-58 
57 Kjeldstadli Knut (2009) s. 23-26 
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ämnet. Detta för att göra ämnet relevant för unga människor och ge dem redskap att förstå och 

kunna analysera den moderna världen. Innehållet skall dock belysa sambanden mellan länder 

och kontinenter snarare än att se historia som något separat och hierarkiskt.58

 

  

Dessa tankegångar går igen i lärobokens tematiska upplägg. Istället för att separera 

världshistorien med nationell och lokal historia sammanbinds dessa i kapitlen. Det afrikanska 

kontinentala perspektivet finns representerad både i textmassan och i övningarna. Rubriker 

som vittnar om detta är bland andra: What part did Africa play in the Atlantic slave trade? 

What part did African slaves play in America? What change did colonialism cause in 

southern Africa?59 Här går det med andra ord finna influenser från den Afrikanska 

renässansen som uppstod efter apartheid som kom att handla om att lyfta upp Sydafrika som 

en del av kontinenten Afrika.60

 

 Likaså återkommer kopplingen till Sydafrika i både kapitlet 

som behandlar franska revolutionen och industriella revolutionen. Med andra ord går det att 

finna både i styrdokumenten och läroboken en tanke om en föreställd gemenskap där den 

dagliga flaggningen av en sydafrikansk identitet inom kontinenten Afrika ställs i förhållande 

till ett europeiskt dem.  

Sammanfattningsvis så visar analysen av den diskursiva praktiken kring In search of History 

att boken både är interdiskursiv och intertextuell. När det kommer till det förstnämnda så är 

det framför allt den metodiska undervisningsteorin samt teorier kring historieämnet och 

identitetsskapande som går igen i boken. I inledningskapitlet så hänvisar författarna till 

styrdokumentet men i de följande kapitlen så är detta inte lika uttalat. Likaså är syftet med 

historieämnet inte artikulerat även om det till viss del går att tyda detta genom övningarna. 

Läroboken producerar och reproducerar den diskurs som finns inom historieämnet när det 

kommer till vikten av att känna till sitt förflutna och sin identitet. Detta märks tydligt när det 

kommer till den sydafrikanska gemensamma identiteten då Afrika lyfts fram som kontinent. 

Likaså återkopplas det i ett flertal kapitel till Sydafrikas förflutna under apartheid och hur 

detta påverkat dagsläget i samhället.  

 

 

                                                           
58 National curriculum statment grade 10-12. s.7-8.  
59 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) 
60 Stolten Hans Erik (2007) s. 79-80 
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7.1.2 Diskursiv praktik - Focus on History 

Titeln på den andra läroboken som har analyserats i denna undersökning är: Focus on History 

- Looking into past.61

 

 Då den föregående lärobokens titel gav intrycket att vara inspirerad av 

metodisk undervisningsteori så upplevs denna titel luta mot en mer objektivistisk 

undervisningsteori. Det vill säga, boken ger intryck av att vara fylld med objektiv historia där 

fokus kommer ligga på just det förflutna och inte nutiden eller framtiden.  

Inledningskapitlet består av, som i föregående bok, en introduktion till bokens innehåll och 

upplägg. Kapitlet är döpt till About this book. Redan i den andra meningen refererar 

författarna till det statliga styrdokumentet för historieämnet.  

 

Welcome to Focus on History Grade 10. This course covers the National 

Curriculum Statement requirements’ for Grade 10.62

 

 

Med andra ord utger sig denna lärobok för att vara intertextuell. Vidare så går det att läsa i 

läroboken om det nya styrdokumentet och syftet med historieämnet.  

 

The introduction of the new curriculum marks a new approach to history. 

The study of history builds the capacity for making informed choices in 

order to contribute constructively to society and to advance democracy. 

History contributes to your personal empowerment by giving you the 

knowledge that, as human beings, there are choices you can make to change 

the world for the better.63

 

  

Läroboken hänvisar med andra ord till det nya styrdokumentet som lyfter fram att 

historieämnet skall bidra till att bygga upp en förmåga hos eleverna att ta genomtänkta beslut 

som kan bidra till ett demokratiskt samhälle. Styrdokumentet och därmed även läroboken är 

influerad av en politisk strävan efter ett demokratiskt Sydafrika med en befolkning som ställer 

sig kritisk till både det förflutna och samtiden. Denna strävan återfinns i bokens alla åtta 

kapitel i både textmassan och i olika övningar. Övningarna handlar ofta om att ta ställning till 

etiska och moraliska frågor som handlar om medmänsklighet och demokrati. Dagens 

                                                           
61 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008)  
62 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008)  
63 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008) 
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demokratiska Sydafrika framställs därtill som en föreställd gemenskap som strävar efter ett 

demokratiskt samhälle i förhållande till det förflutna apartheid. Här går det att koppla till 

Benedict Anderson som menar att om en nation föreställs kamratlig trots rådande 

ojämlikheter i samhället så skapas det en föreställning om en gemensam nation. 64  Därtill går 

det även att knyta detta till Peter Aronsson som menar att genom att kritisera historiska 

skeenden så kan en vilja till förändring skapas.65

 

  

Focus on History - Looking into past är både intertextuell och interdiskursiv. Det vill säga, 

läroboken hänvisar till styrdokumentet både när det kommer till vilka värden som 

historieämnet skall förmedla men även till vilka områden som skall täckas i förhållande till 

det som eleven skall kunna innan årets slut. Den är interdiskursiv när det kommer till vilken 

metod som skall användas i historieämnet, det vill säga den källkritiska metoden som 

förespråkas inom flera historievetenskapliga fält. Därmed bygger även denna lärobok på en 

metodisk undervisningsteori, i motsats till vad rubriken signalerade. I motsats till Knut 

Kjeldstadlis ståndpunkt kring att främja värden i skolan framhåller både styrdokumentet samt 

läroböckerna att detta skall göras inom historieämnet och då framför allt de demokratiska 

värdena.66 Samtidigt så främjas det kritiska förhållningssättet genom de övningar som finns i 

läroboken. Detta innebär att Lärobokens interdiskursivitet både är politisk samt 

historiedidaktisk. Focus on History lyfter fram både det identitetsskapande syftet med historia 

samtidigt som den ger de frigörande verktygen till att riva upp myter om det förflutna, vilket 

även förespråkas bland historiker så som Kjeldstadli. 67

 

  

Även denna bok har influenser från både Rainbowism och afrikansk renässans.68

                                                           
64 Anderson Benedict (1996) s. 21-22 

 När det 

kommer till Rainbowism så finns tanken om att alla människors historia skall finnas 

representerad samtidigt som det är viktigt att förhålla sig kritisk till det förflutna, att minnas 

snarare än att glömma. Detta syns bland annat i kapitlet Heritage där exempel på nationella 

minnesmärken från olika tidsperioder tas upp och diskuteras. Likaså finns det pratbubblor i 

detta kapitel med olika representanter från samhället som får uttala sig om vad de anser är ett 

sydafrikanskt kulturarv. När det kommer till afrikansk renässans så sätter även denna lärobok 

in Sydafrika inom ett afrikanskt kontinentalt perspektiv i både textmassan och i övningarna.  

65 Aronsson Peter  (2004) s. 63-66 
66 Kjeldstadli Knut (2009) s. 262 
67 Kjeldstadli Knut (2009) s. 23-26 
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7.2 Lingvistisk analys av texterna 

Den lingvistiska analysen bygger på Michael Billings teori Banal Nationalism. Det vill säga, 

ord så som nationen, vårt land, Sydafrika, sydafrikan, sydafrikanskt, vi, dem och här har 

kartlagts i förhållande till historieskrivningen i läroböckerna. Detta för att se om huruvida det 

finns ett återkommande mönster kring vem som inkluderas och exkluderas i den 

sydafrikanska historieskrivningen samt vilka element som berörs i förhållande till det 

nationella identitetsskapandet.  

 

7.2.1  Lingvistisk analys - In search of History 

I analysen av texten i läroboken In search of History framgår det tydligt att författarna vill 

balansera historien, det vill säga låta alla inom Sydafrika få sin historia bekräftad. Detta blir 

extra tydligt när det kommer till kapitlen kring koloniseringen och vems historia som skall ges 

utrymme och på vilket sätt det skall framställas. Om VOC (Dutch East India Company) 

ankomst till Sydafrika ska ses som ett bosättande eller erövrande. Om Khoikhois bemötande 

av dessa människor ska ses som en frihetskamp eller gerillakrig. 

 

The VOC had no intention of starting a colony…But matters developed 

differently…And the Dutch presence led to tensions, disputes and conflict 

with the Khoikhoi. Within 20 years the Dutch decided to make the Cape a 

permanent settlement.69

 

     

Författarna löser denna balans genom att neutralisera konflikten. VOC framställs som 

människor med inga avsikter till att kolonisera Sydafrika och konflikten nämns som dispyter 

och spänningar mellan VOC och Khoikhois. Peter Aronsson menar att ett lands 

historiebruksperspektiv visar på vad nationen väljer att minnas och glömma i historien.70

                                                                                                                                                                                     
68 Stolten Hans Erik (2007) 

 I 

detta fall så får stridigheterna och konsekvenserna mindre utrymme. Det man minns är starten 

av ett gemensamt Sydafrika med rötter från både holländska européer och ursprungsinvånarna 

Khoikhoi. Senare i detta kapitel omnämns det dock att Khoikhoi blev borttvingade från deras 

mark och tappade så småningom sin självständighet. Michael Billing skulle säga att dessa 

berättelser reflekterar den balans av hegemoni som finns inom nationen. Olika historier 

69 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) 
70 Aronsson Peter  (2004) s. 72-73 
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kämpar om att bli erkända som nationens historia och det är vinnarens historia som blir 

skriven.71 När det kommer till Sydafrikas historia så finns det en tanke om att alla skall känna 

sig inkluderade, en tanke som bland annat förespråkades inom Rainbowismen och TRC. Där 

den nationella identiteten skall byggas på ett samspel mellan olika kulturer och etniciteter.72

 

 

Kapitlet avslutas med en bild på en färgad elev som ler och säger i en pratbubbla: 

The decision by the Dutch to colonize tha Cape had huge consequences for 

the course of the South African history, as you know full well.73

 

  

Konflikten neutraliserad därmed en sista gång i detta kapitel med att tjejen på bilden ler. Utan 

bild skulle texten signalera ett större allvar och om tjejen hade varit vit så hade detta kunna 

tolkas som de vita européernas historia. Boken låter bilder på elever från olika etniciteter 

komplettera texten vid ett flertal tillfällen där representanterna får uttala sig genom en 

pratbubbla. Analysen visar dock att de flesta representanterna är från grupper som fortfarande 

omnämns som färgad, vit och svart i Sydafrika. En indelning som framför allt kom att 

praktiseras under apartheid. Invandrade grupper från bland annat Indien och Kina får mindre 

plats i boken. Den invandring som boken framför allt fokuserar på är Trekboernas ankomst till 

Sydafrika. 

 

Konflikten som uppstod när Trekboerna anlände till Sydafrika får stort utrymme i läroboken. 

Framställandet av denna konflikt ger dock utryck för att vila mer på Trekboernas 

historieskrivning än San och Khoikhoi - befolkningens historia.  

 

At first, the trekboers depended on the Khoikhoi for cattle and knowledge of 

the best grazing and water supplies. But they hunted out much of the game 

which the San needed for survival. In some cases, they robbed the Khoikhoi 

of their cattle. As a result there was a long period of guerilla resistance by 

the Khoikhoi and San against settler farmers. The VOC was only able to 

establish control by organizing the trekboers into armed commandos (or 

fighting units).74

                                                           
71 Billing Michael (2001) s.71 

  

72 Stolten Hans Erik (2007) s. 80-81 
73 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) s. 61 
74 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) s. 199 
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Trekboernas roll till uppstartandet av konflikten neutraliseras genom de ordval som gjorts så 

som att de i “enstaka fall” stal boskap från Khoikhoi. Vi har även fått veta tidigare i texten att 

trekboer var tvungna att fly sina hem. Sista raden i citatet ovan signalerar därmed att VOC 

och trekboerna behövde ta kontroll och styra upp kaoset och att det endast var möjligt genom 

arméer. Detta kan ses som ett utryck för ett västerländsk kolonialt perspektiv. Michael Billing 

menar att det är enbart när människor känner tillhörighet till nationen som ett hemland som 

nationen kan reproduceras.75

 

 Denna historia lyftes upp högt under apartheid och ansågs vara 

ett kulturarv för alla sydafrikaner och här skulle tanken kunna fortsatt reproduceras om det 

inte var för de följande källkritiska övningarna i läroboken.  

Do you think the migration of the trekkers into the interior and the effects of 

this are still worth studying today? Explain your point of view.76

 

 

I övningarna får eleverna med andra ord ta ställning till vad de anser om texterna och vad de 

tycker bör inkluderas och exkluderas i historieundervisningen. Följande citat visar även det på 

en övning som uppmärksammar urvalet till historieskrivning. 

 

There are thousands of sources that could have been selected for this unit. 

How balanced has the selection of sources been? Explain your answear.77

 

  

Genom övningarna får eleverna ställa sig källkritisk till läroboken vilket även ökar elevernas 

medvetenhet till hur en historiker arbetar. Knut Kjeldstadli menar på att ett sådant 

medvetandegörande skapar även ett källkritiskt förhållningssätt mot propaganda och medier.78

Detta går hand i hand med den uppmaning till granskning av det förflutna som förespråkades 

inom TRC i strävan efter en gemensam nationell identitet.

 

79

 

  

Läroboken In search of history lyfter även upp andra delar av historien, bland annat 

Storbritannien och Frankrikes närvaro i Indien. Detta kapitel handlar dels om koloniseringen 

men även om de olika kulturerna och religionerna i Indien. I detta kapitel så nämns det bland 

                                                           
75 Billing Michael (2001) s.7-8 
76 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) s. 213 
77 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) s. 211 
78 Kjeldstadli Knut (2009) s. 265-266 
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annat att det inte bara är Sydafrika som varit koloniserat. Detta går att se som ett hävdande av 

ett Sydafrika (vi) där det förflutna får mening i förhållande till världshistorien. Kapitlets 

intresse av det mångkulturella Indien ger även en öppning till att lyfta fram Sydafrikas 

samhälle. Vilket den efterföljande övningen gör. 

 

South Africa is a culturally and religiously diverse country. Make up a 

slogan or statement which promotes tolerance and acceptance of all our 

people. (You can even try to promote it in your own school, community or 

local radio!)80

 

 

Övningen lyfter fram och förespråkar en inkludering av alla Sydafrikas invånare. Något som 

återigen går att koppla till tankegångar från Rainbowismen. Det vill säga, tanken om ett unikt 

Sydafrika som en regnbågsnation där alla kan känna sig inräknad.81

 

   

Slutligen så går det att återfinna i läroboken influenser från afrikansk renässans. Där 

Sydafrikas nationella identitet bygger på en känsla av ett större medborgarskap i den 

afrikanska kontinenten.82

 

  

The forced removal of Africans from their homes on the African continent 

led to the spread of African ideas and culture throughout the world… The 

world has been vastly enriched by the African diaspora.83

 

 

Läroboken har flera exempel på hur Sydafrika som del av Afrika kan känna sig stolt över ett 

rikt kulturarv. Benedict Anderson menar att genom att framställa det positiva inom en nation 

kan det växa fram en föreställd gemenskap trotts eventuella ojämlikheter och oegentligheter.84

 

 

Sammanfattningsvis så visar den lingvistiska textanalysen att läroboken kämpar med att 

inkludera alla etniciteter och historier. I textmassan blir det dock till stor del ett västerländskt 

kolonialt perspektiv men detta balanseras genom de källkritiska övningarna. Boken har även 

                                                                                                                                                                                     
79 Ericson Maria (2001) s. 402-410 
80 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) s. 64 
81 Stolten Hans Erik (2007) s. 80-81 
82 Stolten Hans Erik (2007) s. 81-84 
83 Bottaro Jean, Visser Pippa & Worden Nigel (2008) s. 73 
84Anderson Benedict (1996) s. 21-22 
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influenser från både Rainbowism och afrikansk renässans. Det förstnämnda märks framför 

allt när det kommer till inkludering av alla sydafrikaner. Det sistnämnda när det kommer till 

att lyfta fram det positiva och unika med Sydafrikas historia i kontexten av kontinenten 

Afrika.  

 

7.2.2 Lingvistisk analys - Focus on History  

Läroboken Focus on History börjar med ett kapitel som handlar om kulturarv i Sydafrika. 

Detta kapitel får ett stort utrymme i boken och resten av kapitlen hänvisar tillbaka till detta 

vid ett flertal tillfällen.  

 

Redan på första sidan i kapitlet om kulturarv så märks influenser från Rainbowism85 där olika 

etniciteter representeras genom personer som uttalar sig om vad arv är för dem. En av dessa är  

Dr Ben Ngubane, den förre detta kulturministern, som menar på att Sydafrika som en 

nystartad demokrati kan skapa ett nytt arv som alla kan finna en mening med och dela 

tillsammans som sydafrikaner. En annan person som får uttala sig är skådespelaren Dawn 

Matthews som menar på att arv för henne är de människor som födde henne och då inte bara 

hennes föräldrar utan alla förfäder samt den miljö och det samhälle som hon växt upp i.86

 

 Den 

sista personen som uttalar sig är rugbyspelaren De Wet Barry som säger:  

All of us have a heritage. For me, it means my roots as a South African - the 

place from where I come, my ancestors and my country´s past history… I 

am proud of being a South African and of our nation´s rich historical 

leagacy.87

 

 

Med andra ord lyfter läroboken fram med dessa personers uttalande ett Sydafrika som har 

många olika kulturer men ändå en gemensam grund att stå på. En nation som man har 

möjlighet att forma så alla kan känna sig inkluderad i och som man kan känna sig stolt över. 

Detta går att koppla till Michael Billings teori om banal nationalism där han menar att genom 

den dagliga påminnelsen i det vi läser om vårt hemland så skapas det en nationell identitet. 

Denna identitet yttrar sig sedan genom hur vi tänker och talar om vårt hemland, vilket i sin tur 

                                                           
85 Stolten Hans Erik (2007) s. 80-81 
86 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008) s .2 
87 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008) s. 2 
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reproducerar nationen.88 Här går det med andra ord se en reproducering av Rainbowism89

 

 i 

talet om Sydafrika som nation. Det vill säga, människorna som yttrar sig i läroboken talar om 

ett försonat land som bygger en ny grund att stå på med en rik mångkulturell historia. 

Läroboken lyfter fram Sydafrika som unikt vid ett flertal tillfällen och då framför allt i 

samband med dess mångkulturella arv men även hur nationen valt att ta vara på detta. 

South Africa´s rich and diverse form of heritage have made its people 

unique in the world.90

 

 

South Africa is one of the first countries in the world to formally protect 

places associated with ´livning heritage´or heritage based on stories passed 

down from generation to generation.91

 

 

I båda ovanstående citaten går det med andra ord att tolka en strävan efter att läsaren skall 

kunna känna sig stolt över att vara sydafrikan. Detta kan ses som influenser av den afrikanska 

renässansen där man började lyfta fram det afrikanska ursprunget och framför allt den 

afrikanska vägen framåt.92  Detta går även att tolka vad Peter Aronsson skulle benämna som 

meningsskapande historia.93

 

 Det vill säga, studenterna uppmanas att söka svar på vad 

Sydafrika är idag och vart det är på väg. I läroboken görs detta bland annat genom att ställa 

det nya Sydafrika mot det gamla.  

If you go to heritage places and museums, it is relatively easy to see how the 

early history of South Africa was distorted during the apartheid era. In fact, 

whenever you look at a piece of history, whether it is a photograph, a 

document, a building or a signpost, you need to be aware that it might have 

been changed or manipulated for political reasons.94

 

 

 

                                                           
88 Billing Michael (2001) s. 7-8 
89 Stolten Hans Erik (2007) s. 80-81 
90 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008) s. 4 
91 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008) s.19 
92  Stolten Hans Erik (2007) s. 81-84 
93 Aronsson Peter (2004) s. 57-58 
94 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008) s. 3 
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In 1994, the new South African government recognised that the dispossed 

people of our past, including slaves, had been either ignored or marginalised 

in terms of museums, heritage sites and history, and they tried to adress this 

issue.95

 

  

Dagens mångkulturella Sydafrika definieras med andra ord mot det gamla apartheidsystemet. 

De ovanstående citaten går även att se i ljuset av vad Peter Aronsson menar är historia som 

används för att skapa legitimitet.96

 

 I detta fall framställs det nya demokratiska Sydafrika som 

tillförlitligt och inkluderande i förhållande till det gamla systemet. Det bör dock nämnas att 

även denna lärobok uppmanar eleverna att ställa sig källkritiska till historieskrivningen. Detta 

görs bland annat genom de olika övningarna och genom att t. ex visa kritik som dagens 

museum mött:  

Some commentators have criticised the Apartheid Museum for depicting 

whites as the opressors and blacks as victims.97

 

 

Även om läroboken hela tiden påminner eleverna om att ställa sig källkritisk till både det 

gamla systemet och det nya så visar analysen av Focus on History tydligt att inkluderingen av 

läsaren består i att definiera dagens Sydafrika mot det gamla. Där läsaren kan känna sig som 

en del av en mångkulturell tolerant nation. Därtill sätter även denna lärobok in Sydafrika inom 

den Afrikanska kontinenten i förhållandet till det andra Europa. Då framför allt när det 

kommer till kapitlen kring slavhandeln.  

 

Sammanfattningsvis så visar den lingvistiska analysen av Focus on History att Sydafrika som 

hemland framför allt förknippas med framgång efter apartheid. En nation där alla skall kunna 

känna sig inkluderade och en nation som inte tänker upprepa tidigare misstag. Eleverna 

uppmanas att vara källkritiska i övningarna både till det förflutna och nutidens samhälle. Det 

bör dock nämnas att detta ställs i kontrast till en textmassa som framför allt lyfter fram dagens 

politiska framgångar snarare än misslyckanden. Detta kan vara ett resultat av att texten både 

är intertextuell och interdiskursiv. Det vill säga, läromedelsförfattarna reproducerar de 

tankegångar som finns i samhället om ett nytt försonat Sydafrika som influerats av 

                                                           
95 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008)  s.83 
96Aronsson Peter (2004) s. 57-58 
97 Dyer C, Nisbet J, Friedman M, Johannesson B, Jacobs M, Roberts B & Seleti Y (2008) s. 9 
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Rainbowism och den afrikanska renässansen. Därtill är boken även uppbyggd tematiskt efter 

styrdokumentet för historieämnet där de demokratiska värdena skall genomsyra 

undervisningen.  

 

7.3 Den sociala praktiken 

Som tidigare nämnts avser en analys av den sociala praktiken att svara på om läroböckerna 

förändrar eller bidrar till en kontinuitet i samhället kring det nationella identitetsskapandet. 

Här kommer med andra ord analyserna av den diskursiva praktiken och läroböckerna att 

kopplas ihop med den vidare sociala praktiken, det vill säga det sydafrikanska samhället. 

Detta görs med hjälp av att ta in teorier samt tidigare forskning kring identitetsskapande och 

Sydafrikas samhälle.  

 

De tidigare analyserna av den diskursiva praktiken och läroböckernas texter visar på att båda 

böckerna är influerade av både Rainbowism och afrikansk renässans. Med andra ord bygger 

de på olika ingångar till historieskrivning som fortfarande existerar i Sydafrika. Maria 

Ericsson har undersökt närmare Rainbowism som är tätt sammankopplat med TRC i sin 

avhandling Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape.98 Hon lyfter fram 

där hur ledarna i Sydafrika förespråkade ett enande genom försoning och erkännanden. Det 

vill säga, att alla sydafrikaner har ett ansvar att möta det förflutna då de alla är kapabla att 

vara både offret och förövaren. Likaså framhölls tanken om umbuntu, det vill säga att en 

människa är en människa enbart genom andra människor. Med andra ord så är alla 

sydafrikaner beroende av varandra oavsett vilken sida man stått på under apartheid.99

 

 Tanken 

om att bearbeta det förflutna gemensamt genomsyrar läroböckerna. Likaså reproducerar 

böckerna bilden av Sydafrika som en regnbågsnation.  

Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien? visar på hur viktigt historiografin upplevs 

av ungdomar i det mångkulturella Sverige. Där många yrkar på att få ett erkännande av sin 

historia av omgivningen.100

                                                           
98 Ericson Maria (2001) 

  Läroböckerna som analyserats här visar på att de kämpar att ta in 

flera olika historieskrivningar med olika resultat. Den första In search of History väljer att i 

textmassan spegla händelserna ur ett mer eller mindre västerländskt perspektiv medan 

övningarna ger plats till alternativa tolkningar. Den andra boken Focus on History har mer 

99Ericson Maria (2001) s. 402-408 
100 Nordgren Kenneth (2006) s. 220 
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influenser från afrikansk renässans men även där ger övningarna plats för källkritik. Medan 

Nordgrens avhandling visar på att svenska skolans styrdokument brister i att lyfta fram 

interkulturalitet så tycks det sydafrikanska styrdokumentet utgå från detta perspektiv.101

 

 Det 

interkulturella perspektivet genomsyrar även i läroböckerna vilket visar på att de politiska 

diskussionerna i samhället reproduceras i böckerna.  

Som tidigare nämnt så menar Norman Fairclough i sin diskursanalytiska teori att sociala 

identiteter och relationer formas genom den diskursiva praktiken, det vill säga inom den 

kontext som texter produceras och konsumeras.102

 

 I detta fall skulle det betyda att 

läroböckerna medverkar till produktionen och reproduktionen av det nationella 

identitetsskapandet i Sydafrika. Framför allt till att skapa en sydafrikansk identitet som 

bygger på en kombination av Rainbowism och afrikansk renässans. Det blir tydligt att 

böckerna både reproducerar och producerar en gemensam nationell identitet byggd på ett 

mångkulturellt Sydafrika men det är svårare att svara på i vilken utsträckning dessa 

läroböcker influerar samhället. För att svara på det hade en ytterligare studie behövts göras 

med fokus på mottagarna.  

                                                           
101 Nordgren Kenneth (2006) s. 217-218 
102 Fairclough Norman (1998) 
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8. Sammanfattning och slutsats 
Denna uppsats har ämnat till att svara på i vilken utsträckning sydafrikanska läroböcker inom 

historieämnet är kopplade till de statliga styrdokumenten samt huruvida de producerar och 

reproducerar en nationell identitet. De frågor som därmed ställts har varit: I vilken 

utsträckning är läroböckerna kopplade till de statliga styrdokumenten för historieämnet? Hur 

förhåller sig läroböckerna inom historieämnet till produktionen och reproduktionen av en 

nationell identitet i Sydafrika? Efter vilka kriterier inkluderas och exkluderas individer i den 

nationella gemenskapen?  

 
Undersökningen visar att läroböckerna är starkt kopplade till det statliga styrdokumentet för 

historieundervisningen. Vilket framträder tydligt i analysen av den diskursiva praktiken. 

Läroböckerna hänvisar till styrdokumentet både explicit och implicit. Det vill säga, i förorden 

till böckerna så utrycks det i klartext att boken är kopplad till styrdokumentet men det finns 

även en outtalad intertextualitet i läroböckerna då de är tematisk upplagda efter 

styrdokumentens rekommendationer. Både textmassorna och övningarna uppfyller de kriterier 

för historieämnet som styrdokumentet anser är viktiga. Analysen av den diskursiva praktiken 

visar även att båda böckerna är interdiskursiva. Med andra ord går det att finna en koppling i 

läroböckerna till både en utbildningsdiskurs som omfattar avväganden inom den didaktiska 

utbildningsvetenskapen samt en historiediskurs som omfattar teorier inom den 

historievetenskapliga disciplinen.  

 

Förutom att läroböckerna har koppling till dessa två diskurser så finns det även starka 

influenser av Rainbowism och afrikansk renässans. De två läroböckerna reproducerar med 

andra ord en gemensam nationell identitet inom Sydafrika som bygger på de diskussioner som 

förs i samhället. Böckerna återger bilden av ett försonat mångkulturellt Sydafrika inom 

kontinenten Afrika. Denna uppsats går att se som ett komplement till Maria Ericsons 

avhandling Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape 103

                                                           
103  Ericson Maria (2001) 

 då de resultat 

som redovisas där återspeglas även i denna uppsats. Det vill säga, de politiska diskussionerna 

som fördes under Truth and Reconciliation Comission kring Rainbowism går att återfinna i 

både styrdokumentet för historieämnet och läroböckerna.  
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Den nationella identiteten som Benedict Anderson kallar för en föreställd gemenskap både 

reproduceras och produceras i läroböckerna. Detta sker delvis genom banal nationalism. Det 

vill säga, genom de nationella orden som används i läroböckerna inkluderas flera olika 

kulturer och etniciteter i ett vi inom nationen Sydafrika i förhållande till dem i Europa.  

 

Texterna och övningarna i böckerna bidrar till produktionen av den nationella identiteten 

genom att påminna eleverna om att de kan vara stolta över att vara sydafrikan i en unik 

mångkulturell nation inom kontinenten Afrika. Inkluderingen av alla sydafrikaner är dock inte 

självklar då båda böckerna kämpar med att välja ut vems historia som skall återberättas. 

Kenneth Nordgren visar i sin avhandling Vems är historien? att svenska styrdokumentet 

brister i att lyfta fram det interkulturella perspektivet då det faller i skuggan av framhållandet 

av det svenska kulturarvet104

 

 I Sydafrika genomsyras både styrdokumenten och läroböckerna 

av en strävan efter ett interkulturellt perspektiv men trotts detta så speglas vissa händelser ur 

ett enda perspektiv. Framför allt så återkommer ett västerländskt kolonialt perspektiv i 

kapitlen om koloniseringen i boken In search of History. Analysen visar dock att 

läroböckerna eftersträvar en inkludering av alla i den nationella gemenskapen oavsett 

etnicitet. Detta framställs i både text och bild genom representationer av människor med olika 

kulturella bakgrunder. Däremot så får invandrade grupper från Indien och Kina mindre 

utrymme i förhållande till de grupper som fortfarande omnämns som färgad, vit och svart i 

Sydafrika, vilket kan ses som en kvarvarande rest från det uppdelade apartheidsystemet. Med 

andra ord så visar undersökningen att även om det interkulturella perspektivet genomsyrar 

styrdokumenten kvarstår svårigheterna när det kommer till att omsätta detta i praktiken. De 

sydafrikanska läroböckerna strävar dock efter att lösa denna problematik genom att 

uppmärksamma detta i de olika övningarna. 

Denna undersökning skulle vara lika relevant att genomföra på svenska läromedel då vi idag 

lever i ett mångkulturellt land med influenser från olika kulturer som bidrar till vårt 

identitetsskapande. Skolan och lärare har alla förutsättningar till att främja ett interkulturellt 

perspektiv och bör göra det. Jag vill därmed avsluta denna uppsats med att föreslå fortsatta 

studier av svenska läromedel och dess identitetskapande roll, då framför allt inom 

historieämnet. 

                                                           
104 Nordgren Kenneth (2006) s. 220 
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