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A post-colonial image analysis of school textbooks in home economics 

Abstract  

The Swedish education system reflects the multicultural society in Sweden, therefore there is 

a need of school textbooks that pupils can identify themselves with to create meaning and 

value in their learning. According to the Swedish Education Administrations (Skolverkets) 

report (2006) and Selander (2003, s. 198) the school textbooks are the main source of 

education in class. There has been an implicit message in the older textbooks that is 

associated with the belief that non-Europeans are seen as victims, and that Europeans are 

privileged with a “good life”.  

Many school textbooks has been analyzed from different points of perspectives, however, 

analysis from a postcolonial perspective on home economics books has practically been 

nonexistent. 

Analysis in this study are focused on how non-western people are been portrayed in six 

different textbooks in the subject to conclude if the colonial discourse is still maintained and 

reproduced in the school. To answer the question of formulation an image analysis is made of 

the six, previously mentioned, textbooks. The result shows that since 1976 school textbooks 

are consistently reproducing the same image of non-Europeans as victims and 

underdeveloped – the way of portraying them as said has merely shifted from images of 

starved children to helpless victims of environmental disasters and occidental abundance but 

are held equally responsible for their own underdevelopment, in anticipation of occidental aid. 

 

Keywords: School textbook, post colonialism, image, discourse, andrafiering 
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Sammanfattning 

Den svenska skolan speglar det mångkulturella samhället, därför behövs läroböcker som alla 

elever kan identifiera sig med för att skaffa mening i sitt lärande. Enligt Skolverkets rapport 

(2006) och Selander (2003, s.198) är läroböcker en av de läromedel som mest styr över 

undervisningen i skolan. Det har funnits ett underförstått budskap i de äldre läroböckerna som 

associeras med att utomeuropéerna ses som offer, ”dessa är det synd om”, och att européer 

”lever ett gott liv”. Många läroböcker har analyserats ur olika perspektiv, däremot har 

analyser om böcker i Hem-och konsumentkunskap ur ett postkolonialistiskt perspektiv varit 

obefintliga.  I det här arbetet analyseras det hur icke-västerländska personer har gestaltats och 

gestaltas i sex läroböcker i just detta ämne för att se ifall de koloniala diskurserna fortfarande 

upprätthålls och reproduceras i skolan. För att kunna svara på frågeställningarna görs en 

bildanalys där sex läroböcker granskas. Resultatet visar att läroböcker sedan 1976 

reproducerar samma bild av icke-européer som offer och underutvecklade - sättet att gestalta 

det har blott förskjutits från bilder på hungriga barn till bilder på hjälplösa offer i 

miljökatastrofer och av västerländskt överflöd men hålls fortfarande ansvariga av sin egen 

underutveckling, i väntan på västens hjälp.  

Nyckelord: Lärobok, postkolonialism, bild, diskurs, andrafiering. 
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1 Inledning 

     På ett övergripande plan försöker detta arbete bidra till Utbildningsvetenskap genom att 

uppmärksamma olika elevers villkor och förutsättningar för lärande i den svenska skolan och 

ifrågasätta skolans demokratiska uppdrag. På grund av arbetets begränsade storlek mynnar 

undersökningen ut i analysen av bilden av icke-västerlänningar som skolan förmedlar genom 

läroböckerna i Hem- och konsumentkunskap1, för att ta reda på ifall samhällets strukturer 

upprätthåller och reproducerar den koloniala bilden av utomeuropéer.  

     Enligt Sernhede (2009, s.9) har samhällets institutioner svårt med att motverka 

stigmatisering och det finns forskning som pekar mot att den svenska skolan snarare kan 

förstärka upplevelsen av utanförskap (Bunar, 2001, 2004, Runfors 2003), vilket skulle kunna 

vara ett av hindren för elever med utomeuropeisk bakgrund att interagera i det lärandet 

mötet2. Anledningen till undersökningen är att som blivande Hem- och 

konsumetkunskapslärare kommer jag att behöva använda dessa läromedel i något tillfälle. 

 

1.2 Läroböcker 

     Sedan sitt ursprung har en av funktionerna3 i läroböckerna varit att avgränsa det som ”ska 

läras ut” och har utgjort en del av det upprepade samtalet4 i samhället, som pågår på TV, 

radio, utomhusreklam, biståndsorganisationer m.fl.5.  

     I sin rapport från 2003 pratar Staffan Selander, professor i didaktik och läromedelforskare, 

om just reducering av verkligheten och kontroll i läroböckerna: 

”Läroböcker är inte bara redskap för undervisning utan också en minnesbank för kunskap och 

                                                 
1 Hädanefter Hkk istället för Hem- och konsumentkunskap. 
2 För Monica Sträng och Jörgen Dimenäs (2000) innebär begreppet alla de situationer där individer mer eller 

mindre medvetet lär sig något när de ges möjlighet att interagerar i ett möte med någon, med en berättelse osv. 

Detta möte är själva kärnan i den planerade undervisningen. Den ska utgå från elevers intressen ska kunna 

realiseras i en social miljö där eleverna upplever meningsfullhet och delaktighet. 
3 Enligt Selander (2003, s.202) hade läroboken flera funktioner: den skulle avgränsa vad som ”lärdes ut” på de 

olika stadierna, den skulle utgöra navet för verksamheten i klassrummet, den skulle också hålla eleverna 

sysselsatta och få alla att arbeta i samma takt, och den skulle också komplettera läraren som inte alltid var så 

välutbildad. Om dessa funktioner skriver man i Skolverkets studie gjord 2006 om läroböcker, d.v.s. att 

funktionerna kvarstår.  

4 För Selander (2003, s.194) är det upprepade samtalet snitt ur det vardagliga pågående samtalet där kunskaper i 

olika kulturer om andra kulturer ”förpackas”. Med det menar han det samtalet man har om en händelse av 

betydelse inträffar, att det berättas flera gånger, sprids vidare. Detta är enligt honom viktigt i det sociala 

samspelet som ett sätt att skapa en gemensam förståelse och en gemensam historia. Enligt honom är på det sättet 

som budskapen ”förpackas” i olika kulturer. Detta sker när olika medium (TV, läroböcker, reklam överallt) 

berättar samma berättelse exempelvis hungern i Afrika, fattigdom i Latinamerika osv. 

5 Se Kwingwa-Lidman & Rehnström (2005) där Sidas uppdrag och deras texter undersöks.  
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kommunikation. De fungerar som redskap för lärande, som informationskällor men också som socialt 

minne. Läroböcker utgår den plats där vi har placerat sådana fakta, förklaringar och exempel som vi 

ser som grundläggande, giltiga, objektiva och nödvändiga för vår gemensamma sociala och kulturella 

orientering. Olika läroböcker utgår tillsammans ett minibibliotek, en första källa för nybörjare att ösa 

ur och, samtidigt, ett instrument för kontroll… De är konstruerade för en särskilt sorts social 

praktik…” (2003, s.184) (det markerade med kursiva är mina).  

     Selander (2006, s.31) säger också att hur världen representeras hänger samman med vad 

som förväntas av dem som läser och använder böckerna. Detta skulle betyda att elever med 

invandrarbakgrund skulle behöva konfronteras med bilder av sitt eller sina föräldrars hemland 

i läroböckerna, de skulle behöva acceptera detta narrativ och försöka bli och tänka som 

svenska (västerländska) personer (Elmeroth, 2008, s.76) samt förneka sin bakgrund och inte 

tillåtas att utveckla sin egen identitet i skolan.   

1.3 Syftet och frågeställningar 

     Arbetets syfte är att ta reda på ifall skolan genom läromedel fortfarande reproducerar den 

koloniala diskursen genom att undersöka hur icke-västerländska personer har gestaltats och 

gestaltas i Hkk böcker.  

Frågeställningarna är följande:  

1-I vilka kapitel och sammanhang porträtteras icke-västerlänningar i Hkk-böckerna för 

grundskolans senare år? Vad står bilderna av icke-västerlänningar för?  

2-Vilken diskurs avslöjar bildernas konnotationer av icke-västerlänningar jämfört med 

bildernas konnotationer av västerlänningar i Hkk-böckerna?   

3-Finner man skillnader mellan de olika böckernas upplagor i hur man gestaltar icke-

västerlänningar?  

 

2 Teoretisk inramning  

2.1 Diskursanalys 

     Det finns många definitioner om diskurs. Kulturforskaren Marianne Winther Jørgensen 

och kommunikationsforskaren Louise Phillips (2000, s.67, 69, 71) säger att diskursen 
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omfattar inte bara talspråk eller skriftspråk utan också bilder. Samtidigt finns det många sätt 

att analysera diskurs. Diskursanalys kan vara relevant i ett vetenskapligt arbete antingen som 

metod eller som teori eller både som metod och teori. I denna uppsats kommer diskursanalys 

användas endast som teori och arbetet utgår från två kultursociologers definition av diskurs, 

Arvastsson och Ehn: 

”…en beskrivning eller en handlingsmönster som genom att upprepas fastlägger vissa betydelser och 

får saker och personer att framställa på ett visst sätt och som därmed förhindrar andra uppfattningar. 

Diskurs kan också definieras som ett upprepat språkligt mönster, ett slags rådande ”sanningar”, 

underbyggda av vetenskap, medier, religion, politik eller ideologier.”(Arvastsson & Ehn, 2008, s.150)  

     Enligt postkolonialförfattare och kritiker Ania Loomba (2006, s.54) är diskurs rotat i 

mänskliga praktiker, institutioner och handlingar. Diskursiva praktiker gör det svårt för 

individen att tänka utanför diskursers gränser; således utövar de makt och kontroll. Den 

påverkar tillvaron för individer och grupper och skapar ojämlikheter mellan olika grupper och 

formar kategorier (Elmeroth 2008, s.16).            

     I sin antologi Textens mening och makt, som handlar om olika diskursanalys inriktningar, 

säger samhällsvetenskapsforskarna Göran Bergström och Kristina Boréus (2005, s.15) 

däremot att texter i sig inte innebär makt, men de kan användas för att iscensätta 

maktförhållanden mellan grupper och individer. Diskursen som uttryck för makt kan ses som 

att diskursen avgör vem som har rätt att säga vad och vem som inte har det (Bergström & 

Boréus 2005: 328), vad som förtigs och vem man ignorerar (Stensmo, 2002, s.125, Elmeroth, 

2008, s.18). Därför menar Bergström & Boréus (2005) att diskursen måste analyseras, för att 

identifiera situationer där makt utövas och menar att makt inte behöver utgå från klassbaserat 

våld utan kan utövas genom bl.a. skolsystemets formande av värderingar och föreställningar, 

d.v.s. genom den etablerade kunskapen. För Foucault (i Bergström & Boréus (2005) är den 

etablerade kunskapen synonym med den etablerade makten, den som skapar, bestämmer och 

normera diskursen och utestängningsmekanismerna vilken bestämmer vad som är rätt och fel.  

     Genom att analysera diskursen kan man se hur användningen av språket kopplas samman 

med hur den sociala verkligheten skapas (Jörgensen & Philips 2000: 74). För att åstadkomma 

detta krävs att texter dekonstrueras enligt Christer Stensmo (2002, s.126), docent i pedagogik 

och lärarutbildare i Uppsala, eftersom texter är något konstruerat som man kan plocka isär 

och i den kan man undersöka begreppen, idéer och teoriernas ursprung; hur de har uppstått, 

produceras och reproduceras; varför de är auktoritativa och med analysen kan man dessutom 
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avslöja de maktförhållanden som råder. Dekonstruktion enligt honom innebär att man 

blötlägger implicita antaganden, värderingar och perspektiv som texten vilar på. 

     Enligt ovan kan man konstatera att diskursen bidrar till att konstituera verkligheten men 

samtidigt att den är konstituerande av verkligheten samt att diskursen kan röra sig mellan en 

mikronivå (vardagligt) och en makronivå (en abstrakt). I den första nivån handlar om en hur 

individen använder sig av diskursen för att konstituera verkligheten och i en makronivå 

handlar det om hur överordnande diskurser hindrar individer i sitt handlande (Jørgensen & 

Phillips (2000).  

2.2 Kolonialism 

     Enligt Oxford English Dictionary (OED) kommer Kolonialism från latinets colonia, det 

vill säga koloni. Koloni beskrivs i samma källa som: 

”En bosättning i ett nytt land... en grupp människor som slår sig ner på en ny plats och formar ett 

samhälle som är underkastat eller förbundet med moderstaten; detta samhälle utgörs av de 

ursprungliga bosättarna och deras ättlingar och består så länge förbindelserna med moderstaten 

upprätthålls” (i Loomba 2006:23).  

     Ania Loomba, postkolonialförfattare och kritiker, (ibid.) anser att beskrivningen är 

problematisk eftersom definitionen fokuserar uteslutande på kolonisatörerna utan att nämna 

människor som sannolikt bodde på platsen innan kolonisatörerna bosatte sig där. Enligt henne 

”rensas” innebörden av begreppet från att kopplas till konfrontationer, erövring och dominans 

till vilket jag skulle tilläga exploatering samt negation av medmänniskan (Fanon, 1969, i 

Kwingwa-Lidman & Rehnström, 2006, s.8). Loomba (s.40) menar också att i den europeiska 

kolonialismen, förutom tvångsmässigt övertagande av främmande landområden och 

ekonomier, inbegrep det att omstrukturera ickekapitalistiska ekonomier med målet att stärka 

den kapitalistiska utvecklingen i Europa. 

     Långt innan kolonialismen cirkulerade, enligt Loomba (2006, s.72) specifika bilder av 

turkar, afrikaner, muslimer i Europa men det var under kolonialismen när bilden av ”den 

Andre” cementerades och rekonstruerades på grund av de täta kontakterna mellan européer 

och icke-européer. Enligt henne var det nödvändigt att konstruera och ställa den Andre som 

motsats till ”oss”, inte bara för framställningen av icke-européer utan även för konstruktionen 

av det europeiska självet (Ibid, s.118). 
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2.3. Postkolonialism och Postkolonialteori 

     Begreppet postkolonialism kan anknytas med tiden, något som kom efter kolonialismen, 

samtidigt kopplas prefixet post med något bortom, en vidareutveckling av något som i 

”postmodernism” och ”poststrukturalism”.  

     Begreppet postkolonial, genom prefixet post, kan också implicera ett efteråt, både 

tidsmässigt och ideologiskt. Dessa implikationer är inte riktigt accepterade. Den andra 

implikationen genom sin ideologiska mening som överskridande har kritiserats eftersom 

kolonialismens orättvisor fortgår, menar kritikerna, och det är för tidigt att dödförklara den.  

    Indelning första och tredje världen är ett spår av kolonialismen (Loomba, 2006, s.28). Den 

tidsmässiga kan dessutom bidra att dölja interna sociala och rasmässiga skillnader, menar 

Loomba. De antikoloniala krafterna har sällan speglat de koloniserades intressen, eftersom 

varken kvinnorna, arbetarklassen eller bönderna har gynnats med nedmonteringen av 

koloniala styren. Med detta menar hon att kolonialismen kan komma inifrån. Det 

Postkoloniala har verkat på olika sätt i olika delar av världen eftersom det har samverkat med 

ekonomiska, sociala, kulturella och historiska faktorer från de olika platserna(Ibid. s.32).   

     Postkolonialteori är en ideologisk teoribildning som har sina rötter i poststrukturalism och 

postmodernism. Enligt forskaren inom interkulturell pedagogik Elisabeth Elmeroth (2008, 

s.14) kan denna teori hjälpa oss att förstå och ifrågasätta dikotomier eller motsatspar och 

föreställningar om annorlundahet och kulturellt avstånd som den västerländska världsbilden, 

historiesynen och vetenskapen har skapat.  

     Det postkoloniala perspektivet accepterar inte längre de stora berättelserna, perspektivet 

försöker ge röst och nya synvinklar till icke-europeiska områden som har blivit 

homogeniserade med just européernas glasögon och vill samtidigt ge alternativa sätt att se på 

historien, kunna revidera den (Lorentz & Bergstedt (2008), Elmeroth (2008), Loomba (2006).  

 

2.3.1. Kritik till Postkolonialteorin och Postkolonialismen 

     Teorin har kritiserats på grund av sin starka anknytning med poststrukturalism och 

postmodernism och dess krav på multipla historier och fragmenteringen. Enligt kritikerna 
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försämrar detta möjligheten att klargöra hur den globala kapitalismen fungerar idag genom att 

fördunkla det sätt på vilka fragmenterade historier åter förbinds med varandra genom det 

multinationella kapitalets verkningar. Teorin flyttar fokus från platser och institutioner till 

individer och deras subjektivitet (Loomba, s.34-35).  

     Begreppet Postkolonialism har kritiserats också på grund av den kan antyda att 

kolonialismen är något helt avslutat. Enligt Loomba (2006, s.32) ska man förstå det som ett 

ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens konsekvenser. Det är ett sätt 

att ge de koloniserade och icke europeiska historierna en chans att revidera förståelsen av 

kolonialismen och moderniteten med annan uppsättning glasögon (Ibid.s.244-245). 

2.4. Neokolonialism  

     Ett begrepp som är relevant att ha i detta arbete är Neokolonialism just på grund av att det 

förstås som både ett resultat av kolonialismen och det som egentligen kommer efter 

kolonialismen, kort sagt: kolonialismens nya skepnad. Enligt författarna till studien om 

Kulturens makt - En postkolonial analys av Sidas6 kulturbistånd, Kwingwa-Lidman och 

Rehnström (2005, s 13), är en neokolonialism en kolonialism som är mer ekonomisk och 

mindre territoriell. Här behöver man inte ta över landområden, utan länders styrs indirekt 

genom olika slags maktutövningar främst ekonomisk. Neokolonialismen kopplas inte, enligt 

författarna, till någon särskild nation utan är kopplat till marknaden, ojämlika handelsregler, 

bistånd mm. Enligt dessa forskare fortsätter resursöverföringen från Syd till Nord genom 

dessa neokoloniala strukturer. 

2.5. Andrafiering 

     Begreppet innebär, enligt forskaren inom interkulturell pedagogik Elisabeth Elmeroth 

(2008, s.27, 36), skapande om ”de andra” där utgångspunkten finns i den egna gruppen och 

där det skapas gruppens egna sanningar om de andra. Detta kan visas på olika sätt t.ex. genom 

exotisering, där skillnader mellan människor kan göras spännande och intressanta men när 

exotisering följs av en värdering, där människor betraktas som bättre eller sämre, drabbar 

detta människor i underläge. Värderingen handlar om en kollektiv misstänksamhet och 

nedvärdering mot dom. Denna värdering överförs från vi-gruppen till individer från 

                                                 
6 SIDA en svensk biståndsorganisation som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering, mer specifikt 
Utrikesdepartementet (UD). Några av deras samarbetspartner är: LO/TCO, Diakonia, Afrikagruppen, Svenska kyrkan, 
Rädda barnen, m. fl.  
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utgruppen. 

     I en samhällelig dimension är det den grupp som har makten som upprätthåller den egna 

kulturen som norm och utgångspunkt för bedömning av olika grupper i samhället (Elmeroth 

2008, s.30). Detta är ett sätt att utöva makt och social kontroll genom, för att den styrande 

makten ska kontrollera över andra grupper måste man rättfärdiga deras underläge genom 

nedvärdering av att man rättfärdigar orättvisa behandlingar (Ibid. s.12). Hon säger att ”genom 

konstruktionen av det annorlunda skapas och återskapas ett exkluderande samhälle”(Ibid. 

s.11). 

     Detta, att se den egna kulturen som central, kallas etnocentrism och följs av nedvärderande 

attityd gentemot andra grupper där den egna gruppen framställs som överlägsen. Med 

Elmeroths (2008, s.12) eget begrepp etnisk maktordning7 skulle det innebära att svenskheten 

får en överordnad position, ”med såväl makt att (möjligheten att genomföra) som makt över 

(inflytande till andra personer), samtidigt som icke svenskar tilldelas en underordnad position. 

Begreppet stereotyp är centralt i förståelsen av den etniska maktordningen och i 

stereotypisering utgår man från yttre olikheter som vi kan iaktta (Ibid. s31). 

     Enligt Elmeroth har denna gräns mellan ”vi” och ”dom” skapats i en omfattande 

kolonisation av länder och tillgångar utanför den västerländska världen. Enligt Said (i 

Elmeroth) uppfattades väst som modernt och rationellt och begripligt jämfört med öst som 

uppfattades som föråldrad, mystisk och oupplyst. På samma sätt kunde människorna i 

kolonierna betraktas och beskrivas med egenskaper som ociviliserade och irrationella. 

Motbilden skapas från förståelsen av västerlänningar som en homogen massa som ställs i 

motsats till resten av världen, också som en homogen massa med liknande egenskaper. 

2.6 Tidigare forskning 

     I det här avsnittet ska presenteras tre forskare och deras arbeten som handlar just om 

analys av skolböcker. Deras utgångspunkt och analysmetod varierar mellan dessa studier men 

de är relevanta för denna uppsats eftersom alla dessa behandlar den koloniala diskursen, 

andrafiering, skapandet av ”vi” med hjälp av ”dom” som underlägsna och framförallt 

ifrågasätter dem hur icke-västerlänningar (befolkningen i Afrika, Mellanöstern och 

Latinamerika) framställs i läromedel. Dessa forskare heter: Mia Palmberg, Masoud Kamali 

                                                 
7 Hierarkisk ordning mellan etniska grupper (Elmeroth, 2008, s.12). 
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och Robert Aman och deras arbeten kommer att presenteras just i den här ordningen.  

      Mia Palmberg är Afrikaforskare och författare med rötter i solidaritetsrörelsen med södra 

Afrika, numera specialiserar hon sig i Zimbawe. Hon arbetade i Nordiska Afrikainstitutet i 

Uppsala där hon undersökte i slutet av 80-talet fördomar om Afrika i Afrika i skolböckerna: 

Gamla fördomar och nya och sedan en skrev uppföljaren Afrikabilden för partnerskap? 

Afrika i de svenska skolböckerna året 2001. Det är just dessa två arbeten som används som 

används som referens i denna uppsats.   

     Syftet med hennes första studie var att undersöka vilka fördomar fanns i skolböckerna, om 

de gamla fördomarna från den koloniala ideologin kvarstod och ifall det fanns nya fördomar. 

Hon analyserade 29 skolböcker i samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap 

och engelska som trycktes på 80-talet till de senare årskurserna. 

     När Palmberg undersökte bilden av Afrika i skolböcker från slutet av 80-talet kunde hon 

skilja sex typer av gamla fördomar, rester av den koloniala ideologin: 1.biologisk rasism 

(obefintlig men kopplas inte till kolonialismen), 2.synen på afrikaner som stridslystna vildar, 

3.beskrivningen av Afrika som om det inte hade en egen historia eller att historia av Afrika 

började med européernas intrång, 4.Europa som utvecklare, 5.Afrika som huvudsak exotiskt, 

framställd genom olika afrikanska djur och sin natur, 6.att Afrika står längst ner på en tänkt 

utvecklings stege där Sverige placerades högst och afrikanska länder placerades mellan 

utvecklingsländer. 

    De nya fördomar som hon fann i dessa skolböcker handlade mer om ett förhållningssätt 

som bidrog till en nedlåtande attityd men hörde samman med nya former av beroende: 

1.synen av u-hjälp som Afrikas frälsning som en strategi av skolböckernas författare för att 

förtiga eller förneka afrikansk initiativförmåga, 2.en medlidandeskapande framställning där 

man beskriver endast fattigdom, problem och elände och som blir svårt att identifiera sig med 

afrikanska ungdomar och afrikaner, 3.en framställning som återger och förstärker känslor av 

skuld snarare än av solidaritet. 

    Föreställningar om afrikanerna som "vildar" kan spåras tillbaka till 1600-talet, enligt 

Palmberg, när Hobbes spekulerade om det civiliserade samhällets uppkomst där de 

"primitiva" samhällena präglades den mänskliga samvaron av ständiga konflikter och att det 

var först med det "civila samhällets" oskrivna överenskommelse om samarbete ersattes 
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anarkin av ordning och vilden av den civiliserade människan. Det var just detta synen på 

samhället som rättfärdigade undertryckandet av icke-europeiska folk och som på 1800-talet 

lade ner kolonialmakterna under sig nästan hela Afrika och framställdes det som 

”pacificering”, enligt Palmberg. Denna bild kvarstår i medias beskrivning av Afrika enligt 

Palmberg (Ibid) och i skolböckerna när konflikter i olika länder i Afrika behandlas som 

inneboende konflikter mellan olika stammar. Palmberg påpekar att språket betjänar också den 

koloniala ideologin för att befästa en inställning. I skolböckerna kallas olika folkgrupper i 

Afrika för stammar, ett begrepp som aldrig används när man refererar till folkgrupper i andra 

delar av världen. 

     Palmberg berättar att gamla skolböcker hade som strategi att framhäva etnocentrism 

genom att nämna hela Afrika söder om Sahara endast som ett bihang till Europas historia som 

ett uttryck att andra samhällen och kulturer var lägre stående, att t.ex. afrikaner var oförmågna 

att bygga komplicerade samhällen. Enligt den koloniala ideologin var européernas historiska 

roll i Afrika att bringa civilisationens välsignelser till de oupplysta och primitiva urinvånarna, 

enligt Palmberg. Enligt Palmberg finns det en utvecklingssyn inbäddad i den koloniala 

ideologin som bygger på fyra grundföreställningar: 

1.Den är unilineär, dvs den förutsätter att alla samhällen går genom samma utvecklingsstadier, från 

lägre till högre. 

2.Den är genomsyrad av framstegstro, enligt vilket alla förändringar är förbättringar. 

3.Den är normativ, dvs bygger på värderingen att de samhällen som antas vara på en lägre 

utvecklingsnivå också är sämre medan de samhällen som anses vara högst på utvecklingsstegen är 

bättre. 

4.Den är etnocentrisk och betraktar det västerländska samhället som det högst utvecklade samhället 

och därmed som en modell för andra samhällen. 

     Enligt denna syn berodde fattigdom och underutveckling på att u-länderna ännu inte 

kommit så långt som västerlänningar, de var av olika skäl på en lägre utvecklingsnivå, 

berättar Palmberg. Denna utvecklingssyn präglade fram (till sextiotalet) den västerländska 

diskussionen om tredje världen, där länderna i Asien, Latinamerika och Afrika beskrevs som 

om de i olika avseenden var underutvecklade eller primitiva. Enligt denna syn kunde dessa 

primitiva områden utvecklas bara de följde de västerländska samhällenas mönster och bara 

"moderna" attityder (rationellt tänkande, vinstintresse, företagaranda hos en modern 
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medelklass) kunde spridas, säger Palmberg(1989, s.19).  

     Den onda cirkeln har varit en av förklaringsmodeller som skolböcker har använt sig av. 

Modellen bidrar, enligt Palmberg, till fördomen att de fattiga länderna är fattiga helt enkelt 

därför att de inte kan föda sig själva, därför att de har låg utbildningsnivå osv. Trots att många 

böcker försöker ge historiska förklaringar avslutas dessa förklaringar med slutsatser som åter 

går tillbaka till den unilineära utvecklingsmodellen. 

     Enligt Palmberg förstärks tanken att "vi" skall hjälpa "dom" av en underlåtenhet att 

diskutera politiska och ekonomiska skillnader nationellt och internationellt och den historiskt 

framväxt system av beroende och dominans (1989, s.23) och dess orsaker. Hon säger att 

existensen av klasskillnader inom tredje världens länder ignoreras samt att det inte nämns 

kopplingen mellan de rika i u-länderna och ekonomiska och politiska maktcentra utomlands. 

Eliterna i u-länderna har ju ofta fått sin ställning i samarbete med utländska bolag och 

intressen. Enligt Palmberg, genom framställningen i termer av "vi, de rika" och "dom, de 

fattiga", bidrar det också till skuldkänslor i stället för att diskutera underutvecklingens 

mekanismer.  

     Palmberg hävdar att genom att inte nämna de framsteg som Afrika har gjort ger man inte 

eleverna inga möjligheter att identifiera sig med afrikaners egna initiativ att vända 

utvecklingen och man får intrycket att de som gör något är biståndsexperterna (1989, s.28). 

 

Anledningen till den andra studien var att diskutera relationen mellan Afrika och Sverige efter 

att riksdagen hade utarbetat nya riktlinjer för det sk partnerskap. Detta ansåg Palmberg var 

viktigt för att det har funnits en förmyndare attityd gentemot Afrika och en föreställning att 

Sverige har recepten på hur man löser problem i Afrika. Hon anser att denna attityd kan 

ändras men det gäller att visa en annan bild av Afrika redan i skolan ifall man vill arbeta för 

en mer jämbördigt relation.  

     I sin föregående studie har Palmberg diskuterat gamla fördomar som rester av den 

koloniala ideologin, och nya fördomar som speglar vad hon kallar det den nykoloniala 

ideologin. Enligt henne präglas den sista av att självständiga länder fortfarande är kvar i ett 

beroendeförhållande, ett gammalt beroende betingat av den koloniala arbetsfördelningen inom 

ekonomin (där de är leverantör av obearbetade av råvaror men behöver importera 
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industrivaror) och ett nytt beroende av lån från t.ex. Internationella valutafonden. Enligt 

Palmberg rättfärdigar den nykoloniala ideologin som den gamla, en asymmetrisk relation 

mellan Afrika och de som utnyttjar deras resurser (Palmberg, 2000, s.10).   

     I sitt senaste arbete var syftet att leta hur ”vi” och ”dom” beskrivs i skolböckerna eftersom 

enligt Palmberg den Afrikabild som ger talar lika mycket om konstruktionen av ”vi”. I den 

här boken analysera hon 62 böcker som såldes 1998 och genom en kvanti-kvalitativ ansats. 

     Palmbergs studie visar att den biologiska rasismen inte finns kvar som i sin förra studie 

dock diskuteras inte heller i skolböckerna från 1998 kopplingen mellan rasismen och 

kolonialismen. Hon hävdar att exotismen i skildringarna av Afrika har försvunnit också. Det 

som finns kvar i skolböckerna är afrikaner i landsbygden, underutvecklade länder och 

motsättningar mellan olika folkgrupper p.g.a det mångspråkliga och mångkulturella 

samhällen de lever i.  

     Vad gäller konstruktionen av ”vi” och ”dom” har Palmberg funnit att lärobokförfattare 

använder flera strategier som t.ex. nämna Afrikas utveckling endast när den berör Europa, 

beskriva afrikaner från landsbygden och deras oförmåga att leva i städer - ett påtvingat arv 

från kolonialismen och därmed främmande - för att skapa en föreställning om stadslivet är 

något modern och därmed typisk i västerländska samhällen men inte i de afrikanska. 

      Att ständigt lyfta upp afrikanska länders skuldbörda, elände eller korrumperade ledare och 

eliten och ignorera den afrikanska medelklassen som som många svenskar har bra utbildning, 

har jobb, har råd med egen bil och hus, är en strategi som förstärker stereotypen av afrikaner 

som offer och initiativlös och inte som subjekt, detta visas både i text och bild, menar 

Palmberg.  

     Ännu en strategi är att framställa afrikaner som namnlösa och anonyma individer, som en 

kontinent befolkade av homogen massa där en afrikan kan stå för alla afrikaner men ingen 

utmärker sig, eller bättre sagt omnämns, för deras kamp för självständighet, demokrati eller 

frihet. Däremot målas västerlänningar som subjekt, där deras handlingar är viktigare än 

verkningarna för kontinenten. Det kan handla att de nämns i skolböckerna för bara de har 

skrivit om någon händelse om Afrika och inte ens varit där vilket visar det eurocentriska 

perspektivet i skolböckernas text.  

     Hur man framställer miljöproblem i Afrika är också ett sätt att förstärka ett avstånd mellan 
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”vi” och ”dom”. Också här framställs afrikaner som offer antingen av situationen eller om 

okunskap om vad en situation kan leda till. Till exempel skiljer man på bonden som förstör 

sin mark för han måste försörja sin familj, detta görs utan konkretisering av problemet eller 

utan att koppla miljöproblem med fattigdom. Framställningen av miljöförstöring tar inte upp 

hur afrikaner försöker lösa problemen men inte heller den industriella miljöförstöring som 

pågår i Afrika p.g.a. utländska bolags verksamhet, efterfrågan av råvaror som orsaken att skog 

skövlas, sambandet mellan livsstil och exploatering.  

     Att utebli att beskriva eller att ge otillräckliga beskrivningar om slavhandelns, 

kolonialismen och att slarvig behandla frågan om rasismen som uppstod som en del av 1800-

talets europeiska idéhistoria är ett sätt att berätta historia ur ett eurocentriskt perspektiv och 

göra eleverna blinda att Afrika har en egen historia, vilja att förbättra sina levnadsvillkor och 

utveckla sig, påpekar Palmberg. 

 

Masoud Kamali är professor i socialt arbete i Mittuniversitetet och numera leder och bedriver 

han sin forskning inom området "Socialt arbete och dess senmoderna och globala 

utmaningar". Hans forskning fokuseras nu i det EU-stödda komparativa projektet The 

European Dilemma: Institutional Patterns, Politics and `Racial´Discrimination för vilket 

Kamali var forskningsledare och koordinator och som avslutades 2008. Kamali har även 

utforskat svenska förhållanden i rollen som regeringens särskilda utredare i utredningen Makt, 

integration och strukturell diskriminering utvald av dåvarande integrationsminister Mona 

Sahlin. Under dess tolv rapporter återkommer han till tesen att den misslyckade 

integrationspolitiken har sin bakgrund i att man skiljer mellan svenska och invandrare vilket 

resulterar i att föreställningen om olikheter mellan individer och rasism cementeras. 

Rapporten Utbildningens dilemma innehåller kapitel Skolböcker och kognitiv andrafiering där 

han lägger fokus på den strukturella/institutionella diskrimineringen inom 

utbildningssystemet. Han hävdar att i Sverige pågår denna process vilket resulterar att elever 

med icke-västerländsk bakgrund diskrimineras och missgynnas, något som förklarar dessa 

elevers låga utbildningsprestation vilket har framkommit i olika studier, enligt honom. 

     Kamalis frågeställningen av sin studie är hur definieras ”vi” i skolböckerna och hur 

relateras denna kategori till ”de Andra”. För att svara dessa frågor gör han en innehållsanalys. 

Han analyserar sju skolböcker för gymnasium i två ämnen: religionskunskap och historia. 
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Valet av dessa motiveras av att dessa ämnen används av varje nationalstat för att återskapa sin 

nationella identitet, reproducera vilka som tillhör kategorin vi och vilka som inte gör det. I 

undersökningen använde sig Kamali av Saids teori om orientalismen och Bourdieus teori om 

fält och symboliskt våld.   

    Kamalis studie visar att skolböckerna: 1.framställer ”de andra” som underlägsna ”oss”, 2.på 

ett systematiskt sätt reproducerar tudelningen av människor i ett ”vi” och ett ”dem”, 3.att man 

gör en gränsdragningar mellan ”vår religion, vår historia” och ”de andras”, 4.att begreppet 

”västerland” och ”vi i västerlandet” är en ständigt förekommande föreställning. 

     I religionsböcker jämför han hur kristendom framställs i jämförelse med hinduism och 

islam. Uppdelningen baseras på föreställningen att kristendom betraktas som ”vår” religion, 

västerländsk medan hinduism och islam tillhör ”de Andra”. Religion, enligt honom, har varit 

en del av det koloniala projektet och han ser en tydlig kristocentrism i beskrivningarna av 

islam i skolböckerna. 

     I religionsböckerna antyds t.ex. att Indien är bakåtsträvande och har en icke-förnuftig 

tradition, att en god moral per automatik är ett västerländskt fenomen och att om muslimerna 

har gjort något framsteg är det tack vare deras möte med västerländska seder och bruk. Enligt 

författarna jämställdhet kan uppnås med det västerländska förnuftet vilket kan ses som ett sätt 

att legitimera interventioner, västerlandet står för demokrati och alla människors lika värde 

och nämner inte de olika tolkningar som finns om Koranen angående detta. Det antyds att 

respekt för djur är ett civiliserat samhälles sedvänjor, eftersom västerländsk är synonym med 

civiliserat är fenomenet ett västerländska normalt förhållningssätt. Kristendom framställs som 

en enda religion, där ”vi” har samma synsätt, ritualer och värderingar; d.v.s. kristendomen 

föreställs som en religion utan förgreningar och tolkningar därmed förmedlas det den 

västerländska synen som enhetlig och universell, det finns en vana att antyda att alla hinduer 

(och ibland muslimer) utför samma vardagsritualer som man utför i landsbygden  

     En annan strategi för andrafiering i läroböckerna, förutom ovanstående antydningar, är 

vem författarna utser som läsaren. Enligt Kamali tar författarna ett förgivet antagande rörande 

elevens etniska bakgrund, man väljer att definiera de som läser boken som ett ”vi” som 

underförstått är ”etnisk svensk”. I olika böcker används gränsdragningar mellan ”vi” och ”de 

Andra” med uttryck som: ”vi i västerlandet”, ”vi västerlänningar har svårt att föreställa oss”, 

”den västerländska uppfattningen”, ”västerländsk syn” (mot fundamentalistisk syn), ”vår 

västerländska värld och kristen tro”. Strategin förstärker, enligt Kamali, dikotomin The West 
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and the rest.  

     Kamali kommer fram att för det mesta genomsyras historieböcker för gymnasiet av ett 

svenskt och europeiskt perspektiv. I historieböckerna har Kamali hittat att det används 

liknande strategier för andrafiering som man använder i religionsböcker både med 

polariserande beskrivningar av folkgrupper, med laddade och negativa framställningar av 

icke-västerlänningar, genom att underlåta att nämna vissa regioners utvecklade samhälle eller 

försumma delar av historia som inte gynnas positiva bilden av den unika, demokratiska, 

civiliserade västerlandet, när de positiva insatser för Europas utveckling lyfts fram samt 

genom att definiera läsaren som ”vi” som har sina rötter i just i ”västerlandet”. 

     Skapande av ”vi” och ”dom” med polariserade beskrivningar ser man tydligt när 

författarna gör en klar åtskillnad mellan ett kristet Europa och muslimer, när de använder 

hotdiskurs och ställer turkar och araber mot européer.  

     I böckerna, vid beskrivningen av ”antikens värld”, reduceras till att gälla Grekland och 

Rom, man väljer att ignorera, enligt Kamali, det persiska riket som nämns i förbifarten och 

som levde längre än den romerska och grekiska civilisationen. Annat som Kamali reagerar på 

i beskrivningen om antiken är att man talar i böckerna om en unik ”europeisk civilisation” 

och separerar ”den västerländska civilisationen” som någonting fristående från influenser från 

den mänskliga historien och andra civilisationer, t.ex. uttalas inte den islamiska och judiska 

kulturella arv i Europa. 

 

Robert Aman är sedan 2009 doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Hans 

avhandlings syfte är att både kartlägga och problematisera hur den dominerande 

interkulturalitetsdiskursen definierar och konfigurera de relationer den har avsikt att 

mobilisera. Han behandlar i sitt arbete interkulturalitet från postkolonial horisont. Aman 

gästforskar sedan 2013 på Faculty of English Language and Literature vid University of 

Oxford och är en av grundarna och redaktörerna för den vetenskapliga tidskriften Confero: 

Essays on Education, Philosophy & Politics.  

     Han har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar efter olika undersökningar som handlar 

också om kolonialism, synen på ursprungsbefolkningen av Latinamerika och slaveri. Bland 

dessa finns artikeln Indianer, erövring och slaveri – Representerad historiesyn i svenska och 
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colombianska läroböcker från 2008. Betydelsen av denna artikel i min uppsats är att det tar 

upp den hur föreställningen av Latinamerika konstrueras genom den koloniala diskursen samt 

visar Aman att denna diskurs är latent också i andra delar av världen, mer specifikt i en de 

koloniserade område.  

    I hans artikel söker Aman svaret ifall Latinamerika inkluderas i världshistoria och hur ser 

representationen ut av samma historiska händelser i läroböcker från ett europeiskt land och i 

läroböcker i ett land från den koloniserade regionen, Latinamerika. Han jämför hur 

historieböckerna för gymnasiet från Sverige och från Colombia. Han jämför och undersöker 

hur framställs i dessa böcker urinvånarna och deras kultur, den spanska erövringen samt 

slaveriet. Anledningen till detta är att Aman säger att det finns en spänning mellan hur 

Latinamerika beskrivs i dessa böcker och vad som förväntas av studenterna efter avslutade 

studier i Sverige: att ha kunskaper om global historia.  

     Aman börjar sin artikel med att diskutera den latinamerikanska identitets konstruktion som 

en komplicerad process p.g.a. att latinamerikaner är en blandning av afrikaner, urinvånare och 

européer. Det problematiska i det är att latinamerikaner har en tendens att förneka sitt 

indianska och afrikanska påbrå och vill gärna jämställa sig med européerna eller amerikaner 

från norra sidan om kontinenten, eftersom i de flesta länder i Latinamerika anser dessa 

folkgrupper vara något att sträva efter och att vara indian, indianättling eller ha afrikanska 

rötter innebär att man är mindre värd (Díaz 2004 i Aman, 2008). 

     Resultatet visar att beskrivningen om urinvånarna och deras kultur stämmer överens med 

beskrivningar från de första spanjorerna som anlände till Latinamerika. Urinvånarna 

refererades till objekt som arkitektur, produkter eller tyger med vilket är ett sätt att berätta om 

skillnaderna istället för att närma sig och se urinvånarna som jämlika. Enligt Aman 

positioneras urinvånarnas mellan subjekt och objekt, som ett levande objekt något som 

fortfarande är under utvecklingsprocessen. 

     Det Aman konstaterar är att de svenska läroböckerna inte ger så mycket utrymme till 

gamla civilisationer och urinvånarna, och att när de nämns, nämns inte alla, t.ex. pratar de om 

aztekerna och inkas men inte om mayafolket. Samtidigt när dessa civilisationer tas upp 

beskrivs inte deras olika utvecklingsperioder samt beskrivs med svepande generaliseringar så 

att skillnader mellan dessa kulturer utplånas. De colombianska läroböckerna är mer precist i 

sin framställning av olika civilisationer och dess betydelse samt när de beskriver olika 
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folkgrupper i själva landet kopplas dem till deras olika historiska perioder. Aman anser att 

läroböckerna i Colombia, genom att skildra enstaka ritualer och traditioner av dessa 

civilisationer utan kontext eller sammanhang, framställer fakta på ett icke-objektivt sätt 

eftersom dessa händelser för stå för hela den folkgruppen och kan ge en illusion av att de var 

vildar eller mycket primitiva p.g.a. att de offrade människor.  

     Aman hittar likheter mellan de svenska och de colombianska läroböckerna. Till exempel 

när de lyfter fram urinvånarnas höga kunskaper inom konst och vetenskap men Aman tycker 

inte blir en rättvis beskrivning när det uppmärksammas i böckerna det de inte använde, t.ex. 

djur för jordbruk eller transport, när egentligen var p.g.a. att det inte fanns sådana djur i den 

amerikanska kontinenten. Risken med en sådan framställning är att läsaren får ett intryck att 

urinvånarna inte var tillräcklig intelligenta för att använda sig av större djur som hjälpmedel. 

     Erövringens beskrivning är problematisk, enligt Aman p.g.a. att det saknas texter om ur ett 

indianskt perspektiv och de texter som finns har skrivits av spanjorerna i efterhand. Detta tas 

inte i beaktan när historien av erövringen tas upp i läroböckerna, vilket gör att spanjorerna blir 

subjektet. Erövringen berättas genom att lyfta upp spanjorernas teknik och taktiska 

överlägsenhet därmed europeisk överlägsenhet. 

     Enligt Aman blev slaveriet möjligt tack vare att européerna såg ”den andra” som 

underlägsen, som objekt istället för subjekt. Spanjorerna gav implicit urinvånarna två 

positioner att välja mellan, att ge upp frivilligt och bli tjänare eller tvingat dem med hjälp av 

våld och reducera dem till slavar. I denna avseende hävdas i de undersökta historieböckerna 

att flera indianer dog p.g.a. sjukdomar än som en konsekvens till slaveriet men det berättas 

inte kopplingen mellan deras sjukdomar med själva slaveriet och de tunga arbeten de utsatts 

för. Aman hittar inga skillnader mellan om hur slaveriet beskrivs i de svenska 

historieböckerna och de colombianska. Båda tenderar att undvika att koppla begreppen slaveri 

när de behandlar urinvånarna, detta reserveras endast till för individerna som hämtades från 

Afrika. Han ser också att Europa renas som sjukdomsspridare genom att underlåta att nämna 

varifrån kom mässligen och syfilis, sjukdomar som drabbade indianerna men att malaria och 

gula febern nämns pekas Afrika som specifikt källa.   

 

Vad man kan konstatera av alla dessa studier är att skolböckerna används en kolonial diskurs 
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som antyder att västerlänningar ligger högst upp i utvecklingsskalan ekonomisk, socialt och 

kulturellt och autodefinieras genom bilden av den Andre och andra kulturer. Den Andre 

beskrivs som underlägsen, ociviliserad, bakåtsträvande, vild och oförmögen att klara sig och 

lösa sina konflikter själv. Den Andre framställs som ett objekt, och inte som ett subjekt, som 

har levt i mörker tills det att européerna kom med sin demokrati och kristendom. Enligt den 

koloniala diskursen har icke-européer ingen relevant historia som kan bidra till världens 

historia samt att deras kunskaper och kultur inte är något att räkna med utan bara att beundra i 

vissa fall. Det finns en tendens i framställning av andra kulturer att jämna alla från samma 

område och anonymisera deras invånare samtidigt att man framhäver alltid deras brister.  

     Skillnaden mellan de ovan nämnda studierna är att Palmberg koncentrerar sig på att hitta 

fördomarna från den koloniala diskursen och hur bilden konstrueras av ”vi” och ”dom” 

medan Kamalis studie (som är mer omfattande eftersom den ingår i en större statlig 

utredning) söker svaret som bevisar att det sker en institutionell/strukturell diskriminering 

redan i skolan genom bl.a. läroböckerna. Amans studie visade att den 

institutionella/strukturella diskrimineringen inte bara är ett problem i Sverige utan också i de 

koloniserade områdena i Latinamerika. 

 

3 Metod och material 

     I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för studien utifrån urval och procedur. Avsnittet 

avslutas med studiens validitet och reliabilitet.   

3.1 Material och urval  

     Objektet för den här studien är Hem- och konsumentkunskapsläroböcker som används i 

grundskolans senare år. Eftersom Hkk-boken är en av skolans läromedel blir den därmed 

också ett seriöst och trovärdigt medium som är värt en granskning.    

      I den här uppsatsen kommer det att analyseras sex olika Hkk-böcker, två från förlaget 

Interskol, två från Natur och Kultur, en från Almqvist och Wiksell och en från LTs förlag. Av 

dessa böcker är den äldsta från 1976 och den senaste 2011.  

Urvalet baserades mest på att böckerna skulle, så gott det kunde, vara från olika förlag och 
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från olika årtionden för att kunna se ifall det skett en progression mot en mindre kolonialistisk 

syn på människor från olika delar av världen. Dock har böckernas utgivningsår inte någon 

större betydelse för detta arbete.  

     I undersökningen kommer endast fotografier av människor att analyseras. De tecknade 

bilderna som föreställer människor tas inte med i analysen på grund av att de är svårtolkade, 

man vet inte ifall de avbildade figurerna representerar västerländska eller icke västerländska 

personer. En sådan tolkning skulle sänka arbetets validitet.  

     Valet av endast bilder och inte texter beror på arbetets storlek och grundar sig främst i det 

faktum att bilder i läroböcker som i nyhetstidningar kan representera och reducera bilden av 

en hel världsdel.  

Böckerna nämns och analyseras i följande ordning:   

Ulla-Britt Andersson, Britt-Marie Wallefors (1976). Hemkunskap 1 åk 8 – Grundskolans 

högstadium – Grundbok/studiebok. Natur och Kultur: Stockholm är Bok 1.   

Ulla-Britt Andersson, Britt-Marie Wallefors (1984). Hemkunskap för högstadiet. Natur och 

Kultur: Stockholm är Bok 2.  

Anita Holm & Barbro Plantin (2001). Hemkunskap för år 6-9. Almqvist & Wiksell. Liber: 

Stockholm är Bok 3. 

Stina Algotson & Gunnel Eriksson (1995). Hemkunskap för dig. LTs förlag: Stockholm är 

Bok 4. 

Astrid Hedelin, Margaretha Olofsson, Eva Sjöholm & Kenneth Arvidsson (2005). Hem- och 

konsumentkunskap åk 6-9. Interskol: Malmö är Bok 5. 

Eva Sjöholm, Anette Hjalmarsson, Kenneth Arvidsson, Astrid Hedelin & Margaretha 

Olofsson (2011). Hem- och konsumentkunskap åk 7-9. Interskol: Malmö är Bok 6. 

3.3 Metod 

     Det här arbetet har ett konstruktivistiskt perspektiv och utgår från att kategoriseringar, där 

människor sammanförs och etiketteras som en viss sort på grundval av bestämda egenskaper 

(Arvastsson & Ehn 2008, s.154), är konstruktioner som skapas genom diskurser vilket 
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resulterar i maktasymmetriska förhållanden mellan olika grupper i samhället (Elmeroth 2006, 

s.16).  

     Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats. Här analyseras innehåll i det empiriska 

materialet med hjälp av bildanalys. Valet av den kvalitativa ansatsen anses vara den bäst 

lämpade för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

3.3.1. Bild i läroböckerna 

     Begreppet bild är inte enhetligt enligt Pettersson (2001, s.9). Med bilden syftar man till en 

visuell upplevelse av en inre eller av en yttre verklighet, men det kan även vara en 

flerdimensionell fysisk representation8 av en inre eller yttre verklighet. Enligt Waern (2004) 

har bilden stor betydelse för inlärningen och påverkan eftersom vårt minne för bilder är 

överlägset vårt minne för ord (s.179). 

     Fotografiet avbildar avsnitt ur den yttre verkligheten och Nordström (1996, s.21) och 

Cornell, Dunér, Millroth, Nordström, Roth-Lindberg (1985, s.149) poängterar att den 

materielle upphovsmannen är verkets första uttolkare och att det är hen som styr betraktarens 

val av teckenkombinationer9 och det är hen som reducerar den värld bilderna gör anspråk på 

att beskriva eller återge. Fotografier är en av de bilder som framställs som har högst 

trovärdighet och detta förstärks beroende på vilket medium de publiceras i (Pettersson, 2001). 

     En aktiv betraktare kan spela med i den kommunikativa processen och väljer med vilka 

regler denne vill tolka bilden, därför menar Nordström (1996) att tolkningen är 

kompletterande och reducerande. Han säger att om man vill frammana bilden som språk så 

ska man utnyttja koderna10 maximalt, de kulturella och de nedärvda (med andra ord de som 

har socialiserats från en generation till en annan generation) (s.41).  

     Enligt Nordström (1996, s.15) är alla bilder metonymiska i den meningen att de reducerar 

den värld de gör anspråk på att återge. Metonymi betyder namnbyte och i bild kan det handla 

                                                 
8 Representation innebär att vi konstruerar symbolsystem för att hantera vår relation till världen.(Selander, 2003, 

s.189). 

9Enligt Borjesson & Ellingsen (1994) s.167) förmedlas i semiologin alla betydelseformer med hjälp av tecken 

och de definieras som enheten uttryck och innehåll. De tillägger att när tecken sätts samman till hela uttalanden, 

innebär det att de systematiseras efter bestämda spelregler (i verbal sammanhang grammatik). Semiologerna 

benämner detta system eller regeluppsättning som koder. Med begrepp bildkoder menar man vissa etablerade 

språkliga regler, enligt de.     
10 Kod innebär det etablerade system eller den etablerade regeluppsättning. Se fotnot 9. 
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om att ersätta en beteckning mot en annan som står i viss relation till den vedertagna. Enligt 

honom kan det handla om orsak mot verkan, del mot helhet, material mot föremål, beröring i 

rummet eller tiden, etc. (Ibid. s.35). Han ger några exempel: publiken ersätts med hela arenan, 

”Hela stadion skrek”, en partiledare byts ut mot en hel politiskt parti: ”Rösta på Gösta”. Enligt 

Cornell, m.fl. (1985, s.236-237) uppenbarar metonymin endast en sida, en kvalitet av saken, 

vilket eliminerar förståelsen eller reducerar den emotionella inverkan. Metonymin framhäver, 

enligt de, en företeelse på bekostnaden av en annan och därmed koncentreras 

uppmärksamheten på en aspekt i utsagan som därmed dominerar synfältet för stunden.  

     Nordström håller inte riktigt med de som säger att bilden är icke-diskursiv. För honom kan 

bilden skapa diskurser eller tillsammans med andra ingå i sådana (1996, s.40).    

3.3.2.Genomförande av Bildanalys 

     Enligt Borjesen & Ellingsen (1994, s.19) måste man i en bildanalys inte bara kommentera 

ytfenomen utan man måste även försöka tränga in i bilden på jakt efter ett budskap, en 

mening.   

     Det finns olika metoder för att analysera bilder. Nordström (i Pettersson 2001, s.86) talar 

om den polariserande bildanalysen. Denna är en ”jämförande undersökning” som bygger på 

att bilder med gemensamma drag eller bilder, som ingår i ett utvalt tema, ställs mot varandra, 

som bilder och motbilder. Man noterar likheter och olikheter samt riktar särskild 

uppmärksamhet mot eventuella motsättningar i de olika bilderna.  

     I det här arbetet kommer en polariserande bildanalys att användas. Här kommer det mer 

specifikt att analyseras bildscener, d.v.s. bilder som skildrar en avgränsad miljö eller ett 

sammanhang (Ibid, s.27) där olika personer är med. Det som jämförs är bilder av 

västerländska personer med bilder av icke-västerlänningar med fokus på vad det metonymiska 

i bilden försöker stå för, för att se ifall personerna från olika delar av världen placeras i 

situationer som identifierar dem med den koloniala diskursen.  

     I den här analysen görs också en Semiotisk bildanalys (Ibid., s.167) där man gör en 

uppdelning och skiljer mellan denotativ och konnotativ nivå. I den denotativa beskrivs vad 

som finns i bildytan, själva motivet, t.ex. ett träd, en människa osv. I den konnotativa däremot 

söker man tecken som är bärare av medbetydelser. I den här nivån analyseras vilka värden 

och idéer som själva bilden står för genom att analysera i vilka situationer de olika 
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individerna placerats/deltar i. Enligt Borjesen & Ellingsen (1994, s.168) betonar en semiotisk 

bildanalys hur olika tecken är sammansatta till uttalanden som framkallar bestämda 

konnotationer. 

3.3. Reliabilitet och validitet  

     Med reliabilitet menar man tillförligheten, och den är beroende av hur undersökningen 

mäts. Studien och analysen måste vara väl genomförd så att andra forskare kan genomföra 

samma undersökning och förhoppningsvis komma till samma resultat. För att uppnå detta har 

jag använt mig av både semiotisk och jämförandebildanalys på empirin och tolkat det med 

hjälp av den valda teorin. 

     Med validitet menas, enligt Bjereld, ”…i vilken uträckning man verkligen undersöker det 

man anser att undersöka” (Bjereld m fl., 2009, s.112). Validiteten är beroende av vad det är 

som mäts (Ibid, s.115). Här är relevansen viktig; att det som mäts är relevant för det resultat 

man vill uppnå. Man ska understryka att validiteten är överordnad reliabiliteten. För att uppnå 

detta valde jag att beskriva bildscenerna på ett denotativt sätt och ett konnotativt sätt. Jag har 

dessutom valt att analysera med hjälp av teorier som är anpassade till mitt syfte. Att göra en 

kontinuerlig kontroll av arbetet leder, enligt Kvale (1997, s.213-215), till en god validitet.  

4 Resultat  

Resultatet redovisas i tabell och i text och svarar i samma ordning som frågeställningarna är 

ställda.  Den första frågeställningen svaras i text. Frågeställningen två svaras kapitelvis med 

den denotativa nivån först i tabell där det beskrivs innehållet av bilderna med sidonummer 

och vad det står i undertexten eller tillhörande texten och följs av den konnotativa nivån. Den 

sista frågeställningen svaras endast i text och blir en övergång till diskussionen.  

4.1.Kapitel och sammanhang där icke-västerlänningar (IV) porträtteras  

Icke-västerlänningar dominerar i kapitel som handlar om mat och kost i nästan alla böcker 

utom en, Bok 3. De flesta böcker har bildscener från Afrika men det finns också från andra 

delar av världen under kapitel om mat. I Bok 1 finns det förutom bilderna från Afrika en bild 

från Kina och en från Turkiet. I Bok 5 visas en bild från Afrika men också en muslimsk familj 

och en judisk familj samt kvinnor från Trinidad i kaffeplantage. En muslimsk familj placeras 
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inte i något speciellt land utan benämns bara att som muslimer, däremot placeras den judiska 

familjen i Jerusalem. Det finns ännu en bild av icke-västerlänningar i Bok 6 men det framgår 

inte vilket land bilden är tagen. Det boken fokuserar på är temat Miljömärkt mat och bilden 

visar personer som sätter Fair trade-märket på bananer. 

     I kapitlet som handlar om Bostaden visas icke-västerlänningar i två av dem sex böckerna, 

Bok 3 och Bok 5, där Colombia och Brasilien får stå som representanter av den utsatta 

situationen i u-länderna. Bostadssituationen sammanflätas med andra kapitel i Interskol 

böckerna: i avsnittet Globalt konsumtionsansvar, som tillhör kapitel Konsumentekonomin i 

den femte boken samt i kapitlet Miljö och livsstil i den sjätte boken. Bilderna i kapitlen är på 

en familj från Mali i den femte boken och en familj från Kenya i Bok 6. 

     Det är bara en bok som visar bilder av icke-västerlänningar i kapitel som handlar om 

Hygien och två som visar icke-västerlänningar i kapitel som handlar om Konsumtion och 

ekonomi. I Bok 3 finns foton av icke-västerlänningar i kapitlet Hygien där indiska kvinnor 

hämtar vatten och i Bok 6 finns en mörkhyad man i kapitlet Konsumtion och ekonomi. 

Följdfrågan i den första frågeställningen är Vad står bilderna av icke-västerlännigar för?   

     Icke-västerlänningar står explicit för det mesta som exempel för någon brist de lider av: 

vatten (Bok 1, Bok 2, Bok 3), mat (Bok 5), näring (proteiner) (Bok 1, Bok 2), riktiga bostäder 

(Bok 3, Bok 5, Bok 6), hygien (Bok 3), teknisk utrustning (Bok 5) och kunskap (Bok 2, Bok 

6). Afrika står för bristen på mat, näring, vatten och teknisk utrustning. Afrika delar med 

Latinamerika bristen av riktiga bostäder och med Kina okunskapen om att odla på rätt sätt, 

och rätt sorts säd/ris. De största länderna i Asien: Kina och Indien, står enligt Hkk-böckerna 

för okunskap (en kinesisk risodlare skulle kanske ha testat nya sorter genmanipulerade 

rissortersodling om han inte ville bli drabbad av torkan), dålig hygien (Indien) för primitiv 

tillverkning av livsmedel (i Kina tillverkas pasta utomhus). 

     I de senast utgivna böckerna visas icke-västerlänningar som muslimer och judar under 

kapitel om Mattraditioner i båda av Interskols böcker (Bok 5 och Bok 6) dock nämns de inte 

som minoriteter i Sverige, utan det som nämns är deras traditioner som tycks sakna koppling 

till Sverige.  

    Bok 6 är den enda boken som utmärker sig genom två bilder av icke-västerlänningar. Det 

ena fotografiet visar en välklädd mörkhyad man på ett tidningsomslag. Bilden är ett fotografi 
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av en modell med märkeskläder i en skidortsmiljö. Det andra fotografiet visar en icke-

västerlänning som kontrasterar med de som lider av hunger, eller dyl.: en överviktig man 

utanför en morisk byggnad. Underrubriken är Övervikt. 

4.2.Den koloniala och neokoloniala diskursen i Hkk-böckerna  

Genom den polariserande-semiotiska bildanalysen kommer jag att kunna urskilja bildernas 

medbetydelser och se ifall icke-västerlänningar och västerlänningar definieras olika och ta 

reda på ifall de definieras enligt den koloniala diskursen genom dikotomierna: 

primitiva/civiliserade, omoderna/moderna, hjälplösa/självförsörjande, 

underutvecklade/utvecklade, landsbygd (öken)/stad. 

BOK 1 – 1976    

Bok 1 Kapitel 1 Kost och hälsa 

IV V 

s.4-”turkiska” kvinnor bakar sittande på 
golvet  

 

Omgivning: inomhus, ett lågt bord, 
dukar på golvet, kavel 

 

Undertext (U): -  

s.10 Män i Vasaloppet dricker  blåbärsoppa  
 

Omgivning: utomhus, snö, skidutrustning, 

 
Undertext (U): - 

 

s.12 en etiopisk kvinna visar sitt bröd  

 

Omgivning: inomhus, man ser inte vad 

finns i det mörka bakgrunden. 
 

U: Det etiopiska brödet ”Enjera” bakas  

s.27 en grupp kvinnor gör ost 

 

Omgivning: 1916, utomhus, utanför ett svenskt hus, på små bord, pallar, stolar, stora grytor, 

 
U: Vid ytsegänge tillverkades ostar med gemensam möda och gemensam mjölk 

 

s.23 en ung afrikansk man dricker 
vatten 

 

Omgivning: utomhus, landsbygden i 
bakgrunden, 

 

U: - 

s.30 Två händer visar köttbitar 
 

Omgivning: i affären 

 
U: - 

 s.43 en person med ett potatis chips i handen, på väg att äta upp det eller visar det 

 

Omgivning: - 
 

U: Potatis förvandlat till chips kostar ca 27 kr kilot. För det får du mängder av fett och 2160 kj 

(540 kcal) per 100 g! Jfr med siffrorna i motstående sida. 

 s.43 en person äter korv med pommes frites, man ser inte dennes huvud  

 

Omgivning: Utomhus, måltiden serverad på en kartong från kiosken, plastgaffel 

 
U: Svenska folket äter ca 9000 ton fet pommes frites årligen. Men potatisen finns också som 

bindesmedel i korven och kartongen. 

 s. 61 ett barn fiskar 
 

Omgivning: Utomhus, fiskar från en klippa, flytväst, 

fiskespö 
 

U: Många ungdomar har fiske som hobby. Då är det roligt att också kunna laga till fisken man 

fångat. 
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I detta kapitel visas olika livsmedel och framställningen av dem. I kapitlet ser man även bilder 

på kvinnor från Turkiet, Etiopen och kvinnor från Sverige förr i tiden, en pojke från Sverige 

och en från Afrika, drickande personer från Afrika och från Sverige, två exempel av 

proteinkällor och olika produkter man kan framställa med potatis.  

Platserna där icke-västerlänningar befinner sig i är ej definierade och varken tidslig eller 

rumslig kontext är angiven, vilket kontrasteras med bilderna där svenskar avbildas: i 

Vasaloppet, tillverkning av ost i en svensk gård förr i tiden och dylik.  

      Bilderna saknar undertext som berättar någonting om anledningen till varför pojken 

dricker. Det är inget märkvärdigt att en pojke dricker men konnotationen antyder att han 

”slänger sig över” vattnet för att han kommer från en plats där torkan är ett problem men 

ingenstans kopplas hans tillstånd med en specifik situation. Risken är att slutsatsen kanske 

hämtas från det upprepade samtalet i massmedia som påminner läsaren/eleven om att i Afrika 

drabbas de av torkan. 

      Bilden av den drickande pojken, föreställningen, kontrasterar till männen i Vasaloppet 

som dricker blåbärssoppa. Pojken antyds göra det för att han befinner sig i en situation där 

måste uppfylla ett primärt behov som inte är tillfredsställt. Männen dricker en förädlad dryck 

för att fylla på energi efter en ansträngande fysisk aktivitet, som dels kan vara ett jobb 

(idrottare) och dels ett fritidsintresse. Genom denna aktivitet uppfyller de andra behov än 

pojkens, vilket ställer dem i två skilda typer av samhällen och berättar om olika 

livsstandarder. Detta förstärks om man jämför pojkarna som förekommer i kapitlet, i det kan 

läsaren urskilja två olika berättelser om hur livet ser ut för en (landlös) pojke från Afrika och 

en annan i Sverige. Man kan tolka det som om svenskar har en fritid som de kan utnyttja 

medan icke-västerlänningar inte har det. Den afrikanska pojkens handling hamnar längst ner i 

behovstrappan, han försöker tillfredsställa sina grundläggande behov. Den svenska pojkens 

handlingar hamnar i toppen av pyramiden, han försöker tillfredsställa sekundära behov.  

     De olika bilderna visar att även produkter ställs i kontrast med varandra. De produkter som 

framställs av icke-västerlänningar och de som kan tänkas utgöra en del av ”våra livsmedel” 

(underrubriken i kapitlet heter Våra livsmedel). Den etiopiska kvinnan som visar sitt bröd, s.k. 

enjera, och de turkiska kvinnorna bakar endast bröd medan ”vi” har möjlighet att framställa 

olika produkter med våra livsmedel (potatis, både chips och bindesmedel i förpackning) samt 

framställa och köpa olika typer av livsmedel med olika näringsinnehåll, därmed får ”vi” en 

bättre och mer varierad kost.  
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Bok 1 Kapitel 2 Miljö och hälsa    

IV V 

 s.77 En ung man provar en möbel, en kvinna titta på pris och möbelfakta 

 
Omgivning: inomhus, i en möbelaffär, de har ytterkläder 

U: Dags för ny fåtölj i den egna vrån. Möbelfakta hjälper dig att välja. Utgå alltid från dina egna behov! 

 s.78 En ung man arbetar/läser vid sitt skrivbord 
 

Omgivning: Inomhus, ett välmöblerat rum skrivbordet, lampan, bokhyllan, etc 

 
U: En bra skrivplats. Bord, stol och belysning fyller de krav som finns i texten. Man når lätt alla saker utan 

att resa sig. 

 s.80 olika personer provar olika stolar 
 

Omgivning: inomhus, i en affär?, hemma? 

fem olika modeller av sittplatser, 
 

U: Sitter du bra? Olika personer har olika krav. 

 s.81 några ungdomar i vardagsrummet spela musik-spela spel 

 
Omgivning: inomhus, ett enkel utrustat vardagsrum med stereo, tavlor, matta, väggklocka, gardiner. 

 

U: - 

 s.82 två bildscener av sängprovning: en lång ung person och en kort person 

 

Omgivning: Inomhus, två olika sängar i två olika rum. 
rum med pälsmatta, nattbord, lampa. 

 

U: För mig passar båda sängar. men jag då, som är lång…? 

 s.84 en ung person klär ett täcke med påslakan  
 

Omgivning: inomhus, ett täcke och ett påslakan 

U: - 

 s.86 en ung person ligger och läser 

 

Omgivning: inomhus,  
en säng, ett skrivbord, en lampa, en spegel 

 

U: - 

 

I det här kapitlet visas ungdomar och vuxna som provar olika möbler hemma, i affären och 

hur ett rum kan se ut. Här visas också när en person klär ett täcke med påslakan och när en 

annan ligger i sin säng och läser. I kapitlet ses svenskar välja mellan olika möbler och textilier 

till sängen, ha möjlighet att koppla av med musik, spel eller läsning. Alla dessa är 

västerlänningar, inga icke-västerlänningar utför några av de aktiviteterna som nämns ovan 

trots att alla dessa aktiviteter är universella: handla, prova varor, sitta på en stol, ligga på 

sängen. Läsaren/eleven kan tolka det som att det bara är svenskar, ”vi”, som har möbler i ett 

hem, att det ingår i den svenska kulturen men inte i de andra.    

 

Bok 1 Kapitel  3 Hygien och hälsa 

IV V 

 s.94 en naken man med gasmask sprejar sig 

 
Omgivning: inomhus,? Omgiven av olika hygienartiklar 

 

U: Ren och fräsch blir man av vatten och tvål. Men reklam och annan påverkan gör att många 
tror att det inte räcker, de tror att de luktar illa. Därför är åtgången på olika doftpreparat enorm. 

Till dessa produkter används ofta sprayflaskor. Drivgasen utgörs till 85% av freongaser, som 

förstör ozonlagret i atmosfären. Detta lager är mycket viktigt, ty de hindrar de ultravioletta 
solstrålarna, som kan ge hudskador, tex hudcancer, att tränga igenom. 50% av alla freongaser i 
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atmosfären kommer från hårspray och deodoranter, 25% från kyl, frys och luftkonditionering och 
25% från industrin. 

 s.96 4 bilder där händer utför olika aktiviteter: skakar hand, öppnar dörren, räknar pengarna. En 

person talar i en telefonautomat 
 

Omgivning: Utomhus, 

 
U: Händer rör förvånansvärt mycket på kort tid. 

 s.102 Personer som går upp på ett fartyg som har lastat av livsmedel på en brygga i hamnen  

 

Omgivning: utomhus, en hamn 
U: - 

 s.115 ett barn springer lekfull i sjön/havet 

 
Omgivning: utomhus 

U:- 

 s.117 en grupp strykerskor från sekelskiftet. Sverige förr i tiden 
 

Omgivning: Inomhus, strykbord, strykjärn, 

 
U: Strykerskor i arbete. Bilden från sekelskiftet. 

 s.118 en kvinna rätta till plagg innan det läggs in i torkskåpet 

 

Omgivning: inomhus, hon står vid ett torkskåp 
 

U: - 

 s.123 en hand stänger/öppnar ett medicinskåp  
 

Omgivning: inomhus 

 
U: Medicinskåp med lås. 

 sista sida 3 personer fikar utomhus 

 

Omgivning: utomhus, med två termosar, på en träbänk 
 

U: I termosen på vintern: hett vatten till te, nyponte, svart vinbärssaft, choklad eller kaffe. 

i termosen på sommaren: kall saft, juice eller mjölk.  
I mattermosen: köttsoppa (s.14 Recept), sjömansgryta (s 11 Recept) eller korvgryta (s 13 Recept). 

Frukten tvättar du hemma. På vintern är det bekvämt med färdigsskalad apelsin i plastpåse. 

 

I kapitlet visas många hygienprodukter, olika hushållsutrustning: en för att ta hand om kläder 

och en för att förvara medicin. Här visas också svenskar som njuter av ett utflykt. 

     Kapitlet börjar med ett foto av en man som har en gasmask, är naken omgiven av olika 

hygienprodukter som sprejar sig. Sedan visas foto med olika saker vi gör med våra händer: 

skakar hand med andra, hanterar pengar, öppnar dörrar, tar på telefonautomaten utomhus. 

Andra foto visar hur en kvinna rättar till ett plagg, en annan en hand som låser/öppnar ett 

medicinskåp.  

     Boken visar att ingen icke-västerlänning är representerad i några av de aktiviteterna som 

har med hygien att göra och händerna som visas är vita händer. Läsaren kan undra varför det 

visas att det endast är svenskar som sköter hygienen när alla i hela världen vet att det är 

viktigt med hygien. Läsaren/eleven kan undra ifall det är bara svenskar som: kan köpa olika 

hygienprodukter, att redan i sekelskiftet hade råd att delegera hemarbetet till anställda, har 

utrustning för torkning av kläder, har olika förvaringsplatser, tänker på barnets säkerhet, har 

tid/råd för att njuta av utflykter och mat till det.  
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BOK 2 – 1984 

Kapitel  1 Samlevnad 

IV V 

 s.6 en äldre man och en flicka spelar bordspel på en bänk utomhus 

 

Omgivning: någonstans i staden 
 

U: - 

 

Kapitlet börjar med en äldre man som sitter i en bänk tillsammans med en liten flicka och 

spelar något sorts bordsspel i vad det liknar en stad. Boken visar ingen icke-västerlänning i 

detta kapitel dock utrycker författarna att det finns en markant skillnad mellan ”vi” och ”dem” 

i texten, men som i denna studie inte tas med p.g.a. objektet för analys är bilder och deras 

tillhörande text och inget annat.  

Bok 2 Kapitel 2 Konsumentekonomi 

Inga personer är avbildade i detta kapitel. Den enda bilden som visas är på en hand som håller 

i en bok, Fickekonomen11. 

 

Bok 2 Kapitel 3 Hygien 

IV V 

 s.28 två barn som hoppar nakna i vattnet från en brygga. Undertext: D ÄR SKÖÖÖÖÖNT ATT 
duscha och tvätta kroppen varje dag/ ha rent och luftigt hår/dofta gott även under armarna och 

om fötterna/ha rena och välskötta naglar/byta strumpor och underkläder ofta/ha rena skjortor, 

blusar och tröjor/känna sig fräsch och lukta gott! 
s.33 en tonårig tjej som låser upp dörren men tar inte på nycklarna utan använder tröjarmen till 

hjälp för att slippa ta nyckeln. U: När Mia låser upp tar hon tröjarmen till hjälp för att slippa ta 

i nyckeln. 

 

I det här kapitlet visas två bilder, den ena visar två barn som hoppar nakna i vattnet från en 

brygga med undertext att det är skönt att vara ren, lukta gott och ha rena kläder. Den andra 

bilden handlar om en tonårig tjej som låser upp dörren men tar inte på nycklarna utan 

använder tröjärmen till hjälp för att slippa ta nyckeln.  

I det här kapitlet är inte någon icke-västerlänning representerade. 

 

Bok 2 Kapitel  4 Miljö 

IV V 

 s.42 en familj vid eldstaden utför olika sysslor: mannen lagar krattan, kvinnan och en av tjejerna 

broderar/sy, pojken rör om i kastrullen, en flicka står  

 
Omgivning: inomhus, alla använder olika redskap till de olika sysselsättningarna  

 

U: Under många århundraden bestod bostaden av ett enda rum, där eldstaden var det viktiga: 
från den fick man ljus och värme och där lagade man mat. 

 S.43 en kvinna rör om i en kastrull över spisen. Hon har ett barn i armarna och ett bredvid.  

                                                 
11 Fickekonomen är en uppslagsbok i miniformat. Den ger svar på många av vardagens ekonomiska frågor. 
Fickekonomen ges ut av Sparbanken och kommer varje år med aktuella siffror. Adress: Sparbanken och kommer varje 
år med aktuella siffror. Adress (…) 
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s.43 ett par sitter i ett väl utrustat vardagsrum, mannen läser och kvinnan syr/broderar 
 

Omgivning: 1920 inomhus, ett väl utrustat kök  

 
U: Under slutet av 1800-talet utvandrade många svenskar för att slippa fattigdomen. För att 

behålla arbetskraften kvar i landet, började myndigheterna bygga bättre och mer hygieniska 

bostäder. På 1920-talet förändrades bostadstyperna. Spisrummet, den gamla arbetarbostaden, 
ersattes med lägenheter med ett eller två rum och kök. Idag har många bostäder snart sagt ett rum 

för varje ändamål – TV-rum, tonårsrum, gillestuga, hobbyrum. Men tiderna håller snabbt på att 

förändras: De bostadskostnaderna har ökat efterfrågan på små lägenheter och ungdomar bor t.ex. 
kvar i föräldrahemmet längre än för bara tio år sedan. 

 s.75 en rullstolburenkvinna röra sig i köket bekvämt trots handikapp, 

 
Omgivning: inomhus i en ”handikappanpassade” bostad 

  

U: 1.Väggskåp med luckor som skjuts uppåt. Skåpen höjdanpassas individuellt. 
2.Lådor på glidsken är lätta att dra ut. 

3.Knäfria bänkar och arbetsytor. 

4.Ugn i ögonhöjd. 

 s.79 en kvinna dammsuger medan en flicka trampar på bälgar 

 

Omgivning: Början av 1900 talet inomhus, välmöblerat hus 
 

U: I början av 1900-talet startade revolutionen i hushållet – de tekniska hjälpmedlen uppfanns. 

Dammsugaren konstruerades av en engelsk man 1904. De första modellerna krävde två mans 
betjäning. Flickan på bilden trampar de två bälgar, som suger in luft genom en duk, där damm 

och smuts fastnar. Mamman sköter slangen och munstycket. 

 

Det här kapitlet visar olika bilder av Sverige, från sekelskiftet och från 1920 när man byggde 

bostäder med olika rum för olika ändamål och dessa utrustas med vitvaror och spis. Man vill 

visa hur familjerna och bostaden har förändrats över tid.  

     Här ser man inga icke-västerlänningar som utför några av hushållsaktiviteterna eller olika 

bostäder från andra länder som är anpassade till olika behov (t.ex. som den som visar en 

handikappanpassad bostad). Läsaren/eleven kan undra ifall dessa aktiviteter utförs bara i 

svenska hus eller av svenskar i Sverige eftersom det mest är hemarbete som uträttas i alla 

andra länder i världen med få undantag.  

 

 Bok 2 Kapitel  5 Kost 

IV V 

S.99 en man från Kina hänger pasta för tork 
utomhus.  

 

Omgivning: utomhus, pinnar där han hänger 
pastan 

 

U: När man talar om pasta, tänker de flesta på 

Italien. I själva verket kommer de från Kina. Det 

var Marco Polo som ”lanserade” pastan när 

han återkom från sina resor i Kina på 1200-
talet. Där hade man länge tillverkat nudlar, 

spagettiband, av ris och bönmjöl. Det gör man 

fortfarande och bilden kommer från en sådan 
fabrik, som ligger på Hunas kullar. Utanför den 

primitiva fabriken hänger produkten på tork. Det 

är ett slags vermicelli (trådar), som kallas ”feng 
si”. Vermicellerna serveras i soppor och anses 

vara en delikatess. 

s.89-nägra kvinnor åker hem från mjölkningen på en vagn som en man kör  
Sverige förr i tiden  

 

Omgivning: 1945, utomhus 
 

U: På hemväg från morgonmjölkningen i beteshagen, sommaren 1945. 

s.175-en etiopisk kvinna visar sitt bröd  
 

Omgivning: man ser lock, kärl men inget mer, 

mörk bild, man vet ei om det är inomhus eller 

s. 92-en grupp kvinnor tillverkar av ost Sverige förr i tiden 
 

Omgivning: 1916, utomhus, utanför ett svenskt hus, på små bord, pallar, stolar, stora 

grytor 
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utomhus 
 

U: Det etiopiska brödet ”enjera” bakas. 

 
U: Ystning. Ostarna tillverkades med gemensam möda och gemensam mjölk, 1916. 

 

s.188 189-en afrikansk pojke/ung man dricker 
vatten  

 

Omgivning: utomhus man ser inte vilket 
landskap det är 

 

U: enbart på att regnen uteblir. 
Markförstöringen – överbetning, kalhuggninig, 

erosion – är ett annat skäl (…). Underutveckling 

innebär för människorna att vara ohjälpligt fast 
i ondas cirklar (Det innebär att man förlorar 

alla sina möjligheter att förbättra livet på längre 

sikt).  
Från hela världen fraktar man mat och 

utrustning till de katastrofdrabbade för att rädda 

dem ur deras akuta nödläge.  Men för att bryta 
de onda cirklarna måste man göra mer 

långsiktiga insatser (…). Men katastrofhjälpen 

måste vara kvar samtidigt som det långsiktiga 
arbetet med att stoppa markförstöringen och 

utarmningen av jorden kommer igång på allvar.  

Ur artikel i Vi 4/84 

s.95-en man iklädd med traditionella kläder går från marknaden med sina ostar  
 

Omgivning: utomhus, traditionella kläder, utanför ett hus, i en stad, gata av sten 

 
U: Från en ostmarknad i Holland. 

 

s.189- Senegalesiska kvinnor och barn väntar 

sittande, liggande i en kö. En kvinna står  

 
Omgivning: utomhus, sandmark, hus i 

bakgrunden 

 
U: Brunnarna har sinat. Kvinnorna köar till det 

enda vattenhålet på flera kilometer. Bilden från 

Senegal  östra Afrika 

S.102- två kvinnor bakar tunnbröd  

 

Omgivning: från sekelskiftet, inomhus fähus (en ladugård för brödbakning) 
 

U: Tunnbrödsbak i fähuset, Härjedalen kring sekelskiftet. 

 s.107-äter korv med pommes frites . 
 

Omgivning: Utomhus,, måltiden serverad på en kartong från kiosken,, plastgaffel 

 
U: Svenska folket äter ca 9000 ton fet pommes frites årligen. Men potatisen finns också 

som bindesmedel i korven och kartongen. 
 

 s.108- En grupp kvinnor och män med redskap till potatisskörden tittar till kameran. En 

man redo att köra en vagn som ena annan man lastar 

 
Omgivning: utomhus, gården i bakgrunden, olika redskap till potatisskörden,, hästvagn 

 

U: Potatisskörden vid sekelskiftet var arbetsam för knän och rygg men skonsam för 
potatisen. 

 

 s.110 en kvinna kärnar smör 
 

Omgivning: Förr i tiden, inomhus, ses inte klart 

 
U: Smör var en lyx som vanligt folk i äldre tider inte kunde kosta på sig. Kvinnorna 

sålde det ofta på stadens torg för att få in lite pengar. Själva använde de smält ister 

eller stekflott. 
 

 s.121 en kvinna plockar äpple 

 

Omgivning: utomhus 
 

U: - 

 

 s.127 en kvinna planar ut jord, d.v.s. förbereder jorden för sådd i sin trädgård  

 

Omgivning: utomhus, en kratta 
 

U: En egen trädgård med obesprutade grönsaker, frukter och bär är drömmen för 

många. 
 

 s.133 en grupp personer slaktar en gris. Sverige förr i tiden 

 
Omgivning: Omgivning: utomhus, på ett lågt bord, hink och skopa 
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U: Grisslakt vid sekelskiftet. Det heta skållvattnet hälls på den slaktade grisen för att 
borsten skall lossna. 

 

 s.131 två personer bakar bröd i stort bagerikök,  
 

Omgivning: inomhus, bageri utrustad med baknings maskiner för stor produktion 

 
U: På Saltå kvarn och bageri utanför Södertälje, bakas allt bröd på säd från 

biodynamiska odlingar. Mjölet mals på naturstenskvarnar och får då bättre förmåga 

att ta upp vatten, vilket gör brödet saftigare. Som jäsmedel används surdeg och alla 
degar jäser i minst tio timmar. Under den tiden hinner mineral- och spårämnen 

frigöras, så att lätt tas upp vid matsmältningen. Brödet gräddas i vedeldade 

 

 s.145 Några fiskare med fiskekläder jobbar med fångsten i nätet 

 

Omgivning: utomhus, på havet med båt, nät 
 

U: Torsfiske i Lofoten 

 s.160 en tjej äter frukost 

 
Omgivning: inomhus, äter vid bordet, två tallrikar, äggkopp, sked 

 

U: ”Det här är min favorit frukost. Medan ägget kokar i 5 minuter, lagar jag gröten 
och brer smörgåsarna. Sedan äter jag i lugn och ro och läser tidningen. Allt som allt 

hinner jag med min frukost på 20 minuter – utan jäkt!”  

 ,s.161 många barn äter i frukostrummet (skolmatsal), äter smörgås eller dyl som tagits 
hemifrån  

 

Omgivning: Förr i tiden, inomhus, matsal med bord och stolar 
 

U: I ”frukostrummet”: Ibland serverades eleverna mjölk till sina medhavda 

smörgåsar. 
 

 s.171 En man och en kvinna poserar för modefoton 

 

Omgivning: inomhus, fotostudio 
 

U: 3.Tviggy, 1960-talets mest tongivande tonårsmodell, gav upphov till hysterisk 

bantning hos många tonårsflickor. 
4.1980-talets skönhetsideal – är det bödybuilderflickan? 

 s.190 tjejen bered att baka omges av sina redskap 

 
Omgivning: Inomhus, träbord, salt, degskrapa, mjölkpaket, oljeflaska, ägg, skål, 

förkläde, kockrock, gaffel, mått, pensel 

 
U: - 

 

Det här kapitlet innehåller många bilder av tillverkning och framställning av olika livsmedel. 

Här blandas bilder av då-tid och nutid i Sverige, bilder från andra länder i Europa och från 

Kina och från Afrika.  

     Man visar att de livsmedel som icke-västerlänningar framställer är enkla livsmedel. Detta 

kontrasterar till bilderna av produkterna som svenskar och andra européer använder sig av där 

de tillverkat mer förädlade produkter. Västerlänningar producerar olika livsmedel: olika sorts 

bröd, bröd för storproduktion och för privat konsumtion, ostar, smör samt visas bilder på 

grisslakt och storfiske. Det finns bilder på stor produktion av grönsaker på landet (potatis) och 

produktion i egen trädgård, där man också har träd med frukter. Här visas även att man kan 

använda potatis som bindesmedel i förpackningar. Produkterna som icke-västerlänningar 

producerar är bröd och pasta (nudlar). Resten av bilderna handlar om brist på vatten i 

afrikanska länder.  
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     Man kan se markanta skillnader i framställningen av icke-västerlänningar och 

västerlänningar. I en bild på en pastatillverkare i Kina ger den utvalda platsen ett intryck av 

att tillverkningen sker i landsbygden. Man kan uppfatta tillverkningen som traditionell och 

"äkta", "autentisk" eller "hälsosam" (utan konstgjorda tillsatser), en diskurs som finns nu. 

Men att visa tillverkningen av pasta utomhus, utan teknisk utrustning med undertexten: 

”Utanför den primitiva fabriken hänger produkten på tork.” ger det läsaren en annan 

uppfattning. Denna bild i jämförelse på hur man gestaltar tillverkningen av bröd i Sverige står 

i kontrast till varandra. Så som de afrikanska får stå för alla u-länder får den kinesiska 

pastatillverkaren i landsbygden i boken vara representativ för Kinas befolkning. 

     Bilden av bakning är en av de metoder som är mest förekommande i bildscener i kapitlet. 

Medan västerlänningar använder olika redskap (bilden av tjejen redo att baka omges av sina 

redskap), olika utrustning (storkök, bakmaskiner), olika rum (vid sekelskiftet i Härjedalen) 

visas den etiopiska kvinnan (från Bok 1) i ett mörkt och enkelt rum, utan teknisk utrustning. 

På det här sättet framställs därmed ett omodernt sätt att baka. Det är svårt att urskilja huruvida 

rummet är inomhus eller utomhus. Redskapen hon är omgiven av är illa medfarna och 

rudimentära. Ännu mer primitiv blir bilden av den etiopiska kvinnans leverne när man jämför 

den med tjejen med förkläde i kapitlet som har olika redskap som används specifikt för olika 

moment i själva bakningen. Föreställningen blir att bakningsmetoder som ”vi” använder oss 

utav är mer avancerade än den etiopiska kvinnans. 

     I det här kapitlet visas samma pojke som i den förra boken (Bok 1) med skillnaden att 

bilden ges större plats på sidan. Till bilden finns i denna bok även en artikel som kan ge mer 

information om varför pojken ”slänger i sig vattnet”. Författarna skriver att det är p.g.a. torka, 

som är ett stort problem i Afrika. I texten förklaras det att problemet orsakas av uteblivet regn, 

kalhuggning, överbetning, markförstöring och erosion. Så det är alltså människorna som bor 

där som inte kan ta hand om sin egen mark. Detta kan de inte för att det rör sig om 

underutvecklade samhällen, enligt författarna, som gör att de hamnat i en ond cirkel, en 

obotlig situation som kräver extern hjälp, från hela världen. Eftersom man inte talar om någon 

specifik plats i Afrika gäller dessa påståenden hela Afrika. Så budskapet är tydligt, afrikaner 

kan själva inte lösa sina problem, de är offer för sin okunskap och därmed faller de offer för 

fattigdomen. Detta leder till att extern hjälp behövs. 

      Föreställningen av vattenbristen förstärks ännu mer av bilden bredvid pojken som dricker. 

Där visas det en väldigt lång kö av kvinnor som håller sig passiva i en ökenmiljö. Denna bild 

kontrasterar till bilden av svenska kvinnor förr i tiden som mjölkade, bakade bröd osv, som 
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om de hade kommit längre i utvecklingen redan i det förra sekelskiftet och var mer produktiva 

än de afrikanska kvinnorna.  

 

BOK 3 

Bok 3 Kapitel 1 Hem-kunskaper 

IV V 

 s,8 2 killar visar bullar de har bakat i Hkk 
 

Omgivning: inomhus, i ett utrustat hkk-rum 

 
U: Hemkunskaper ger praktiska livskunskaper 

 

 s,11 tre kvinnor som rengör golvet med kvastar, Sverige förr i tiden 

 
Omgivning: förr i tiden, inomhus, enkelt hus, kvastar, skopa 

 

U: Så rengjorde man golv förr i tiden. Kvinnorna slog ut vatten på golvet. Med styva 
kvastar sopade de sedan golvet rent. 

 

Kapitlet visas endast två bilder av svenskar då och nu. Den ena visar elever i en Hkk-sal som 

visar sina färdiggräddade bullar och den andra visar tre kvinnor förr i tiden som hjälps åt att 

rengöra golvet med kvastar. Inga icke-västerlänningar är representerade. Det som betonas är 

att Sverige har blivit ett modernt land där t.o.m. ”kvinnosysslor” numera utförs av unga män 

samt att kvinnorna förr var tvungna att utföra tungt arbete i hemmet i en större utsträckning än 

vad de behöver göra nu. 

 

Bok 3 Kapitel 2 Boende 

IV V 

S.18 tre barn från Colombia, en pojke från Colombia, Carlos, 

berättar om sin situation.  

 
Omgivning: utomhus, på en ej cementerad gata, 

ett hus av tegelsten, inte färdigbyggda i bakgrunden. 

 
U: Jag bor (…) i utkanten vid en av infarterna till stan. Inne i 

centrum är de rika som har råd att bo. Där finns fina gator, 

varuhus, hotell, restauranger, kyrkor och många, många bussar. 
Där jag bor är inte alls lika fint. Husen är byggda av tjärpapp, 

bräder, guada (ett slags bambu) och tegel. 

på ena sidan (...) ligger stora ängar där kor och åsnor betar. 
Ängarna är ganska skräpia för dey finns ingen ordentlig 

sophämtning (…). Iblan slänger folk ut sina sopor lite hur som 

helst.  

När det regnarblir det så lerigt att man inte kan gå ut. Och det 

regnar ofta (…). 

Min familj är lika fattig som de flesta andra här omkring. Vi har 
själva byggt vårt hus (…). Vi måste riva en vägg på huset för min 

mamma byggde det utan någon ritning (…). 

Inne i huset är takplattorna av begagnade eternit, som vi fick (…) 
av (...) restaurang, där mamma arbetade förut. Golvet är av jord, 

som vi har stampat till.  

Jag fryser om fötterna när jag går på golvet. (…) Det  är kanppt 
någon idé att tvätta sig. Men det tycker mamma att jag ska göra.  

egentligen skulle vi behöva ett golv av bräder eller cement. Men 

mamma har inte råd. Hon har lovat att fråga Don Marcelo om 
pengar nästa gång han kommer hit…(Ur Carlos i Colombia från 

SIDA) 

 

s.19 en kvinna rörelse frihet i anpassad efter hennes behov.  

 

Omgivning: en individanpassad lägenhet  
 

U: I köket bör det vara fritt utrymme för rullstol under diskbänkens 

disklådor, under bänkspis och beredningsbänken. Underskåp som 
är fristående och försedda med hjul går lätt att dra fram. Skåp och 

lådor bör ha handtag som är lätta att gripa i. Vattenkranar kan 

bytas ut mot spakar. 
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I det här kapitlet finns bilder av två grupper av personer, rullstolsbundna och 

latinamerikanska, men sättet att presentera deras bostadssituationer sätts som motsatser tack 

vare pojkens berättelse, Carlos. Carlos berättelse är laddad med alla element som behövs för 

att konstruera bilden av en fattig pojke i Latinamerika: bor inte i innerstaden, bor i 

landsbygden, bor i ett dåligt byggt lerhus, mamman är ensamstående och arbetslös, familjen 

har inga pengar och de bor i ett område där grannar inte kan hantera sina sopor. När man läser 

att artikeln är från SIDA förstår man ändå meningen med en sådan målande berättelse: skapa 

medlidande för att samla pengar för att hjälpa barn, som Carlos, som bor i ett land där det 

också finns rika. Här hoppas man att denna berättelse kompletteras med diskussioner med 

varför det finns rika och fattiga i Latinamerika, vilka de är och varifrån rikedomen kommer.       

      Bilden av den rullstolsbundna kvinnan (därmed av Sverige, därmed som en allmängiltig 

sanning av västerländerna) är en helt annan. Hon kan välja sin bostad, anpassa den med 

utrustning och anpassa den efter hennes behov med alla bekvämligheter.   

 

Bok 3 Kapitel 3 Hygien  

IV V 

s.47 två kvinnor från Rajasthan i Indien hämtar vatten från 
vattenpump  

 

Omgivning: utomhus, vid en vattenkälla/vattenpump  
vattenkrukor av metall och keramik, torr sand/jord i bakgrunden 

med lite grönska 

 
U: Kvinnorna gungar fram i en lång rad längs den dammiga vägen. 

(…) de (…) balanserar (…) sina tunga vattenkrukor på huvudet. 

En vanlig syn i Rajasthan i (…) Indien: kvinnorna bär vatten mellan 
källan och hemmet, många timmar, flera gånger om dagen. 

Vatten är källan till liv i det ofta söndertorkade Rajasthan, men 

orsak till mycket lidande – genom vatten sprids guineamasken som 
ger upphov till flera svåra infektioner och sjukdomar – 

”fattigsjukdomar”. 

(Larverna) genomborrar magsäcken och utvecklas till maskar, som 
kan bli över en meter långa. När masken vuxit färdigt (…) söker de 

sig ut i människans hud, där det bildas sår. Vatten lindrr besvären 

och därför söker de smittade gärna upp en vattentäkt, där 
honmasken släpper hundratals nya larver. Kretsloppet fortsätter.  

1986 startade ett indiskt projekt, som stöds av SIDA, för rent vatten 

och bättre hygien i Rajasthan (…). Att nå ut med budskapet – att 
rent vatten är livsviktigt – är ett projektets huvudmål, och därmed få 

befolkningen att lära sig vad som krävs för att få tillgång till rent 

vatten. 

(…) 

Över 200 har hittills utbildats för att gå runt i närliggande byar och 

berätta för andra kvinnor (…). Kvinnor ska också kontrollera att 
handpumparna fungerar och rapportera (…) om något behöver 

åtgärdas. 
(…) kvinnor har fått utbildning i att reparera pumparna 

(…traditionellt manligt arbete). Kvinnorna har ett större intresse av 

att pumparna fungerar än männen (…).   

s.45 barn som leker med vattenvågorna  
 

Omgivning: utomhus, i havet/sjö 

 
U: Utan vatten kan inget liv förekomma 

 s65 kvinnor som tvättar kläder, Sverige förr i tiden  
 

Omgivning: utomhus, tunnor med vatten, en träbänk, tvättbräda, 

hinkar 
 

U: Att tvätta var förr ett hårt arbete. Man fick banka och gnugga, 

koka i lut och skölja i kallt vatten innan tvätten blev ren. 
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I det här kapitlet visas tre olika relationer till vatten och hygien i tid och rum. Men bilderna 

visar motsatser. Kapitlet öppnas med lekande barn som badar och leker vilket kontrasteras 

med bilden av de indiska kvinnorna som hämtar vatten från en vattenkälla. Även denna artikel 

är hämtad från SIDA och där berättas det om vikten med att ha rent vatten och det tunga 

arbetet kvinnorna utför varje dag. Men inte bara det, där beskrivs även guineamaskarnas 

kretslopp i människokroppen på de som drabbas. En noggrann beskrivning som stundom gör 

att kvinnorna hamnar i bakgrunden av den. Ännu ett annat sätt att positionera kvinnorna i 

bakgrunden är att berätta om förbättringarna som gjorts tack vare hjälporganisationen. Dock 

står det att det var ett initiativ från kvinnorna, och det understryks att det inte var männens.       

      Bilden av svenskarna som tvättar kläder utomhus med varmt vatten ger en föreställning av 

att man redan förr i tiden i Sverige visste hur man skötte hygienenen, till skillnad från de 

indiska kvinnorna. 

 

Bok 3 Kapitel 4 Konsumentekonomi  

IV V 

 s.93 en kvinna tar upp pengar från automaten 

 

Omgivning: utomhus, Bankoautomat 
 

U: 1.Stoppa in kortet i automaten. 
2.Knappa in din personliga kod och tryck sedan på ”Klar”-knappen. 

3.Välj belopp, jämna hundralappar, genom att trycka på tangenterna. Tryck sedan på ”Klar”-

knappen. 
4.Ta ut kortet, pengarna och kontoutdraget. På kontoutdraget står hur mycket pengar som finns 

kvar på kontot efter utdraget.   

 

Man kan i det här kapitlet se att det knappt finns några foton av människor men att det enda 

som finns är av en svensk kvinna. I det här kapitlet berättas det med polariserande 

beskrivningar hur en svensk man har det och hur en afrikansk kvinna har det och tillgångarna 

diskuteras i sidan 74 och 75 men p.g.a. uppsatsens begränsning till bilder fördjupas arbetet 

inte vidare i detta.   

 

 

Bok 3 Kapitel 5 Vår miljö  

IV V 

 s.100 en grupp personer två vuxna och två barn i plockar mat/saker i skogen 
 

Omgivning: utomhus,, Skogen, korg och gummistövlar 

 
U: ”Ingen har gjort ett större misstag än han som inte gjorde något, eftersom han trodde att han 

kunde göra så lite” (Edmund Burke). 
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Det enda fotografiet av människor är av en grupp, kanske en familj, som går ut till skogen, en 

idyllisk bild av en promenad i skogen som man gör på fritiden. 

 

Bok 3 Kapitel 6 Mat och hälsa  

IV V 

 s.123 en kvinna tar ut bröd från vedeldade ugn  

 

Omgivning: inomhus, vedeldade ugn, spade 
 

U: Förr i tiden bakade man i vedeldade ugnar. Det runda hålet i brödkakan är kvar sedan den tid 

då brödet hängdes upp i taket för att torka. 

 s.126 2 kvinnor gör pasta 

 

Omgivning: ett kök, tallrikar, duk, kastrull, gardiner, baklåda, en av dem har förkläde 
 

U: Pastadeg görs av vetemjöl, ägg, olja och salt. Degen kavlas ut mycket tunt innan den formas 

 

I den här boken har man lagt fokus på bakning förr i tiden i Sverige och pastatillverkning i det 

landet som gjorde den berömd, Italien. Det vill säga att man utnämner ett europeiskt land som 

representant för detta livsmedel.  

 

BOK 4 

Bok 4 Kapitel 1 Mat  

IV V 

s.18 en kvinna med två barn stöter majs  

 
Omgivning: utomhus 

tunna trädstock används för malning, träkärl där man 
stöter majsen 

 

U: I hemgjorda träkärl stöter man majsen. 

 

 

Den här boken är sparsam med fotografier, men de få bilder som finns är ganska 

representativa för vad som ska reproduceras med hjälp av boken; den standardiserade bilden 

av afrikanska kvinnor som maler grödor och Sverige i början av 1900-talet som visar att man 

redan då hade ett utrustat hus med olika rum och möbler efter ändamålen. Bilderna visar olika 

levnadsstandarder.  

 

 

 

BOK 5 

Bok 5 Kapitel 1 Mat och hälsa 

IV V 

s.14 lidande afrikaner exponeras: en grupp afrikaner, 

barn och två kvinnor i en flyktningsförlägning tittar 
till kameran 

 

Omgivning: utomhus, en flyktningsförlägning 
någonstans i Afrika, några vita tält 

s.24 en grupp människor fikar på arbetsplatsen. Sverige förr 

 
Omgivning: 1908, utomhus, dukat till fika  

 

U: Året är 1908 och arbetslag är samlat för en arbetsplats.  
Lägg märke till uppdelningen i kvinnosida och manssida. 



42 

 

 
U: I undernärings spår följer invaliditet och 

utvecklingsstöring. Dessutom dör årligen 10 – 15 

miljoner människor av svält – mest barn och kvinnor. 

s.28 en muslimsk familj sitter vid måltid 

 

Omgivning: inomhus, måltiden sker i köket, ett 
standard kök i Sverige?   

 

U: När Ramadam är slut är det fest. Här har 
familjerna Kassem och El-Kayed samlats till en 

gemensam måltid. 

Iftar kallas måltiden som bryter den dagliga fastan. 

s.25 ett par äter hamburgare 

 

Omgivning: utomhus, på en bil finns packeter, drickan och alla förpackningar   
 

U: ”Hamburgarkulturen” dvs att äta utan bestick – ute eller stående i en bullrig 

lokal – är en av de stora förändringarna när det gäller våra matvanor. 
 

s.29 en judisk familj ber före maten 

 

Omgivning: inomhus en matplats i ett välmöblerat 
hus  

 

U: Sabbatsmåltid hos en ortodox judisk familj i 
Jerusalem. 

 

s.39 modeller poserar 

 

Omgivning: inomhus-utomhus, fotot visas utomhus men foton kommer från en 
studio 

 

U: Fotomodeller för modehuset Calvin Klein. På vilket sätt påverkar modeller som 
du ser på bilden, ungdomsidealet? Diskutera gärna detta i klassen. 

s.77 två kvinnor arbetar i plantage 

 
Omgivning: utomhus, en plantage i Trinidad,  

i bakgrunden flera människor och växter 

 
U: Kaffeplantage, Trinindad  Kuba. 

 

 

Den här boken är den första som visar fler bilder av icke-västerlänningar än västerlänningar i 

samma kapitel. I kapitlet visas bilder av Sverige förr i tiden och nutid och bilder av Afrika, 

Trinidad och Jerusalem. Teman som berörs är näring, jämställdhet och mattraditioner.  

     I den här boken har bokmakarna valt att visa den standardiserade bilden av afrikaner och 

folk från Trinidad y Tobago (f.d. koloni). Afrikaner visas här som offer för katastrofer, som 

lider av bristsjukdomar och som är i behov av hjälp. I den här bilden får Afrika stå som 

representant för alla u-länder (underrubrik ”Bristsjukdomar i u-länder”), vilket kan ge 

intrycket av att alla andra u-länder befinner sig i de i bilderna illustrerade extremsituationerna. 

Jämställdhet teman tas upp genom två bilder, en från Sverige 1908 och en av ett par i nutid 

som äter hamburgare. Dessa bilder är exempel på hur jämställdheten har varit och hur kan det 

uppnås med hjälp av snabbmat, något som utvecklas i texten.  

    Varken i berättelsen om muslimer eller judar nämns det någonstans att dessa grupper även 

finns här i Sverige, inslaget om judar utspelar sig t.ex. i Jerusalem. Teman om traditioner 

polariserar alla kulturer och författaren undgår därmed att visa att samhället är dynamiskt tack 

vare olikheterna mellan människor och grupper. Här konstrueras ”vi” genom att berätta om 

”dom”.  

       I det här kapitlet kommer en annan bild av icke-västerlänningar: de som jobbar, vilket är 

positivt, men de jobbar på plantager, en produkt av kolonialismen. 

En annan föreställning man bygger är att i många u-länder har man inte kommit längre än 

agrarkulturen som sätt att försörja sig på, medan västerlandet har utvecklat sig tekniskt.  
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Bok 5 Kapitel 2 Resurshushållning  

IV V 

s.96 en kvinna från Ghana stöter grödor 

 
Omgivning: utomhus eller rum utan tak?, på 

marken 

kvinnan sitter på en låg pall, tunna trädgrenar 
används för malning, träkärl där man stöter grödan, 

kärl av keramik, eller plast 

 
U: Vi ska komma ihåg att bristen på bränsle är 

nästan lika allvarlig som matbristen på många håll 
i världen (bilden är från Ghana). 

s.94 en person går vid ett vattenfall 

 
Omgivning: Utomhus 

 

U: Vatten är en förutsättning för allt liv (Skogafors, Island) 

 

I kapitlet om Tillgång till vatten och energi visas, som ett kontrastivt exempel, på vad ”dom” 

inte har. På så sätt konstrueras bilden av ”vi” som har det ”dom” saknar. Här visas den 

återkommande afrikanska kvinnan som maler grödor med primitiva redskap.  

 

Bok 5 Kapitel 3 Konsumentekonomi  

IV V 

s.116 en familj från Mali visar sitt hus och vad de 
äger, de är åtta  

 

Omgivning: Utomhus, ett hus av lera , De sitter på 
taket av huset, Ägodelar: kärl av olika storlek och 

material, pallar, redskap för att stöta grodor 

 
U:- Vi och de – vi äter biff, de äter ris. När en 

växande världsbefolkning kräver sin rätt att leva 

lika gott som vi, tyder mycket på att jorden inte 
räcker till. Vi måste därför ifrågasätta inte bara 

befolkningsexplosionen utan även 

konsumtionexplosionen.  
Bilderna visar en familj från Mali och en familj 

från USA. 

s.112 ungdomar visar sina kroppar, 
reklambilder 

 

Omgivning: svårt att veta 
 

U: - 

 s.115 olika bilder med olika reklambilder och skivomslag 
 

Omgivning: varierat 

 
U: - 

 s.116 en familj från USA visar sitt hus och vad de äger, de är fyra 

 

Omgivning: Utomhus, en standard bild av ett hus i USA 
Ägodelar: två bilar, en piano, möbler för olika ändamål till varje rum  

 

U: Vi och de – vi äter biff, de äter ris. När en växande världsbefolkning kräver sin 
rätt att leva lika gott som vi, tyder mycket på att jorden inte räcker till. Vi måste 

därför ifrågasätta inte bara befolkningsexplosionen utan även 

konsumtionexplosionen.  
Bilderna visar en familj från Mali och en familj från USA. 

 s.121 en kvinna visar ånger efter lån 

 
Omgivning: inomhus, gulasidan uppslagen 

 

U: Varje år lockas 100 000 svenskar att ta snabba och lätta lån sk telefonlån. 
Försäljningsargumenteten är lockande – men det tar lång tid att betala tillbaka och 

det blir mycket dyrt. Räntan ligger runt 30%. 

 

Författarna i boken har valt att konstruera bilden av ”vi” och ”dom” genom att konkret låta 

eleverna jämföra det ”vi” har med det ”dom” inte har, det uttrycks dessutom i ord. Frågan är 

hur en elev med afrikansk påbrå, bakgrund kan känna sig identifierade med familjen på taket.  

Här ser man tydligt att bilden av den överlägsna västerlänningen fortsätter att reproduceras.  
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      Trots att afrikaner, afroamerikaner och latinamerikaner är kända för sin musikalitet är de 

inte representerade när reklam för musik på olika skivomslag visas. Icke-västerlänningar får 

inget erkännande i det här fallet heller. Ett argument för avsaknaden av icke-västerländska 

musiker torde vara att författarna ville undvika just den bilden av dessa grupper som 

musikanter och dansande folk. Men på det här sättet hade man haft möjligheten att framställa 

dem som subjekt som skapande och kreativa människor.   

 

Bok 5 Kapitel 4 Bostaden 

IV V 

s.138  tre barn hänger, leker i ett hus i 

slumbostäderna i Brasil  

 
Omgivning: Utomhus, Många hus av brädor och plåt, 

ostabila  

 
U: I Rio de Janeiro, liksom på många andra håll i 

världen ligger slumbostäder i vägg med nybyggda 

höghus.  

 

s.172 Kvinnor vid sjön/stranden visar hur de tvättade och redskapen till ändamålet  

 

Omgivning: Förr i tiden, Utomhus, ett hus i Sverige, Korgar, kar, hinkar, träbord, 
tunnor   

 

U: I gamla bondesamhället var tvätten en kvinnosyssla. Ofta tvättade kvinnorna 
tillsammans. Byket var en del av det gemensamma livet. Vem tar hand om tvätte 

idag? 

 

  

Författarna till boken har valt att visa Brasil, därmed Sydamerika, icke västerlänningar, som 

representant av fattigdom där människor bor i staden men i dåliga bostäder och i dåliga 

förhållanden. I undertexten används begreppet ”Tredje världen”, som är synonymt med 

begreppet ”u-länder”. På det här sättet delas världen in i två delar: i-länder och u-länder, 

därmed ”vi” i motsats till ”dom.  

       I det här kapitlet har man valt att visa en bild av Sverige i dåtid, i bondesamhället, och 

hur man skötte hushållsuppgiften tvätt. Uppgiften utfördes vid stranden/sjön, för hand och 

med hjälp av enkla redskap som tunnor, smala bord m.m. Gruppen som utförde den var 

kvinnor och det gjorde dem i samarbete med andra kvinnor och barn.   

 

 

 

 

Bok 6 Kapitel 1 Mat och måltider 

IV V 

s.36 en överviktig man går mot en byggnad, liknar en moské en arabisk byggnad 

 

Omgivning: utomhus, byggnaden liknar en moské eller en arabisk byggnad 
 

U: Övervikt risken för att drabbas av olika sjukdomar. 

s.36 en ung man visar/tittar på sin mage med 

mycket muskler 

 
Omgivning: inomhus – utomhus, öppet plagg 

där han visar magen 

 
U: Hälsa är rak motsatsen till det 

tvångmässiga förhållande till mat och 

träning som många ungdomar har idag. 

s.45 ett muslimskt par fyller vitrinen/säljer i sin affär söta saker för sina inhemska 

traditioner 

s.42 en grupp män reser sommarstången  
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Omgivning: inomhus 

olika förpackningar med olika delikatesser 

 
U: Nisreine Ahmad driver en affär tillsammans med sin fru. Här har de laddat upp med 

sötsaker inför firandet av Id al-fitr. 

Omgivning: utomhus, park nära vatten, 
sommarstången, män med svenska 

traditionella kläder 

 
U: Svenska mattraditioner är 

säsongsbetonade. Till midsommar serveras 

sill, nypotatis och jordgubbar. Till Lucia äter 
vi lussekatter. 

s.49 två mörhyade personer märker bananer med Fairtrade märket i en anläggning i Afrika 

eller Latinamerika  
 

Omgivning: inomhus, stor anläggning, flera personer och bananer i bakgrunden 

 
U: - 

 

s.80 en mexikansk man plockar kaffebönor. 

 
Omgivning: utomhus, tätt vegetation 

 

U: Kaffebönor skördas på kaffeplantage i Veracruz i Mexiko. 

 

s.85 tre vuxna och ett barn i Kina tittar på den torkade marken 
 

Omgivning: utomhus, torkat och spruken mark,  

hus som byggs i bakgrunden 
 

U: En kinesisk bonde tittar över sin odling som förstörs av torkan. 

Tror du att GMO-grödor skulle hjälpa den kinesiske bonden på bilden att klara sina 
skördar? 

 

 

I den här boken har man valt att, som i föregående bok, inte beskriva muslimer som en del av 

det svenska folket. De beskrivs som ”dom”. 

      Under bilden berättas det att de svenska traditionerna är säsongsbundna. Men vill 

författarna här antyda att de inte är religiösa? De flesta röda dagar har just en kristen religiös 

anknytning i Sverige, utom sjätte juni, Midsommar och den första maj. En tolkning kan vara 

att i Sverige är man religiös men att det finns inga ortodoxer som finns mellan muslimer och 

judar. På detta sätt avskiljs man från ”dom” vilket kan vara en rimlig tolkning.  

I en av bilderna i detta kapitel framställs en kinesisk bonde som blickar ut över sitt uttorkade 

risfält, här framgår implicit att han fallit offer för sin egen okunskap. Författarna föreslår 

därefter att eleverna ska fundera över en alternativ lösning på bondens problem 

(genmanipulerade grödor) och underminerar därmed bondens egen kunskap kring ämnet.  

     I det här kapitlet finns flera icke-västerlänningar representerade. Gemensamt för dessa är 

att dessa är offer, för torkan, av överkonsumtionen av onyttig mat. Bilderna som visar en man 

som plockar kaffebönor och de mörkhyade personer som märker bananer är ännu ett sätt att 

placera de koloniserade i de sysslor som skapades sedan européerna erövrade deras mark. De 

är fortfarande odlare, de utför kroppsarbete och med bilden av Fair trade visar man 

västerlänningars biståndsarbete. Ännu en gång visas icke-västerlänningar som hjälps av 

europeiska biståndsorganisationer.  

 

Bok 6 Kapitel 2 Miljö och livsstil 

IV V 
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s.86 en familj av sex personer från Kenya visar sitt hus och ägodelar  
 

Omgivning: utomhus, en hydda av halm, plastdunkar 

en kittel som hänger på en gren över grenar som ska eldas 
 

U: När en växande världsbefolkning med allt rätt kräver att leva 

lika gott som vi, räcker jorden inte till. 
Bilderna visar två fyrabarnsfamiljer, en från Kenya och en från 

USA. 

Det är inte svårt att se vem som sätter de största ekologiska 
fotavtrycken. 

För att familjen i Kenya ska få en godtagbar standard kan inte vi 

fortsätta att öka vår konsumtion. 

s.86 en familj på sex personer från USA utanför sitt hus  
tittar på kameran  

 

Omgivning: utomhus, utanför sitt hus, bilden av vad alla tror är ett 
standard hus i USA, en bussbil, med väskor redo att resa  

 

U: När en växande världsbefolkning med allt rätt kräver att leva 
lika gott som vi, räcker jorden inte till. 

Bilderna visar två fyrabarnsfamiljer, en från Kenya och en från 

USA. 
Det är inte svårt att se vem som sätter de största ekologiska 

fotavtrycken. 

För att familjen i Kenya ska få en godtagbar standard kan inte vi 
fortsätta att öka vår konsumtion. 

s.92 två personer i Etiopien tittar i en sint brun 

 
Omgivning: utomhus, en sinat brun 

 

U: Vår livsstil påverkar inte bara oss själva utan får återverkningar 
över hela jordklotet genom klimatförändringar i forma av 

smältande polarisar och svår torka. 

s.97 en liten tjej hjälper en äldre man att göra sallad, 

i bakgrunden flera människor  
 

Omgivning: inomhus, fint möblerat hus, färska kryddor och 

grönsaker på bordet 
 

U: I den här familjen hjälps alla åt med matlagningen, hur är det i 

din familj? 

 

I den här boken, som i deras föregående upplaga, väljer bokmakarna att ställa ”vi” 

västerlänningar och ”dom” icke-västerlänningar mot varandra. Det hus av lera som visas i den 

förra boken byts ut mot en hydda. Den förra familjens ägodelar, kärl och krukor av olika 

material, byts ut mot plastdunkar och en kittel av metall. Men författarna försöker att visa en 

rättvisare bild av dessa familjer genom att välja familjer med lika många antal 

familjemedlemmar. Den familj som visades i den förra var dubbelt så stor som den 

västerländska familjen. Men är det en rättvis bild av afrikaner överhuvudtaget?  

      I undertexten undras det ifall världen kommer att kunna tillgodose befolkningens behov 

ifall familjer som den i Kenya uppnår samma standard som de västerländska, att det är dags 

för västerlänningar att sluta konsumera som de gör nu. Här finns ett försök att vända på det 

gamla resonemanget om att befolkningens explosion i u-länder utgör en risk för hela världen. 

Men genom att dela upp människor efter resurser, därmed efter utvecklingen i högre och lägre 

grad gör författarna sig skyldiga till överföring och upprätthållandet av den koloniala 

ideologin. 

 

      I Bok 6 finns det flera avsnitt: Recept, Matlagning men i dessa har författarna valt att inte 

visa inga fotografier på människor eller människors händer. 

 

Bok 6 Kapitel 3 Konsumtionsekonomi 

IV V 

s.128 modell gör reklam för ett märke 

 
Omgivning: utomhus, bakgrund berg, vit snö 

 

U: Reklamen syftar till att få oss att köpa saker 
tidigare än planerat och saker som vi inte visste 

att vi hade behov av 

s.116 en kille provar en moped 

 
Omgivning: inomhus i en motorcykelaffär eller mässa 

 

U: Om alla i familjen tänker efter så finns det säkert en hel del konsumtion som kan ses 
över för att balansera sin egen och hemmets ekonomi! 

 s.116 en ung person visar att den har en skateboard 
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Omgivning: utomhus, cementliknande mark för att åka 

 

U: Om alla i familjen tänker efter så finns det säkert en hel del konsumtion som kan ses 
över för att balansera sin egen och hemmets ekonomi! 

 s.131 en grupp män tillverka tofflor manuellt 

 
Omgivning: I slutet av 1800-talet, inomhus, arbetet genomförs manuellt 

 

U: Förr i tiden gick man och klagade hos den som tillverkat varan, eftersom tillverkare 
i regel fanns i närområdet. 

idag finns ofta tillverkaren långt ifrån där man bor, kanske till och med på andra sidan 

jordklotet. Därför är behovet av konsumentskydd betydligt större idag. 
bilden visar toffeltillverkning i Malmö i slutet av 1800-talet. Deras kunder fanns i 

närområdet. 

 

I det här kapitlet finns en jämnare bild av västerlänningar och icke-västerlänningar p.g.a. att 

författarna har valt att visa en bild av en mörkhyad man i ett annat sammanhang än i den 

afrikanska öken. Mannen är modell och fotot avbildar honom i ett kallt land där snö syns i 

bakgrunden. Denna skildring bryter mot den standardiserade bilden av mörkhyade män, vilket 

är positivt. 

      Sedan visas två västerländska ungdomar med olika fritidsredskap och fordon, en 

skateboard och en moped. Här kan man fråga sig varför endast ljushåriga ungdomar visas på 

bild och inte andra, när eleverna i en skolklass kan se ut på olika sätt. Här utesluts elever med 

ett icke-västerländskt påbrå från föreställningen att vem som helst kan äga och köpa dessa 

saker. 

4.3.Skillnader mellan de olika böckernas upplagor i hur man gestaltar icke-

västerlänningar  

Böckerna från 1976 och 1984 skildrade endast icke-västerlänningar i de kapitel som handlade 

om mat och kost. Dessa skildringar gjordes inte med anledning av alla de råvaror som finns i 

dessa länder, utan endast på grundval av de brister som dessa länder drabbats av (t.ex. vatten- 

och proteinbrist).  

     I boken från 1995 finns det bilder av icke-västerlänningar i kapitlen Bostad och Hygien. 

Boken lyfter fram icke-västerlänningars brist på ordentliga bostäder och att de också drabbas 

av en brist på hygien. 

     I böckerna från 2000-talet belystes icke-västerlänningarnas brist på ordentliga bostäder i 

kapitlet Bostad och i kapitlet Resurshushållning, men i det senare kapitlet togs även 

energibristen och bristen på teknisk utrustning upp. I boken från 2005 skildras även icke-

västerlänningar under kapitlet Mat och hälsa i avsnittet Mattraditioner, där beskrivs judiska 

och muslimska mattraditioner.  
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      Enligt bilden som framförs av icke-västerlänningar har deras situation inte förbättrats, de 

är fortfarande till synes primitiva, fattiga, hjälplösa, inte subjekter och oförmögna att klara sig 

utan västvärlden och de ligger fortfarande längst ner i utvecklingsskalan, något som framgick 

i Palmbergs studie redan 1989 och som framkom i Aman 2008. Därmed har ingen progression 

skett i skildringen av utomeuropéer i läroböckerna. 

      Sammanfattningsvis kan man konstatera att bilderna i Hkk-böckerna inte förmedlar någon 

positiv konnotation av icke-västerlänningar, att de framställs, oavsett från vilken del av 

världen, som underlägsna. Man kan se att med denna diskurs sker en systematisk 

reproducering av bilden av ”vi” och ”dom”, man gör gränsdragningar mellan deras livsmedel 

och ”våra livsmedel”, mellan våra traditioner och deras traditioner. Genom att inte 

visa/berätta om icke-västerlänningars vardag (hushållssysslor, fritid) görs läsaren omedveten 

om att deras vardag kan se ut som dennes egen. På så sätt vill man positionera icke-

västerlänningar som västerlänningars motpol, i kontrasterande/extrema situationer. Med detta 

skapas de stereotyper från den koloniala diskursens konstruktion där ”vi” är överlägsna 

”dom”.  

5 Diskussion  

     Mitt övergripande mål är att uppmärksamma elevers villkor och förutsättningar för lärande 

och ifrågasätta den svenska skolans demokratiska uppdrag. Resultatet visar att den svenska 

skolan fortfarande inte ger alla elever de förutsättningar för lärande de har rätt till i och med 

att läroböckernas koloniala diskurs fungerar som en utestägningsmekanism för elever med 

icke-västerländsk påbrå. Denna diskurs påverkar, som Elmeroth säger, deras tillvaro eftersom 

det blir svårt för dessa elever att identifiera sig med bilden böckerna visar. På så sätt blir de 

marginaliserade och exkluderade i det lärande mötet och härmed ser man hur diskursen 

konstituerar verkligheten och kan hindra personer i sina handlingar (Jørgensen & Phillips), i 

detta fall, att lära sig och meningsfullhet i lärandet.  

      Resultatet visar att trots att det har funnits en uttalad intention från den svenska 

Regeringens sida sedan 2000-talet att jobba för ett mer integrerande12 samhälle (där Kamali 

var särskilt utredare), finns det i skolorna ämnen som Hkk som fortfarande upprätthåller och 

reproducerar bilden av icke-västerlänningar som offer. Bilden från de olika böckerna har bara 

förskjutits från hungriga och sjuka barn till offer för orättvisa arbetsvillkor, miljökatastrofer, 

bostadsbrister och västerländsk konsumtion. Men oavsett tillkomsten av nya benämningar och 

                                                 
12 Jag anser att i begreppet integration är problematiskt eftersom i begreppet finns det underförstått att något som inte tillhör 

en grupp, en kategori, ska ingå och anpassa sig.   
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nya orsaker av deras hjälplöshet ses de alltid som offer enligt den koloniala diskursen. Det blir 

tydligt att det handlar om en enda diskurs som skolan reproducerar eftersom man hittar 

liknande bilder av icke-västerlänningar i de olika upplagorna och från de olika förlagen. 

     Ur resultatet framgår det att de aktiviteterna som icke-västerlänningar utför är: bakar utan 

teknisk utrustning, arbetar i plantage utan teknisk utrustning, stöter majs eller dylikt med 

stockar, hämtar vatten från vattenkällor eller vattenpump (vattnet som hämtas transporteras av 

kvinnor i enkla kärl som de bär på huvudet). En annan aktivitet som icke-västerlänningar ofta 

kopplas till är odling. Men det är inte på deras egen plantage de arbetar, utan de arbetar i 

plantage som tillhör andra, en rest av kolonialtiden. Den enda bild där en icke-västerlänning 

framställs ha egen mark är i den med den kinesiska risodlaren med sitt uttorkade risfält. Trots 

att läsaren/eleven kan anta att äganderätten vilar på den kinesiska bonden framstår han 

fortfarande som offer då han inte kunnat sköta sitt risfält på rätt sätt. Icke-västerlänningar blir 

ofta representanter för ett tillstånd hellre än representanter för ett fungerande samhälle.  

     Bilden av västerlänningar visar emellertid en stor variation av olika fritids- och 

vardagsaktiviteter, som livsnjutare. Dessutom utför de aktiviteter som kräver flera moment, 

fler rum, fler redskap, fler råvaror och mer kunskap för att få fram den slutgiltiga produkten. 

Västerlänningar utför dessutom andra aktiviteter som har med matlagning att göra: de kärnar 

mjölk, de slaktar djur, de gör ost, rensar grönsaker, styckar kött, fiskar (som fritidsaktivitet 

och som yrke med stora båtar) filear kött o.s.v. Genom att illustrera detta framgår det att 

kosten består av annat än säd och ris, kost som annars anknyts med icke-västerlänningar.  

      Västerlänningar utför inte bara hushållsarbete som har med matlagning och bakning att 

göra, utan de städar, de dammsuger, de tvättar, de stryker och hänger kläder på tork osv. Att 

handla mat, välja och köpa olika möbler verkar till synes endast vara en aktivitet som tillfaller 

västerlänningar, om man ska tro den bild Hkk-böckerna förmedlar till läsaren/eleven. 

Förutom hushållsaktiviteter visas västerlänningar även sysselsätta sig med aktiviteter på sin 

fritid: de åker skidor, fiskar, simmar, kopplar av, läser, dansar, reser, d.v.s. vardagliga och 

trivsamma saker som livet egentligen består av.  Bilderna från Sverige i sekelskiftet visar att 

svenskar har haft boskap, redskap och utrustning som faciliterar hushållsaktiviteterna och 

försörjningen medan motsvarande bilder av icke-västerlänningar saknas. 

      De omgivningar där icke-västerlänningar befinner sig i, i Hkk-böckerna, är oftast utomhus 

och framförallt ute i en kal och steril landsbygdsmiljö. Däremot framställs bilder av Sveriges 

landsbygd som gröna och fertila.  

     De olika Hkk-böckers upplagorna och förlagen visar samma bild av Afrika. Detta går inte i 
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linje med vad Palmberg krävde redan året 2000 i sin studie, att man i skolan skulle t.ex. 

motverka att endast visa bilden av landsbygden som en representerande bild av Afrika, 

underlåta att nämna afrikaner i bildtexter och inte specificera från vilket land de kommer ifrån 

och låta dessa afrikaner stå för alla afrikaner och homogenisera och anonymisera hela 

kontinenten, motverka intrycket av att afrikaner bara är offer, motverka beskrivningen av 

samhällslivet där afrikaner odlar, söker ved, stöter majs, motverka framställning som pekar på 

miljöförstöring i Afrika utan att ta upp hur afrikaner försöker lösa problemen och motverka 

böckernas negligerande av den industriella miljöförstöring p.g.a. utländska bolags 

verksamheter. Hon ville också att man skulle frånkoppla beskrivningen av Afrika i utveckling 

från biståndet eftersom det enligt henne endast framhävde ”vårt” bistånd och inte afrikanernas 

egna initiativ.  

     Man kan se att dessa strategier som Palmberg vill motverka också används för att beskriva 

folk från andra delar av världen som inte tillhör den västerländska. De bilder man visar av 

Latinamerika och Asien är också bilder från landsbygden, de odlar, de är anonyma, d.v.s. att 

det också finns en underlåtenhet att nämna både landet och personerna i bilderna men man 

lägger gärna tyngden vid det västerländska biståndsarbetet.  

     Enligt Aman beskrevs urinvånare i Latinamerika genom sina produkter och inte som 

personer i sig. Denna strategi används i de analyserade Hkk-böckerna men inte bara för att 

beskriva latinamerikaner utan också trinidadier och afrikaner i allmänhet. Icke-

västerlänningarna uppmärksammas i böckerna när de t.ex. producerar bröd och koloniala 

produkter som bananer och kaffe när man kunde ha uppmärksammat de för t.ex. de metoder 

de använder när de tillagar sina egna rätter.   

     Alla dessa exempel som icke-västerlänningar står för i Hkk-böckerna är ett sätt att 

förstärka det etablerade dualistiska tänkandet som Kamali syftar på i sin studie. Genom att 

anmärka icke-västerlänningars brister skapas därmed en implicit bild av ”vi” som i sin tur 

stärker skillnaderna mellan ”vi” och ”dom”. Kamali diskuterar i sina utredningar att 

integration inte kan uppnås när samhället delas in i ”vi” och ”dom” redan i skolan. Bergström 

och Boréus menar att makten kan utövas genom skolsystemets formande av föreställningar 

genom diskursen, vilket, som Arvtastson & Ehn menar, förhindrar andra uppfattningar och 

blir rådande sanningar. Risken med alla förenklingar av bilden av icke-västerlänningar är att 

det lämnar plats för egna tolkningar som kan uppfattas som allmängiltiga för ett helt land eller 

en hel världsdel (Aman, 2008, Kamali, 2006, Palmberg 1989, Palmberg 2001). Palmberg 
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menar att bilderna som ges i böckerna kan  resulterar i att eleverna (både svenska och med 

icke-västerländsk påbrå) inte kan identifiera sig med dessa bilder då icke-västerlänningar inte 

visas i vardagssituationer utan endast i krissituationer. Ytterligare ett resultat av detta är att 

elever med icke-västerländsk bakgrund inte inkluderas.  

     Det som berättigar ett exkluderande av elever med icke-västerländsk bakgrund är att det 

legitimeras av läroplanen med formuleringen ”kristen tradition och västerländsk humanism.” 

samt den föreställda eleven man riktar sig i läroplanen. Eleven man refererar till i läroplanen 

ingår inte i en samhällsgrupp som lever på olika villkor, den verkar heller inte ha olikartade 

värderingar än det svenska/västerländska och lever själv inte i mångfald eller inbegrips i det. 

Eleven man refererar till är blott en föreställning av en elev som delar samma värderingar som 

författarna själva, som bl.a. inte ingår i mångfalden men ska lära sig leva med den vid sidan 

om. Den föreställda eleven är en västerländsk person. 

     Enligt Lgr 11 (s.7): ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” Men 

det står tydligt i resultatet att den strukturella diskrimineringen i den svenska skolan 

upprätthålls och reproduceras med styrdokumenten som genomsyras av ett svenskt och 

europeiskt perspektiv som legitimerar andrafieringen. 

 

 

Förslagsvis bör en studie om hur eleverna, både de med svensk bakgrund och de som ingår i 

gruppen icke-västerlänningar, uppfattar bilder av icke-västerlänningar göras. Vidare skulle det 

behöva undersökas hur mycket plats som ges på lektioner till att ändra detta narrativ och 

konstruera andra bilder än de som läroböckerna erbjuder.  

     En sak som är viktig att diskutera på lektionen är de historiska orsakerna till dessa länders 

nuvarande tillstånd och framför allt förekomsten av den s.k. Neokolonialismen, bl.a. bistånd. 

 

6 Slutsatser och avslutande reflektioner 

      I detta arbete framkommer det att innehållet i Hkk-böcker inte bara kategoriserar 

människor utan att det även ger den koloniala diskursen en dominans där Afrika, Asien och 

Central- och Sydamerika ses som misslyckade, utslagna eller som andra klassens samhällen, 
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något som styrks av likande studier i detta tema (Aman, 2008, Kamali 2006 och Palmberg 

1989, Palmberg 2001).  

      Resultatet som träder fram i denna studie ska användas som underlag för att 

vidareutveckla medvetenheten om de befintliga diskurserna i skolsystemet och att betona det 

farliga med en fortsättning av en ensidig reproduktion av fördomar, eftersom dessa kan leda 

till konkreta handlingar av diskriminering och skapa utanförskap för kommande generationer. 

Det är dags att använda resurserna som finns i mångfalden, för att det är viktigt att inom 

vetenskapen skapa nya motdiskurser till de koloniala diskurserna.   

     Målgruppen för denna studies kunskapsbidrag är alla som direkt och/eller indirekt är 

verksamma i utbildningsystemet i den dagliga skolverksamheten. Förhoppningen är också att 

bidraget ska leda till en snar förändring vad gäller läroböckernas och undervisningens 

mekanistiska synsätt.    
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