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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

I de nuvarande skolformernas styrdokument betonas starkt den enskilde elevens aktiva roll 

och att läraren skall verka som handledare i elevens kunskapssökande.1 I denna 

undervisningsform har läroboken fått en betydande roll p.g.a. att elever oftast undervisas i 

större grupper där läraren sällan har tid att handleda varje elev enskilt. Den stora gruppen 

elever tillägnar sig därför stor del av skolans informations- och kunskapsförmedling utifrån 

läroboken, samtidigt ligger en allmän förväntan hos lärare att elever skall ha förmågan att 

självständigt klara av att tolka och läsa dessa medel.2 Forskningar har även visat att läroboken 

ofta är den faktor som styr lärares planering och upplägg av lektioner.3  

         Läroboken är tveklöst den mest lästa bokgenren i Sverige. Läroböcker står inte under 

några regleringar eller riktlinjer över hur de bör vara utformade, samtidigt har det visat sig att 

det ligger en allmän acceptans över läroböcker oavsett om de har genomgått några processer 

av kritik eller recenseringar. I flera fall har tydliga tecken visats på att läroböcker skrivits rent 

rutinmässigt utifrån tidigare verk eller att författarna ej tagit del av den aktuella forskningen.4  

Skolverket krävde så sent som år 2005 en omfattande granskning av läroböcker då bl.a. 

historieläroböcker visats ha stora brister, inte bara fakta- och innehållsmässigt utan att de även 

förmedlar fördomar och praktiserar diskriminering av andra kontinenter och folkslags 

historia.5 Detta förfarande har exempelvis varit mycket tydligt i de skildringar som handlat 

om afrikanska kontinenten och dess folk. En omfattande studie av läroböckers missvisande 

bild av Afrika, som styrker ovan nämnda faktorer, gjordes på böcker som var aktuella i 

grundskolans senare år så sent som på 1980 och 90-talet. Studien visade att en tydlig 

förbättring åstadkommits över tid i ärendet, men att många brister fortfarande fanns kvar.6 

Studier visar också att Afrika generellt får mycket liten plats i läroböcker i jämförelse med 

andra kontinenter och att det ges bristfälliga förklaringar till historiskt viktiga händelser som 

skett på kontinenten.7  

Sammanfattningsvis är det, utifrån ovan nämnda perspektiv på läroböcker, av största 

vikt att genomföra analyser av läroböckers struktur och innehåll för att synliggöra de brister 

                                                 
1 Skolverket, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94, Stockholm 2006, s. 11-12. 
2 Wikman, Tom, På spaning efter den goda läroboken. Om pedagogiska texters lärande potential, Åbo 2004,  
s. 14. 
3 Englund, Boel, “Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”, i Hasselgren, Björn (red), Pedagogisk 
Forskning i Sverige nr 4, Göteborg 1999, s. 328. 
4 Långström, Sture, Författarröst & Lärobokstradition. En historiedidaktisk studie, Umeå 1997, s. 10-20. 
5 Norman, Helena (2005), Läroböcker granskas, Skolverket. Elektronisk källa: http://www.skolverket.se 
6 Långström, s. 25. 
7 Palmberg, Mai, Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna, Stockholm 2000, s. 24. 
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som finns för att ständigt förbättra skolans läroböcker, men även för att kunna förmedla en 

mer saklig och korrekt bild av vår omvärld.  

 

1.2 Syfte 

Denna studie har två primära syften att uppfylla. Huvudsyftet är att avgöra om fyra läroböcker 

i Historia A, som ligger till grund för analysen, är skrivna på ett sätt som främjar ett så 

effektivt lärande som möjligt. Ett delsyfte är att undersöka vad eleverna, utifrån läroböckerna, 

får lära sig kring kolonialismens inverkan på den afrikanska kontinenten.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla studiens syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

• Hur och på vilka sätt förmår läroböcker, för kursen Historia A på gymnasiet, aktivera 

eleverna så att ett så effektivt lärande som möjligt uppnås? 

• Vilka förklaringar och kunskaper kring kolonialismen i Afrika ger dessa läroböcker, 

motsvarar de vad några av dagens forskare anser viktigt att kunna? Hur bringar 

läroböckerna elever, i det som skrivs om kolonialismen i Afrika, ett 

historiemedvetande i meningen dåtid, nutid och framtid? 

 

1.4 Avgränsning 

I denna studie har jag enbart valt att undersöka läroböcker som är utgivna under 2000-talet, 

detta för att utröna huruvida läroböcker för kursen Historia A i dagens gymnasieskola är 

skrivna så att de främjar ett så effektivt lärande som möjligt. Ytterligare ett motiv till att 

enbart syna dagens läroböcker är, som tidigare belysts, avsikten att syna hur väl böckerna står 

sig mot den forskning som idag anses vara aktuell. Denna uppsats avgränsas dessutom till att 

endast undersöka läroböcker anpassade för kursen Historia A för gymnasiet. Denna specifika 

avgränsning grundas på att Historia A är den kurs i historia för gymnasiet som läses av flest 

elever, kursen är obligatorisk på estetiska programmet samt samhällsvetenskaps- och 

naturvetenskapsprogrammet.8 Ytterligare en avgränsning är gjord, studien undersöker främst 

de delar av böckerna som behandlar koloniseringen, avkoloniseringen och dess följder i 

Afrika, d.v.s. från slutet av 1800-talet och fram till 2000-talets början. Inom vissa delar av 

undersökningen kan det dock vara tvunget att även bege sig utanför dessa kapitel för att finna 

svar på uppsatsens frågeställningar. Detta urval baseras på att tidigare forskning visat på att 

det finns brister i läroböckerna angående detta område samt att den afrikanska kontinenten är 

                                                 
8 Skolverket (2006), Kursplan för gymnasieämnet historia. Elektronisk källa: http://www.skolverket.se 
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ett aktuellt ämne i nutidens media och världspolitik och således något som elever bör få goda 

kunskaper om och förståelse för. Ytterligare ett argument ligger självfallet i att den tidsram 

som ges ett examensarbete omöjliggör studier som synar hela läroböckers texter, det har varit 

tvunget att välja ut en mindre del. Tidsramen är även grund till begränsningen av antalet 

studerade läroböcker, fyra olika väl använda böcker undersöks.  

Jag vill fastslå att denna uppsats inte har avsikten att studera undervisning eller hur 

läroböcker kan och bör användas i historieämnet i skolan. Avsikten är att studera fyra 

specifika läroböckers förmåga att aktivera elever till så effektivt lärande som möjligt oavsett 

vilken lärare som använder boken samt försöka se hur väl dagens läroböcker följer den nya 

forskningen i det som skrivits i läroböckerna om Afrika och kolonialismen.  

 

1.5 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som tidigare vidgat synen på läroböcker och dess 

användbarhet samt Afrikas historia. Forskningspresentationen nedan är inte heltäckande men 

innehåller, vad jag har kommit fram till, några av de viktigare och modernare verken inom 

läroboksforskning och afrikansk historia. Nedan presenterade verk är även de som till stor del 

utgör grunden för studien. Dessa forskningsverk har varit nödvändiga för att få förståelse om 

den problematik som finns kring läroböcker, för att få goda kunskaper om de komplexa delar 

som berör kolonialismens historia samt för att kunna motivera varför just mitt syfte och de 

tillhörande problemställningarna är relevanta och viktiga. Det finns knappt någon tidigare 

forskning som försöker visa hur läroböcker kan främja och aktivera det största lärandet, 

däremot finns det en hel del litteratur kring skillnader mellan läroböcker och hur de är 

strukturerade rent stilistiskt. Forskningsläget är indelat i tre mindre delar som var och ett 

presenterar olika ämnesområden som varit viktiga för min studies genomförande. Dessa är 

forskning om läroböcker i historieämnet i allmänhet, forskning om läroböcker i historia med 

fokus på Afrika samt en mer allmänhistorisk forskning över Afrikas historia under 

kolonialismen på 1800- och 1900-talet. 

 

1.5.1 Forskning kring läroböcker 

Tom Wikman, lektor i pedagogik vid Åbo Akademi samt läromedelsförfattare, utforskar i sin 

avhandling, På spaning efter den goda läroboken - Om pedagogiska texters lärande potential, 

hur läroböcker bör vara utformade för att vara ett medel som aktiverar elevers läsning så att 

ett så optimalt lärande som möjligt uppnås. Dock påpekar Wikman att ett optimalt lärande är 

en ouppnåelig hägring, det existerar dock böcker som genom sitt textinnehåll och struktur kan 
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frammana större och effektivare lärande än andra läroböcker.9 Wikman har utifrån flera 

teoretiska perspektiv inom kunskap och lärande gjort en kvalitativ studie av olika aspekter 

inom läroboksforskning, exempel på sådana aspekter är empiriskt och teoretiskt underbyggda 

analyser av läroböcker, sedan tidigare befintliga experimentella undersökningar samt att han 

gjort egna analyser av läromedel. Wikman underbygger sin studie på forskningens framkomst 

att läroboken är i ständig förändring samtidigt som den har, möjligt den största, påverkan både 

på undervisning i skolan och på elevers självständiga studier. Wikman har utifrån sitt 

angreppssätt och de resultat han fått fram formulerat tio olika principer som bör beaktas i 

skrivprocessen av läroböcker, detta för att åstadkomma ett större och mer djupinriktat lärande 

hos elever. Wikman menar att om läroböcker är skrivna efter dessa principer uppnås en ökad 

aktivitet i elevers läsning, den ökade aktiviteten frammanar bredare kunskaper och större 

förståelse för texters innehåll hos fler elever. Principerna har Wikman delat in i tre, enligt 

honom, vitala kategorier: aktivitet, förkunskap samt kritik. Wikmans principer kommer att 

utgöra huvudmoment i denna uppsats analys av läroböcker för Historia A. Wikmans arbete 

och hans principer kommer att presenteras mer ingående längre fram i uppsatsen.  

I avhandlingen Författarröst & lärobokstradition – En historiedidaktisk studie ger Sture 

Långström, verksam vid Umeå Universitet, en bred genomgång av läroböcker i historia. I sin 

studie har Långström dels analyserat innehållet i och utformningen av läroböcker, dels har 

han fokuserat på att intervjua böckernas författare. Långström visar att läroböcker är skrivna 

av personer som har helt olika bakgrund, vissa är eller har varit lärare i historia, andra är 

forskare i historia medan några helt saknar erfarenhet av läroboksskrivning, forskning eller 

undervisning i historia.10 Dessa skillnader mellan författare visar sig, enligt Långström, tydligt 

i deras läroböcker. Långström redovisar skillnaderna bl.a. genom att dela upp läroböckerna i 

två kategorier. Den ena kategorin böcker är mer forskningsstimulerande där innehållet ofta är 

problemorienterat och presenterar i större mängd nya forskningsresultat och olika tolkningar 

av historia. Den andra kategorin läroböcker är till störst del skrivna av lärare, dessa böcker är 

ofta kopplade till en specifik undervisningstradition samt innehåller en mer rak och neutral 

historia där forskningsanknytningar utelämnas. En annan viktig aspekt på skillnader mellan 

läroböcker som visades i studien var att författarna ofta medvetet låtit böckerna präglas av 

egna politiska uppfattningar och historiesyner. Långström framhåller vikten av att välja 

läroböcker med omsorg då de innehållsmässigt skiljer sig markant åt beroende på författare.11 

Långström belyser, tillsammans med Wikman, hur läroboken är den faktor som oftast är 

                                                 
9 Wikman, s. 15. 
10 Långström, s. 214-215. 
11 Långström, s. 221. 
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styrande i undervisningen samt att läroboken är den avgörande mallen när lärare planerar 

lektioner.12 

Niklas Ammert, doktorand i historia vid Lunds universitet, exemplifierar i sin artikel 

”Finns då (och) nu (och) sedan?” historiemedvetandets framställning i fyra läroböcker för 

grundskolans nionde år. Ammert menar att läroböcker utgör stor källa till om elever skapar 

sig en uppfattning kring hur dåtid, nutid och framtid är tre tidsdimensioner som är i samspel 

med varandra. Ammert analyserar böckerna kvalitativt och söker efter formuleringar i 

läroböckerna som kan gynna ett historiemedvetande, detta gör Ammert utifrån fyra olika 

definitioner av begreppet, vilka är formulerade av den tyske didaktikern Karl-Ernst 

Jeismann.13 Ammerts slutsatser är att läroböcker inte ensamma kan bidra med ett gott 

historiemedvetande hos elever, det krävs kompetenta lärare som kan ”stimulera till kritiskt 

tänkande och analys, knyta händelser och förlopp till större kronologiska sammanhang och 

visa att människan befinner sig i tiden”.14 Då Ammert enbart studerat grundskolans 

läroböcker är denna studie motiverad då jag ämnar studera läroböcker på gymnasiet, som bl.a. 

förväntas hålla högre standarder, texterna ”blir svårare, de blir längre, de innehåller ett 

bredare och mer fackspråkligt ordförråd etc”15.  

I december 2006 utkom skolverket med en rapport, I enlighet med skolans värdegrund?, 

som är resultatet av en läroboksgranskning utifrån faktorer rörande diskriminering. Skolverket 

har synat läroböcker för ett flertal olika skolämnen och granskat hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religionstillhörighet och sexuell läggning visas, de olika områdena har 

studerats av forskare som var och en har specialkompetens inom de specifika områdena 

Harald Runblom, professor i historia vid Uppsala universitet, bidrar i rapporten med sin bild 

av historieböckernas framställning av etnisk tillhörighet. Runblom visar att direkt 

diskriminerande anspelningar inte är förekommande i någon av de studerade 

historieläroböckerna. Det framkommer dock att det ofta saknas en presentation av författarna 

inkluderandes deras historiesyn vilket riskerar att elever inte förmår att läsa böckerna kritiskt, 

Runblom visar även hur det förekommer innehållsmässiga oriktigheter. Kortfattat visar 

Runblom hur effekter och följder av historiens ständiga kulturmöten negligeras och ej 

                                                 
12 Långström, s. 17-18. 
13 Ammert, Niklas, “Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för historiemedvetande i läroböcker för 
grundskolan.”, i Karlsson, Klas-Göran (red.) & Zander, Ulf, Historien är nu. En introduktion till 
historiedidaktiken, Lund 2004, s. 273-280. 
14 Ammert, s. 286. 
15 Måhl, Per, “I förväg uppställda mål”, i Lindström, Lars (Red.) & Lindberg, Viveca, Pedagogisk bedömning. 
Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, Stockholm 2005, s. 49. 
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problematiseras, kulturmötena syftar till de möten som ägt rum mellan olika folk genom 

koloniseringar, erövringar och migration.16  

 

1.5.2 Forskning kring läroböcker med fokus på avsnitt om Afrika 

Mai Palmberg, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, har i två omgångar fått publicerat 

läroboksanalyser där hon har studerat hur Afrika och dess folk framställts i läroböcker för 

grundskolans senare år. Hennes första utgivna bok, Afrikabilden i skolböckerna – gamla 

fördomar och nya
17, kom i slutet av 80-talet medan hennes senaste, Afrikabild för 

partnerskap? – Afrika i de svenska skolböckerna, anlände år 2000 och studerar således 

läroböcker under 1990-talet. Den sistnämnda läroboksanalysen har varit mest användbar för 

denna uppsats då den framförallt ligger närmre i tid och innehåller en bredare syning av 

läroböckerna. Den första analysen gjordes enbart utifrån ett perspektiv där hon försökte finna 

typiska fördomar om Afrika och den afrikanska befolkningen. Palmberg visar, i båda sina 

böcker, att det råder stora brister i läroböckerna angående historieskildringen av Afrika. 

Särskilt i sin andra bok visar hon mer specifikt, vilket är av vikt för denna studies syfte, att det 

finns stora brister i förklaringarna till koloniseringen av Afrika, avkoloniseringen samt den 

fortsatta utvecklingen. Palmberg menar att det sällan framkommer ett afrikanskt perspektiv 

där det visas vilken påverkan den afrikanska befolkningen har haft, såsom motstånd vid 

erövringen eller att en snabbt växande nationalism var en av många orsaker till 

avkoloniseringen, ofta är det enbart Europa och europén som är huvudaktör.18 Palmberg har i 

denna studie studerat sammanlagt 62 böcker, vilket inkluderade alla läroböcker i de 

samhällsorienterade skolämnena för högstadiet. Av dessa böcker var 13 skrivna specifikt för 

historia. Palmbergs analys är främst kvalitativt uppbyggd där hon studerar vissa 

förutbestämda teman, men för att ge en så fullständig bild som möjligt har hon tilltagit vissa 

kvantitativa tilltag som t.ex. mätning av frekvensen av länder, personer och teman.19 

Då Mai Palmberg studerar läromedel från perioden 1980-2000 är det av intresse att 

nämna Luis Ajagán-Lester, som skrivit avhandlingen ”De andra” – Afrikaner i svenska 

pedagogiska texter (1768-1965). Ajagán-Lesters avhandling har varit av vikt för denna 

uppsats då den bidragit med förståelse av hur afrikaner framställts i läroböcker över ett längre 

tidsperspektiv. Ajagán-Lester har använt sig av läroböcker i historia och geografi vilka han 

studerat kvalitativt med diskursiva metoders verktyg. Ajagán-Lester visar hur framställningen 

                                                 
16 Skolverket (2006), I enlighet med skolans värdegrund?, Skolverket. Elektronisk källa: 
http://www.skolverket.se 
17 Palmberg, Mai, Afrikabilden i skolböckerna – gamla fördomar och nya, Stockholm 1987. 
18 Palmberg (2000), s. 80-89. 
19 Palmberg (2000), s. 10-12. 
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av afrikaner förändrats, bl.a. visas hur läroböcker tidigare innehavt ett tydligt rastänkande för 

att tonas ut allt mer runt 1960-talet. Även om rastänkandet i läroböckerna inte försvunnit helt 

så kunde det efter andra världskrigets slut, med t.ex. fascismens nederlag, inte uttalas lika 

tydligt som tidigare.20  

 

1.5.3 Forskning kring Afrikas historia 

När det gäller forskning kring Afrikas historia har Basil Davidson, historiker och journalist, 

skrivit ett stort antal böcker i ämnet, Davidsons böcker rekommenderas även av Mai 

Palmberg.21 Davidsons bok Afrika i det tjugonde seklet22 berör, som titeln påminner om, en 

tidsperiod som sträcker sig från uppdelningen och erövringen av Afrika i slutet av 1800-talet 

och fram till 2001 då denna uppdaterade upplaga släpptes. Davidson återger ingående flera 

olika perspektiv och tolkningar av de stora händelserna i kolonialismens gång i Afrika samt 

den postkoloniala tiden. Dock är bokens beskrivningar av kolonialismens början i Afrika 

något fåordiga varför även Davidsons något äldre bok Afrikas moderna historia23 har 

beaktats, ett verk som ger en mer ingående analys av tiden 1870 och de närmst kommande 

årtiondena. Även detta alster ger flera olika tolkningar till kolonialismens olika moments 

orsaker och förutsättningar.  

I samlingsverket Kolonialismens svarta bok24 presenteras ett antal artiklar som berör 

kolonialismen i Afrika med dess orsaker och följder. Boken består i helhet av en samling 

artiklar kring kolonialismens världshistoria sammanställda av Marc Ferro. Artiklarna i 

sammanställningen belyser kolonialismen ur många infallsvinklar och flera av dem är 

intressanta för denna studie. Bland flera användbara artiklar så visar Catherine Coquery-

Vidrovitch i sitt avsnitt ”Antagandet om den vita rasens överlägsenhet och den svarta rasens 

underlägsenhet” hur just titelns problem är seglivat. Coquery-Vidrovitch fastslår hur det än i 

dagens skola förmedlas gamla mönster och klichéer om afrikanska kontinenten och dess 

befolkning. Det visas även exempel på, dock från slutet av 60-talet, hur afrikaner skildras som 

slavar i bilder och text i franska skolböcker.  

Till denna del av uppsatsen vill jag även nämna ett ännu outgivet verk kring Afrikas 

historia som jag hämtat mycket kunskaper och insikter ur. Verket är Magnus Perssons, lektor 

och studierektor på institutionen för historia på Växjö Universitet, Afrika sedan omkring 1800 

                                                 
20 Ajagán-Lester, Luis, ”De andra” – Afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-1965), Stockholm 2000, s. 
222.  
21 Palmberg (2000), s. 88. 
22 Davidson, Basil, Afrika i det tjugonde seklet, Stockholm 2001. 
23 Davidson, Basil, Afrikas moderna historia, Ystad 1979.  
24 Ferro, Marc (red.), Kolonialismens svarta bok. 1500-2000, Stockholm 2005. 
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till nutid.25 Alstret är ett detaljerat och ingående översiktsverk som sammanställer Afrikas 

historia från slutet av 1800 och fram till 2005, d.v.s. att hela den koloniala perioden 

presenteras. Persson återger kontinentens historia genom att bl.a. exemplifiera med många 

specifika afrikanska länders historia. Anledningen till att detta verk är väsentligt har sin 

förklaring i att det ligger väl i tiden och sammanställer den moderna forskningen på ett 

detaljerat och informativt sätt. Persson lyfter framförallt fram och visar den afrikanska 

nationalismens verkan på avkoloniseringen och exemplifierar denna process från många olika 

länder.  

Utifrån ovan återgivna alster kring Afrikas historia har jag kunnat tillägna mig en 

djupgående och bred bild av Afrikas historia. I mitt sökande efter modern forsknings syn på 

kolonialismen i Afrika har dessa verk varit oumbärliga.    

 

1.5.4 Konklusion av forskningsläge 

För att sammanfatta det forskningsläge som råder sedan tidigare så existerar det ett antal verk 

kring analyser av läroböcker. Dock är forskningsläget knapert när det gäller texter som är 

inriktade på vilket lärande böckerna kan föra med sig eller som försöker utreda hur läroböcker 

förmår aktivera elever till lärande. Det som studerats är i större utsträckning hur böckerna är 

utformade rent stilistiskt. Den bild jag fått av forskningsläget styrks även av Ammert som 

menar att ”tidigare forskning har med få undantag koncentrerat sig på lärobokens text, 

meningarnas längd, bokens bilder, rubriker samt hur stort utrymme olika tidsperioder eller 

perspektiv får”.26  

De forskare som har granskat Afrikas närvaro i läroböckerna använder sig av andra 

fokus och metoder än vad min studies syfte kräver. Dessutom ligger deras källmaterial utanför 

min undersökningsperiod och är anpassade för lägre åldersnivåer. Dessa forskare har tittat på 

vad som förmedlas kunskapsmässigt, vilket även denna studie kommer att göra, men de har 

även studerat hur rasism och fördomar lever i läroböckerna. Det har även visats att de 

kunskaper som förmedlas kring kolonialismens påverkan i Afrika är bristfälliga. Det har 

också genomgående visat sig vara svårt att finna information som berör gymnasieläroböcker. I 

studien har det i stor utsträckning varit tvunget att till stora delar utgå från forskning kring 

läroböcker anpassade för grundskolans senare år. Det är ständigt viktigt att analysera 

läroböcker, särskilt då de bevisats ha en starkt styrande effekt på undervisningen.  

                                                 
25 Persson, Magnus, Afrika sedan omkring 1800 till nutid, finns att tillgå på Institutionen för humaniora, Växjö 
Universitet 2007. 
26 Ammert, s. 275. 
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Utifrån ovan givna redogörelse finner jag min studie relevant och viktig att genomföra 

då jag, till skillnad från ovan nämnda böcker, ämnar undersöka hur och om fyra väl använda 

läroböcker för Historia A på gymnasiet kan aktivera elever till ett effektivt lärande. Studien 

ska även försöka syna ifall kolonialismen i Afrika tillägnas en mångsidig och utförlig 

redovisning eller om möjligt bristfällig samt studera hur och om läroböckerna låter elever 

tillägna sig ett historiemedvetande. Genom frågeställningarna, som ska besvaras i denna 

studie, framhäver jag att nya aspekter kan framkomma vad gäller dagens läroböcker i historia.  

 

1.6 Definiering av begrepp 

Användningen av begreppet ”lärobok” i denna uppsats ska förstås som den bok som 

huvudsakligen används som huvudbok i undervisningen i ämnet historia, därmed avses inte 

övningsböcker eller andra former av pedagogiska texter. I denna mening är det elevens egna 

lärobok som begreppet sammankopplas med. 

Begreppet ”kolonialism” är i denna uppsats enbart kopplat till det dominansförhållande 

som rådde mellan europeiska stater och afrikanska kontinenten från omkring 1870 fram till de 

afrikanska ländernas självständighet runt 1960. ”Kolonialism innebär dels ett 

dominansförhållande mellan en inhemsk majoritet och en utifrån kommande invaderande 

minoritet, dels ett beslutsfattande till kolonialmaktens fördel och till den inhemska 

majoritetsbefolkningens nackdel”.27  

 

2 Bakgrund 

Lärobokens utformning och funktion i skolan är ständigt under utveckling, varför jag finner 

det relevant att redogöra för de förändringar som skett i läroböckerna över tid. Det är i detta 

kapitel även av vikt att kort förklara innebörden av begreppet kolonialism samt visa hur och 

utifrån vilka förutsättningar och orsaker kolonialismen visade sig i Afrika från 1870-tal och 

fram till modern tid.  

 

2.1 Lärobokens historia 

Läroböcker ingår i en egen bokgenre och placeras under den rymligare genren pedagogiska 

texter, d.v.s. läroboken är skapad för att tillfoga människor information eller för att påverka 

användaren i utbildningssyfte.28 Lärobokens huvudsakliga syfte är att framföra ett innehåll 

                                                 
27 Persson, s. 25. 
28 Selander, Staffan m.fl., Bilden av arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker, Stockholm 1992, s. 14. 
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som är rikt på intressanta och väsentliga detaljer, framställningen ska även vara begriplig och 

greppbar för eleven samtidigt som helheter och klara sammanhang visas.29   

I kommande genomgång av läroböckers förändring över tid har jag valt att inte 

presentera någon information gällande läroböcker som användes innan folkskolan fått fäste 

och spridit sig, d.v.s. i slutet av 1800-talet. Då denna studie undersöker läroböcker inom det 

moderna skolväsendet är det inte väsentligt att redogöra för läroböcker som praktiserades 

innan en skola för alla infördes. I framställningen av lärobokens förändring kommer även 

perspektiv läggas på just historieläroboken. Wikman har delat in lärobokens historia från 

folkskolans införsel i två skeden där det första sträcker sig fram till det samhälleliga 

utbyggandet av elektroniska medier. Avbrottet till nästa skede motiverar Wikman just med de 

elektroniska mediernas möjligheter att ge elever information från olika håll.30  

När folkskolan infördes installerades en mängd nya läroböcker i skolväsendet. Denna 

ökade införsel av läroböcker har sin orsak i utbildningens förändring, från att elever tidigare 

undervisats enskilt, alternativt i små grupper, skedde nu en utveckling där lärare skulle 

undervisa stora elevgrupper inom ramarna för ett klassrum. När de större grupperna infördes 

var det inte praktiskt möjligt att ha samtal och undervisningssituationer med varje enskild 

elev. Detta ställde krav på läroböcker att vara anpassade för att varje elev skulle nå kunskap 

som var sammanhängande för alla. Det som ansågs vara viktigt i den tidens läroböcker när det 

gäller lärande och kunskapsskapande var faktamemorering. Trots att metoden för lärande var 

faktamemorering var läroböckerna inte formade för ett sådant lärande, böckerna präglades av 

långa meningar byggda på ett strikt akademiskt språk.31 Den kunskap som gavs i folkskolors 

fåtaliga historieläroböcker var av nationalromantisk karaktär vars syfte var att skapa 

fosterlandskärlek i regel genom presentationer av nationella symboler.32 

Tryckteknikens ständiga utveckling gjorde avtryck i läroböckerna. Vid andra 

världskrigets slut påbörjades en reform av läroböckerna, som dock visade sig ha begränsad 

effekt på lärandet. Böckerna fylldes intensivt med färgglada illustrationer, berättandet tonades 

ned i böckerna för ett mer beskrivande och exemplifierande perspektiv. De nya perspektiven 

fick dock begränsad plats då det textbaserade innehållet i böckerna kraftigt fick stå tillbaka för 

det ökade utrymmet bilder. I den pedagogiska forskningen förespråkades en minskning av den 

faktamemorerande inlärningsmetoden som präglade läroböckerna. Pedagogiken förespråkade 

                                                 
29 Läromedelsförfattarnas förening, Lärobok om läroböcker, Uppsala 1991, s. 11.  
30 Wikman, s. 71. 
31 Wikman, s. 74-75. 
32 Johnsen, Egil Børre, m.fl., Kunskapens texter: jakten på den goda läroboken, Stockholm, 1998, s. 54-55. 
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en mer vidgad undervisning där elever skulle tillägna sig breda kunskaper vilket gjorde att 

inläsning och memorering av långa texter, t.o.m. hela böcker, ej längre kunde motiveras.33 

De egenskaper som här tillskrivits läroböcker i perioden från 1866 och fram till tiden 

efter andra världskrigets slut visar att böckerna ofta utgick från en essentialistisk 

undervisningstradition. Traditionen argumenterar för en undervisning som bygger på att 

skolarbetet och kunskaperna ska tillägnas genom förmedling och individuell läsning. 

Traditionen påtalar att läroboken och läraren ses som kunskapsförmedlare och att eleven ska 

tillägna sig kunskaper genom hårt individuellt arbete.34 

Ju närmre modern tid man studerar vilket lärande som förespråkas i läroböcker desto 

mer bortfaller tanken om att kunskap ska memoreras, istället växer föreställningen om att 

elever ska tillägnas metakunskaper, vilket även är ingången till nästa skede i läroböckernas 

historia. Då böckerna skulle tillföra metakunskaper så utökades åter textinnehållet markant i 

böckerna, detta ökade textinnehåll satte ett större ansvar på eleverna att sortera och värdera 

information för sitt lärande. Det utökade textinnehållet innebar mer fakta i böckerna samtidigt 

som beskrivningarna av faktakunskaperna komprimerades.35 Detta innebar, trots tankarna om 

mindre memorering, att den essentialistiska undervisningen fortsatte genom att ”texterna skall 

bestå av en samling fakta som läsaren förväntas memorera likt multiplikationstabellen […] 

elevens roll blir att passivt motta fakta”.36 Innehållsmässigt kan man syna att historieböcker 

under 1970-tal präglades av en politiserande karaktär, det uppkom klart antikapitalistiska 

böcker som skulle fungera som komplement till mer auktoriserade böcker.37  

Runt 1970 valdes begreppet lärobok bort i skolförordningen i förmån för begreppet 

läromedel, vilket har sin grund i införandet av tillhörande ljudband och bildmaterial.38 Under 

1990-talet vidgades åter möjligheterna att använda alternativa informationskällor i 

undervisning, detta påtalas även i läroplanen Lpf94 som säger att läraren ska stödja eleven i 

dennes egna kunskapssökande från alternativa källor såsom Internet och tidningar. Dock 

visade sig ej dessa nya synsätt särskilt mycket i läroböckerna utan de fortsatte vara intakta 

med tidigare års form och innehåll.39 Dock började det växa fram en innehållsmässig 

                                                 
33 Wikman, s. 76. 
34 Englund, Tomas, “Undervisning som meningserbjudande”, i Uljens, Michael (Red.), Didaktik. teori, reflektion 
och praktik, Lund 1997, s. 135. 
35 Wikman, s. 56. 
36 Wikman, s. 57. 
37 Johnsen, s. 56-57. 
38 Skolverket (2006), I enlighet med skolans värdegrund? 
39 Wikman, s. 77-78. 
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förändring i läroböckerna i att de överlag fick en mer problemorienterad inriktning 

innehållandes uppmaningar till elever att själva ta ställning i problematiska frågor.40 

 

2.2 Lärobokens roll i skolan 

Det finns inga regleringar eller anvisningar över hur en svensk lärobok skall vara utformad 

eller vilket innehåll som ska presenteras, det finns heller inget kontrollerande organ som synar 

nya läroböcker.41 Det finns alltså inga medel som hjälper de svenska skolorna att välja ett bra 

lärobokspaket, ofta är det de ekonomiska ramarna som styr valet eller så läggs uppdraget att 

välja på den ansvarige ämnesläraren. Många skolor fortsätter att köpa samma bok år efter år i 

ren bekvämlighet eller återanvänder böckerna av ekonomiska motiv. Detta gör att skolor lätt 

kan missa om material försämras eller föråldras.42 Dessa faktorer torde göra att valet inte 

alltid bygger på vilken kvalitet ett material håller utan mer vilken som är ekonomiskt 

fördelaktig. 

Läroboken är skapad för att främja lärande samtidigt som själva användandet och 

informationspresenterandet skapar en modell för lärande.43 Läroboken är oftast den faktor 

som visar människor vad kunskap är och vad som är viktigt att veta samtidigt som den ger en 

mall för hur inlärning går till samt påvisar att läroboken är den enda viktiga kunskapskällan.44 

Då läroboken är påverkad av flera olika ting såsom olika tolkningar av läroplaner, timplaner 

samt olika skolors och förlags traditioner är det givet att läroböcker ser olika ut, vilket i sin tur 

borde göra att elever får olika typer av kunskaper. 

Läroboken är självklart inte den enda viktiga faktorn i undervisningen, men tar mycket 

plats i dagens undervisning. Det har i flera undersökningar visats att läroboken är det verktyg 

som styr undervisningen i klassrummet och även är bas för lärares planeringar av lektioner, 

men även att hela skolors verksamhet påverkas av de läromedel som finns representerade på 

arbetsplatsen. Detta fenomen har visat sig vara än mer vanligt förekommande hos 

nyutexaminerade lärare som vill förkovra sig i ämneskunskaperna. De nyblivna lärarna har 

även visat tendenser på stor tillförlitelse till materialens innehåll och dess förmåga att vara 

byggstenar för lektioners upplägg.45 Wikman påtalar ytterligare en faktor som gjort att 

läroboken har en styrande effekt på undervisningen, lärare ska idag främst agera som 

handledare i elevers jakt på kunskapsskapande. Det finns ingen tillgänglig tid att handleda alla 

                                                 
40 Johnsen, s. 58-59. 
41 Långström, s. 11. 
42 Långström, s. 16. 
43 Wikman, s. 82. 
44 Regeringen (1999): Utredning om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder, Dir. 
2001:65. Elektronisk källa: http://www.regeringen.se  
45 Långström, s. 11-19. 
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elever enskilt på samma gång vilket gjort att läroboken kommit att bli det material som 

eleverna använder när de arbetar enskilt.46  

Boel Englund, professor i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm, har bidragit med 

förklaringar till lärobokens styrning över skolundervisningen. Hon menar att läroboken har en 

kunskapsgaranterande och auktoriserande roll. Lärare har ett starkt förtroende till att 

läroböckerna följer läro- och kursplaner, d.v.s. följer man läroboken uppnår man målen i 

styrdokumenten.47 Denna uppfattning visade sig dock i studien I enlighet med skolans 

värdegrund? vara felaktig, exempelvis uppkom hur flera läroböcker inom flera aspekter 

avviker från innehållet i värdegrund och kursplaner.48 Vidare menar Englund att läroboken 

underlättar utvärderingen av elevers arbete, det är bara en kunskapssyn att utvärdera ifrån, en 

bok att utgå ifrån vid examinationer där alla elever läst in samma information. Läroboken har 

även en disciplinerande roll där den håller elever sysselsatta, eleverna disciplineras till att 

arbeta och läsa läxor. Möjligtvis finner man den största orsaken till styrningen i att läroboken 

underlättar lärarnas arbete. Den är, som tidigare nämnt, en trygghet för nyblivna lärare som 

besitter en osäkerhet i sina ämneskunskaper samtidigt som den gör arbetsbelastningen mindre 

då man slipper producera eget undervisningsmaterial.49  

Kontentan av ovan presenterade resonemang är att läroböcker ständigt byter skepnad, 

påverkas av många olika faktorer, används på flera olika sätt, visar på olika kunskapssyner 

samt har en starkt styrande effekt i dagens skola och dess undervisning. Det är därför viktigt 

att ständigt studera denna genre av litteratur för att förbättra Sveriges mest lästa böcker och 

därmed gynna elevers lärande.   

 

2.3 Läroböckers brister 

Per-Arne Karlsson, filosofie doktor i historia vid lärarhögskolan i Stockholm, menar att elever 

i dagens skola har svårt att se vilken relevans historiska händelser har för nutid och framtid. 

Karlsson hänvisar till en nationell utvärdering, genomförd 1998, som visar att historieämnet i 

våra grundskolor består av en läroboksstyrd undervisning som sällan uppmanar till 

sammankopplingar mellan dåtid och nutid eller bjuder på framtidsperspektiv. Denna brist 

existerar i stor utsträckning p.g.a. otillräckliga läroböcker som presenterar historiekunskaper 

på ett för enkelt vis. Detta fenomen har bidragit till att många elever har svårt att se en 

kronologisk följd mellan historiska skeenden, många elever kan inte heller förklara orsaker till 

eller följder av skeendena. Läroböcker i historia visade sig vara ensidigt präglade av 
                                                 
46 Wikman, s. 14. 
47 Englund, Boel, s. 339-340. 
48 Skolverket (2006), I enlighet med skolans värdegrund? 
49 Englund, Boel, s. 339-340. 
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kunskaper i dåtidsperspektiv. Det är tydligt att läroböcker, i varje fall i 1990-talets 

grundskola, inte förmådde ge elever historiekunskaper som spänner över tre 

tidsdimensioner.50 

Som tidigare nämnt är läroböcker komprimerade till sin form och självklart är det svårt 

att ge utrymme för all önskad kunskap. Långström påpekar, rationellt, att de som brukar 

läroböcker, d.v.s. hela svenska befolkningen, sällan får veta vilken information som valts bort 

av historieläroboksförfattarna.51 Läroboken besitter en selektiv kraft i och med att författarna 

valt och kombinerat de värderingar som eleverna får lära sig. Där en bok kan tysta eller 

eliminera värderingar eller världsåskådningar kan en annan lyfta fram dessa som viktiga, 

återigen visar det sig hur läroböcker för fram olika budskap.52  

Mai Palmberg har, som tidigare belysts, studerat vilka kunskaper som ges i 

historieläroböckerna för grundskolans senare år i skrivelserna om Afrika. Nedan följer en kort 

redogörelse för de brister hon fann i läroböckerna. Palmbergs slutsatser är av stor vikt för min 

studie då även jag har ett fokus på Afrika, dock med skillnaden att jag studerar dagens 

rådande böcker samt fokuserar på de böcker som används i gymnasiets A-kurs. Palmberg 

granskar många olika områden men jag avgränsar mig till att redogöra för dem som är av vikt 

för min studie, dessa är koloniseringen, avkoloniseringen och kolonialismens följder i Afrika. 

Detta kapitel presenterar ingen generell bild av brister i läromedel utan är endast en 

redovisning av de brister Palmberg funnit i 1990-talets läroböcker för historia på 

grundskolans senare år.  

 

2.3.1 Erövringen/koloniseringen 

Innehållet i läroböckerna kring erövringen av Afrika skiljer sig åt mellan böcker när det gäller 

omfång, vissa belyser det endast med några få rader. En av de största bristerna visas i att 

endast två av alla böcker påtalar ett afrikanskt motstånd, och de som gör det visar två olika 

tolkningar. Den ena, faktamässigt felaktigt, påvisade att afrikanerna inte kunde göra motstånd 

då de endast hade spjut och pilbåge. Den andra påvisar att afrikanerna bjöd på hårt motstånd 

men var tekniskt underlägsna och att de hade svårt att enas. Många av böckerna belyser inte 

ens varför Europa var tekniskt övermäktiga andra kontinenter.53  

När orsakerna till kolonialismen i Afrika beskrivs ges få och knapphändiga orsaker, det 

skiljer sig även mycket mellan böckerna i vilken tappning man valt att belysa temat, vissa 

                                                 
50 Karlsson, Per-Arne (2005), Hur skapa en kvalificerad läromiljö för historiemedvetande? Teori för ett 
konstruktivistiskt historielärande. Elektronisk källa: http://www.kk.kau.se 
51 Långström, s. 11. 
52 Ajagán-Lester, s. 24. 
53 Palmberg (2000), s. 80-81. 
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väljer att inte förklara kolonialismens orsaker överhuvudtaget medan andra visar på 

kombinationer av olika orsaker. Den mest förekommande förklaringen är det allt mer 

industrialiserade Europas jakt på råmaterial, d.v.s. ett materiellt behov. Andra orsaker som 

belyses är rasideologin, civilisationsuppdraget samt rivaliteten mellan Europas större makter 

där man strävade efter prestige. Orsakerna som ges bygger sällan på någon förklaring, hela 

Europa ses som subjekt och sällan framkommer det att det var några få länder som var 

dominerande i jakten på kolonier.54   

 

2.3.2 Avkoloniseringen 

Det är endast 15 verk som nämner avkoloniseringen, dock beskrivs den oftast som mest i två 

meningar. Det är ett mycket litet antal böcker som ens visar tendenser till att ge någon 

förklaring till varför de afrikanska nationerna blev självständiga. Palmberg belyser det hela 

med oro och menar att ”när det utrymme som ägnas en så stor fråga är så litet […] undrar man 

om lärare och elev får ut något av det hela, annat än intrycket att historia är en massa saker 

som händer av obegripliga skäl”.55 Afrikanska subjekt lyser med sin frånvaro när det handlar 

om den koloniala frigörelsen, ofta beskrivs processen som att den enbart har sin grund i att 

kolonialmakterna bestämde sig för att frigöra kolonierna utan någon specifik anledning. 

Ytterligare en brist i böckerna är att avkoloniseringen framställs som att den skedde samtidigt 

och på samma sätt över hela afrikanska kontinenten, endast en bok ger exempel på frigörelsen 

i olika länder.56  

 

2.3.3 Följder av kolonialismen 

Böckerna är generellt dåliga på att förklara vad kolonialismen fick för följder för afrikanska 

befolkningen och deras levnadsförhållanden, endast två historieböcker visar på sociala följder. 

Viktigt att nämna är att ingen bok vill förmedla att Europa bringade civilisation till Afrika, 

dock är det heller inte många som belyser denna gamla ideologi, vilket borde vara av vikt för 

att visa hur uppfattningar och historieskrivning förändrats över tid. Den mest använda verkan 

av kolonialismen som beskrivs är den koloniala gränsdragningen som överskådligt fick 

effekter för Afrika. Samtidigt som majoriteten av böckerna belyser Afrikas underutveckling är 

det ett litet antal som förklarar den som en följd av de ojämna handelsförhållandena som 

rådde. Böckerna framhäver även tecken på uppfattningen att det finns en rätt metod för 

utveckling och det är den som industriländerna i världen vandrat. Den enda anledning till 
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underutvecklingen i Afrika som majoriteten av böckerna är överens om är den snabba 

befolkningsökningen, dock ges sällan någon förklaring till varför populationsökningen 

uppstod.57  

Afrikas beroende av västvärlden efter avkoloniseringen beskrivs i flera böcker. Dock är 

en gängse uppfattning att de afrikanska länderna är hjälplösa och behöver hjälp i sin 

utveckling. Det är för övrigt endast en historielärobok som tar upp Afrikas skuldbörda till 

västvärlden.58 Demokratiseringsprocesserna efter självständigheten belyses enbart i fyra 

historieböcker i vilka demokrati ska förstås som den västerländska modellen, andra 

demokratiska styrelseformer är ej tänkbara. På samma sätt är de enda styrelseformerna som 

presenteras diktatur och demokrati, varav det inte finns några skillnader inom varje begrepp. I 

böckerna framgår att Afrika haft svårt att uppnå system av flerpartidemokrati men det framgår 

aldrig att kolonialmakternas styre av kolonierna ej hade avsikt att lägga en grogrund för 

demokrati.59  

 

2.4 Forskningen om kolonialismen i Afrika 

Nedan följer en redogörelse för orsaker till, förutsättningar för samt följder av kolonialismen i 

Afrika som visats i den forskning som bedrivits kring Afrikas historia. Självklart kan här inte 

nämnas exakt allt som hänt i historien angående kolonialismens närvaro i Afrika, däremot 

kommer här att presenteras de faktorer och händelser som forskarna verkar anse viktigast och 

väsentliga att känna till. 

 

2.4.1 Erövringen/koloniseringen 

Davidson menar att koloniseringen var en följd av att Europa började se de ekonomiska 

värden som fanns i Afrika samt att det inte längre var möjligt att använda den afrikanska 

arbetskraften på andra kontinenter än på plats i Afrika.60 Den i grunden övergripande 

anledningen till expansionen var tanken att kolonialmakterna skulle kunna tillägna sig billiga 

råvaror på bekostnad av ursprungsbefolkningens arbete, ett arbete under tvång. De europeiska 

affärsmännen strävade efter att lägga beslag på och monopolisera de materiella värdena i 

Afrika samt krossa de afrikanska monopolen som motverkade européernas framfart. Vidare 

hade storkapitalet sett möjligheterna till vinstintresse i alla områden där mineralfyndigheter 

påträffats. 61  

                                                 
57 Palmberg (2000), s. 91-111. 
58 Palmberg (2000), s. 117-121. 
59 Palmberg (2000), s. 160-163. 
60 Davidson (2001), s. 14. 
61 Ferro, Marc, “Kolonialismen – kolonisationens baksida”, i Ferro, Marc, Kolonialismens svarta bok, s. 107. 
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Det råder inga tvivel om att ekonomiska intressen var drivande i koloniseringsprocessen, 

men det är inte enda förklaringen. Ett motiv finner man i rivaliteten som rådde i Europa 

mellan de båda stormakterna Storbritannien och Frankrike.62 Persson återger hur Frankrike, i 

eftersviterna av förlusterna i fransk-preussiska kriget i början av 1870-talet, strävade efter att 

stärka den nationella identiteten och tillskaffa sig nationella ekonomiska tillgångar genom 

expansion i Afrika. På plats fick de konkurrens av brittiska handelsmän vilket utgjorde grund 

för rivaliteten. Persson utvecklar sitt resonemang ytterligare och visar att det inte enbart var en 

rivalitet mellan Frankrike och Storbritannien. Även Tyskland hade intresse i 

kolonialpolitiken, bland flera orsaker grundade sig deras intresse mycket på att undvika en 

fransk revanschism för fransk-preussiska kriget, de stöttade franska krav på koloniinnehav 

och blev därigenom själva inblandade i territoriella anspråk. Dessa orsaker renderade i 

Berlinkonferensen 1884 där ledare för de europeiska makterna samlades för att skapa en 

organiserad och effektiv uppdelning av Afrikas områden.63 Berlinkonferensen ska även ses 

som en orsak till koloniseringen då det under mötet skapades ett gemensamt politiskt 

godtagande av en skyldighet att underkuva och civilisera de blivande kolonierna. Med den 

tillkommande socialdarwinismen uppstod en vetenskaplig förankring av rasskillnader som 

ytterligare gav acceptans till underkuvningen.64  

Dock kan man inte enbart se till direkt synbara orsaker för att kunna förstå varför 

koloniseringen inleddes och fortgick, i bakgrunden ligger några allmänna förutsättningar som 

gjorde orsakerna till kolonialismen möjlig. Persson belyser dessa förutsättningar. Tidigare 

hade Afrikanska kontinenten innehaft, för européer, dödliga sjukdomar som man nu med 

hjälp av kinin lyckats lindra. Den militära tekniska överlägsenheten var stor och tekniken 

utvecklades snabbt, även afrikaner besatt ett vapeninnehav men den snabba utvecklingen och 

den skrala ekonomin gjorde att européernas vapen ständigt var effektivare. En annan viktig 

förutsättning var utevarandet av europeiska krig ända fram till första världskriget, frånvaron 

av krig gjorde att kolonialmakterna kunde lägga allt fokus på expansionen i Afrika.65  

Persson belyser hur det afrikanska motståndet ej får förytligas, även om många försök 

till motstånd misslyckades radikalt så var många oppositionsförsök grundade på en tanke. En 

sammanhållande drivkraft i motstånden var, enligt Persson, tanken av ”förlusten av 

suveränitet och kampen för att motverka denna förlust över makten över det egna 

livsutrymmet, identiteten, självkänslan, kulturen, historien och framtiden”.66 Reaktionerna, 

                                                 
62 Davidson (1979), s. 74. 
63 Persson, s. 29. 
64 Davidson (1979), s. 75. 
65 Persson, s. 26-27. 
66 Persson, s. 32. 
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omfattningen och motståndsformerna skiftade kraftigt beroende på område och folk. De 

direkta val afrikanerna stod inför kan allmänt beskrivas utgjorts av direkta konfrontationer 

som oftast ledde till förlust i värden och population, överenskommelser och allianser med 

européerna eller att lägga sig för någon form av eftergiftspolitik.67 Enligt Davidson blev ofta 

följden av afrikanska misslyckade motståndsförsök att man försökte anpassa sig efter det 

koloniala systemet. Afrikanerna lade sig sällan helt för kolonialmännen utan försökte ofta 

finna en plattform i det koloniala systemet där de kunde utnyttja systemets brister till fördelar. 

Dessa fördelar skulle med tiden väcka liv i den afrikanska nationalismen som blev en 

stöttepelare i självständighetsutförandena.68 

 

2.4.2 Avkoloniseringen  

Vid andra världskrigets slut förekom några, för avkoloniseringens genomförande, vitala 

händelser. Historieskrivningen är överens om att avkoloniseringen främst berodde på tre 

omständigheter, kolonierna blev kostsamma och olönsamma, påtryckningar från omvärlden 

samt att en snabbt ökande afrikansk nationalism, pan-afrikanismen, gjorde det omöjligt att 

behålla det koloniala systemet. I krigets slutskede var stormakterna och koloniinnehavarna 

Storbritannien och Frankrike kraftigt försvagade av krigets kostnader och förstörelse, under 

samma skede hade USA gått den motsatta vägen och tillägnat sig en position som stormakt 

med god ekonomi. USA, nu med ledande ställning i världspolitiken, motsatte sig 

kolonialsystemet och förordade kolonierna självständigt styre för att kunna implementeras i 

ett internationellt världssystem, ett system där USA skulle ha stort inflytande och vara 

indirekt styrande. Kort efter USA:s intervention i kolonialpolitiken lade sig även, den på 

uppgående och blivande stormakten, Sovjet sig i kolonialpolitiken, även dem med nationella 

intressen varav huvudsyftet var att sprida sin nationella ideologi. De båda makternas 

påtryckningar för kolonialsystemets avveckling är en av de starkast bringande orsakerna till 

dess genomförande. Trots påtryckningar från omvärlden och kolonialmakternas försvagade 

ställning p.g.a. kriget var kolonialmakterna fast beslutna att behålla sina kolonier åtminstone 

seklet ut.69  

Flera politiska händelser och aktioner kan ses som direkta grunder för ett uppvaknande 

av ett snabbt växande nationalistiskt tänkande i Afrika. I och med andra världskrigets slut 

försvagades den fascistiska ideologin kraftigt, vilken är besläktad med den koloniala 

ideologin, och det blev allt svårare för kolonialmakterna att motivera sina koloniala äganden. 
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Ytterligare en central faktor var det organisationsbyggande som inleddes vid krigets ände. 

FN:s grundande medförde 1948 års deklaration om mänskliga rättigheter, denna kom att ses 

som en styrande förklaring och vara en inspirerande faktor i en snabbt växande afrikansk 

nationalism. 1960 utgav Generalförsamlingen en deklaration som underströk 

kolonialmakterna att fastställa kolonierna en oberoende ställning. Denna deklaration utgick 

från förklaringen om mänskliga rättigheter och var ett resultat av FN:s strävanden att uppnå 

universell fred, i vilken avslutande av kolonialismen, i alla dess former, var en förnödenhet. 

Dessa två författningar hade sin grund i Atlantdeklarationen, trots att deklarationen enbart var 

skriven för Europa så togs den som världsomfattande av afrikaner. Den afrikanska 

nationalismen, pan-afrikanismen, växte sig, utifrån ovan nämnda författningar, allt starkare 

och kom att bli vital för ett avvecklande av kolonialsystemet. Pan-afrikanismen var ingen ny 

rörelse men fick en kraftig uppgång vid krigets slut. 1945 hölls en pan-afrikansk kongress i 

Manchester som kom att bli viktig på flera olika sätt. Det unika under denna kongress var att 

de afrikanska delegaterna diskuterade vad de afrikanska länderna kunde göra på egen hand 

istället för att som tidigare främst diskuterat politiska beslutsfattanden i Europa. Under denna 

kongress var det politiskt aktiva afrikaner bosatta i Afrika som var styrande under mötet, 

under tidigare möten hade diaspora-afrikaner varit i den dominerande rollen.70 Davidson 

menar att vid Manchesterkongressen ”återuppstod pan-afrikanismen med en ny 

målmedvetenhet […] en ny vision av enhet i det självständiga Afrika började växa fram”.71  

Det uppstod, under andra världskriget, även större politiska kunskaper med antikolonialt 

tänkande på bred front hos den afrikanska befolkningen. Dessa tankar och kunskaper föddes 

och spreds främst av de afrikaner som tvingats delta i andra världskriget. De såg hur skadat 

Europa blev av kriget, de såg hur kolonialmakterna förlorade slag vilket visade dem svaga, de 

tvingades strida på avlägsna platser där de mötte och inspirerades av människor från andra 

underkuvade folk samt att ingen riktigt kunde se logiken i varför 30 000 afrikaner dog i ett 

krig som inte var deras.72 Ytterligare en aspekt kopplad till världskriget är de löften den 

afrikanska kontinenten gavs om självständighet i utbyte mot krigshjälp. Dessa löften 

uppbringades aldrig, den frustration som föddes ur besvikelsen blev en sporre för strid om 

individuella och kollektiva rättigheter för afrikanska folket.73 Den afrikanska nationalismen 

växte även ur ett ökat självförtroende som man erhöll från asiatiskt håll där man iakttog hur 

exempelvis Indien blev självständigt från Storbritannien 1947.74  
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Ett annat påtryckningsmedel för avskaffandet var den allt lägre levnadsstandarden bland 

den afrikanska befolkningen, en levnadsstandard markant stämplad av fattigdom och sociala 

omvälvningar. Vid 1945 befann sig praktiskt taget alla afrikanska länder i dylik situation och 

den förvärrades snabbt. Den låga levnadsstandarden förvärrades snabbt i och med att den 

afrikanska befolkningen i slutet av 1940-talet införlivades i en stark befolkningsökning, 

möjliggjord av bättre sjukvård i de afrikanska kolonierna. I den snabbt växande befolkningen 

blev det svårt för kolonialmakterna att ordna arbeten, bostäder, mat m.m. Detta blev den 

avgörande motigheten för kolonialmakterna, kolonialsystemet visade sig ej ha de krafter som 

krävdes att öka livsmedelsproduktionen i den takt som befolkningsökningen krävde, vilket 

blev ett kraftigt argumentationsverktyg hos antikoloniala strömningar i Europa.75 

Befolkningsökningen fick dock sina mest förödande effekter efter att självständighet blivit 

faktum för många länder, en oerhört stor arbetslöshet väcktes på 1970-talet i Afrika.76 

 

2.4.3 Följder av kolonialismen 

Även här gäller att de följder som redogörs ej är generellt gångbara över hela den afrikanska 

kontinenten, följderna skiljde sig självklart mellan områden. De följder som redovisas nedan 

är de som till störst del visats och som man i viss mån kan sägas präglat kontinenten.  

Det är allmänt känt och i forskningen klarlagt att de afrikanska ländernas officiella 

självständighet aldrig kom att göra dem fria från vissa beroenden till Europa, främst rör det 

sig om ekonomiska beroenden. De forna kolonierna förbereddes mycket bräckligt politiskt 

och ekonomiskt inför självstyret.77 Den dåliga förberedelsen förvärrades ytterligare av att 

kolonierna bestod av komplexa sammansättningar av folk och religioner som tvinnats 

samman av kolonialt våld.78 Idag är de flesta afrikanska länder ordnade som 

utvecklingsländer, vilket har sin orsak i det koloniala väldet. Palmberg beskriver hur 

självständigheten och den postkoloniala tiden ej medförde någon större förändring i 

kolonialismens ojämna handelsförhållanden. Europa fortsatte att importera oarbetade råvaror 

för bearbetning till industrivaror som i slutskedet såldes tillbaka till Afrika, ofta gick 

afrikanernas miste om en stor del av inkomsterna från exporteringen då större utländska 

företag höll ihop verksamheten. Den intensiva exporteringen av råvaror motverkade 

uppbyggnad av en inhemsk afrikansk industri och modernisering. Det förekom, för Afrika, en 

ekonomisk snedfördelning då priserna på många råmaterial sjönk i pris medan de färdiga 
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bearbetade produkterna steg i värde. Logiken påtalar att exporten inte täckte behovet av 

import.79  

Ytterligare en ekonomisk faktor som försvårade självständigheten var att de forna 

kolonierna tvingades in i en redan stabiliserad ekonomisk värld styrd av markant burgnare 

länder. Dessa rikare länder upprätthöll systemet av överföringar av ymnigheter från Afrika till 

västvärlden. Denna process kunde fortgå då kolonialmakterna aldrig haft avsikt att redogöra 

för kolonierna hur de ekonomiska systemen fungerade, dessutom hade aldrig koloniägarna 

erkänt förekommandet av överföringar av rikedomar. Den intensiva exporten till väst bestod 

även av varor som kakao, kaffe, jordnötter m.m. Odlingen av dessa varor bredde ut sig allt 

mer vilket gav mycket liten plats för produktion av egna livsnödvändiga livsmedel, vilket på 

1960-talet skapade en kontinent som inte kunde föda sin befolkning, än idag lever spåren kvar 

av det ekonomiska systemet.80  

Vid självständigheten var många afrikanska länder i negativa ekonomiska beroenden av 

så hög grad att de tvingades till biståndstagande. Det rådde problem hur pengarna skulle 

användas, mycket förskingrades, en del infördes i förmögenhetsöverföringen till väst och en 

del användes till den egna utvecklingen. Dock innebar bistånden grövre nackdelar, endast en 

liten del var i egentlig mening bidrag, den största delen skulle betalas tillbaka med hög ränta. 

Lånen skapade stora skulder för Afrika, 1987 var skuldbeloppet tre gånger större än 

exportinkomsterna.81 

Politiskt var kolonierna mycket dåligt förberedda på självständigt styre, det politiska 

styret de närmsta decennierna i Afrika efter självständigheten har till stor del präglats av 

auktoritära former. Bräckliga och svagt tillämpade flerpartisystem fanns i de flesta länder vid 

överförandet av makten, dessa transformerades dock snabbt till enpartisystem där den 

egentliga makten låg hos statschefen. Det finns olika förklaringar till detta händelseförlopp 

varav ett är att de som innehavde styrande roller i avkoloniseringen såg en självklarhet i att de 

skulle ha ledande positioner även efter avkoloniseringen. Detta syndrom förvärrades 

ytterligare av en djupt förankrad afrikansk klientistisk tradition som ofta ledde till att höga 

politiska poster tillsattes av personer vars blodsband till rådande statschef vägde tyngre än 

politiskt kunnande. Det styre man var införstådd med och var van vid var dessutom det 

koloniala, d.v.s. ett auktoritärt styre, det var ofta enklast att fortsätta i samma bana. Det 

efterkoloniala systemet byggdes ofta, som ovan visats, på ett jordbrukssystem, detta system 

krävde ingen utbildad medelklass vilket underlättade för auktoritära system att vidta makten. 
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Den tidigare påtalade sovjetiska påverkan på avkoloniseringen visade sig i att flera länder fick 

enpartisystem grundade på socialistiska ideologier.82  

Ovan belysta ekonomiska system och politiska förändringar i det postkoloniala Afrika 

utlöste i många fall militärkupper som strandade i militära styren, redan 1970 innehavde 

hälften av de afrikanska länderna militärstyren. En form av konstellationer var patriotiska 

militära och tongivande personer som gripit makten under rådande politiska vakuum, som 

uppstått vid tidigare regeringars fiaskon. Dessa har i flera fall haft syftet att finna nya 

fungerande nationella system för att i slutändan lämna tillbaka makten till folket. En annan 

konstellation var de som angrep makten i rent egoistiska skäl och sedan styrde landet i 

korrumperad anda. Den sistnämnda formen har inte löst några problem, snarare förvärrat 

dem.83 

 

3 Metodologiska utgångspunkter 

Tom Wikman har utifrån sin avhandlings, På spaning efter den goda läroboken, resultat 

formulerat tio principer som bör gälla för en god lärobok. Principerna utgör Wikmans 

helhetstolkning av läroböcker som han erhållit från den teoretiska bakgrundsteckning han 

studerat samt den analys han gjort av den befintliga läromedelsforskningen. Principernas syfte 

är att skapa lärobokstexter som förmår aktivera elever vid läsning så att ett så effektivt lärande 

och så stor förståelse som möjligt uppnås ur textinnehållet. Principerna är framarbetade 

utifrån en övergripande frågeställning: Hur borde texter utformas för att optimera lärandet hos 

den läsande eleven?84 Wikman skiljer på ytinriktat och djupinriktat lärande, varav det 

djupinriktade lärandet är det eftertraktade. Ett djupinriktat lärande inbegriper i första hand en 

förståelse för texter medan ett ytinriktat lärande snarare innefattar en inriktning mot enkelt 

memorerande av läroböckers faktainnehåll. Då elever skapar kunskap på olika sätt gäller det 

att läroboksförfattarna kan skapa böcker som innehar inlärningsfaktorer som passar stora 

grupper och olika individer. Det är dessa faktorer som principerna är tänkta att skapa. Tanken 

är att om böckerna är skrivna med principerna i åtanke så når man en djupinriktad förståelse 

hos ett större antal elever.85 Det bör betonas att dessa principer är strikt kopplade till 

läroböckers utformning och tar ingen hänsyn till hur läraren använder böckerna. Även om det, 

som tidigare lyfts fram, visats att läroböcker har en styrande roll i skolan så är alltid läraren 
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närvarande i undervisningssituationen. Även om läroboken har stor roll i elevers lärande så är 

den även en del av ett socialt sammanhang där flera faktorer har inflytande på lärandet.86 

Principerna är uppdelade i tre olika kategorier, Aktivitet, Förkunskap och Kritik.87 Den 

andra kategorin, Förkunskap, innehåller tre principer som alla är kopplade till elevers 

förkunskaper. Dessa tre principer är ej applicerbara i min studie då jag inte har någon 

erfarenhet av elevers genomsnittliga nivå när det gäller förkunskaper eller vad undervisning 

och tidigare läroböcker bidragit för kunskaper. Bortfallet av dessa tre principer är dock inte av 

större vikt för studiens resultat och trovärdighet då en lärobok bör kunna praktiseras oavsett 

olika elevers tidigare kunskaper, alla elever befinner sig ständigt på olika kunskapsnivåer men 

tilldelas oftast samma lärobok. Det är således principerna i kategorierna för Aktivitet och 

Kritik som utgör verktyg i min analys av läroböcker.  

 

3.1 Aktivitet 

Wikman menar att människan, genom sin medfödda nyfikenhet, aktivt skapar kunskap, t.ex. 

genom den information som ges i läroböcker. Texterna bör således vara formade så att de 

främjar ett aktivt läsande hos eleven, d.v.s. att en interaktion är befintlig mellan författarens 

budskap och eleven.88  

 

3.1.1 Autenticitet 

Den första principen är autenticitetsprincipen. Innebörden i denna är att elever kan gynnas i 

sitt lärande om läroboken uppmanar till att undersöka och ta ställning till autentiska källor. 

Principen motiveras ur uppfattningen att kunskap ska vara både konstruktiv och funktionell, 

eleverna bör själva få möjlighet att undersöka och tolka information.  

Läroböcker för skolan är aldrig helt autentiska texter utan ska ses som sammanfattningar 

av andra texter, dessa sammanfattningar är omformulerade och tolkade från olika källor samt 

anpassade till en specifik åldersnivå eller skolinriktning. Det finns i det avseendet, där 

ursprungliga källor omskrivs, tendenser att läroböcker avlägsnas från den verklighet de har 

som ambition att belysa eller att texten blir ogripbar i paritet med elevers kunskapsnivåer. 

Läroböcker bör därför synliggöra primära källor som visar på begrepps och händelsers 

ursprung. På detta sätt ges elever en möjlighet att förstå hur historievetenskapen är skriven 

och uppbyggd utifrån tolkningar av olika former av dokument. Dock bör en visad primär källa 

vara tydligt kopplad till textinnehållet, detta för att eleven ska kunna ta egen ställning till det 

                                                 
86 Wikman, s. 163. 
87 Wikman, s. 148. 
88 Wikman, s. 149. 
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historiska skeendet som beskrivs, men även för att elevers förkunskaper kan vara låga 

angående det historiska sammanhanget vilket kan få följd att exempelvis autentiska citat 

misstolkas. Med fördel för elevens lärande bör presentationsinnehållet i läroböckerna pendla 

mellan autentiska och tillrättalagda informationer.89 

 

3.1.2 Perspektiv 

Perspektivprincipen utgör den andra principen. Principen förespråkar två olika riktningar, dels 

att ett tema bör presenteras utifrån flera olika perspektiv, dels att kunskapens utveckling görs 

synlig. För att långtidsminnet ska utvecklas krävs det att begrepp befästs, vilket en 

presentation från olika perspektiv kan åstadkomma. Wikman menar att om vardagliga 

kunskaper om händelser ska kunna växa i vetenskaplig riktning behöver dessa händelser 

förklaras mångsidigt. Händelser och begrepp bör problematiseras så att elever får skapa sig en 

förståelse för problem genom att möta olika tolkningar och uppfattningar.90 Den pedagogiska 

forskningen förespråkar att ett djupinriktat perspektiv ges på de teman som belyses i 

läroböckerna. Det finns risk när läroböcker skrivs att teman förenklas och abstraheras.91 En 

ytlig behandling av texters innehåll kan medföra logisk inkoherens och missuppfattningar. 

Enskilda fakta och enstaka benämningar av begrepp utgör ingen kunskap förrän dess att de 

sammanfogas med varandra eller förenas med annan kunskap. Ett ytligt behandlande av 

läroböckers texter och innehåll kan tvinga läsaren till att, medvetet eller omedvetet, ta till 

memoreringsstrategier framför ett aktivt skapande av förståelse av texters budskap.92  

Om eleven synliggörs den förändring som skett i vetenskapen fram till dess att 

kunskaperna publiceras i läroboken får eleverna en ökad förståelse för begreppen samtidigt 

som elevens aktivitet vid läsning lättare upprätthålls. Eleven har ingen tid att göra samma 

forskning som vetenskapssamfunden utfört, men de kan gynnas i presentationen av att ställas 

inför samma frågor som forskarna stått inför.93  

 

3.1.3 Struktur 

Principen förespråkar en strukturerad text för att öka lärandet, en bra skriven text medför 

endast ett tillräckligt bra lärande, för alla elever, om den är väl strukturerad. Läroböckers 

texter är för långa att lära sig utantill via memorering, läsning blir därmed en komprimering 

av det lästa. En väl strukturerad text kan, enligt Wikman, förenkla komprimeringen av all den 

                                                 
89 Wikman, s. 149-152. 
90 Wikman, s. 152. 
91 Wikman, s. 147. 
92 Wikman, s. 138-139.  
93 Wikman, s. 152-154. 
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lästa texten. Innehållet i läroboken bör struktureras så att närliggande huvudfrågor förenas till 

större helheter där de inbördes kopplingarna synliggörs. Ifall en text ej besitter en god struktur 

ligger det en fara i att eleven söker efter egna mönster som inte är ändamålsenliga. 

Strukturprincipen påtalar även att det ej är lämpligt att varje kapitel i läroboken innehåller 

exakt samma utformning eller att varje kapitel har tillhörande instuderingsfrågor. Kapitlen 

och dess innehåll skulle i ett sådant upplägg tendera att bli för lättlästa av elever.94 Det har 

visats att elever som inriktats på att se helheter i den lästa texten lär sig mer och får större 

förståelse för innehållet än elever som söker detaljkunskaper.95         

 

3.1.4 Fokusering 

Den fjärde principen, fokuseringsprincipen, förespråkar en kvantitativ begränsning av teman i 

läroböckerna, dock är det omöjligt att avgöra exakt när en lärobok innehåller för många teman 

så att ett djupinriktat lärande riskerar utebli. Om en lärobok försöker få med alla detaljer i ett 

stort område på ett litet område kan lärandet utmynna i memorering istället för förståelse. 

Wikman menar, enligt fokuseringsprincipen, att det ej är av godo om böcker blir för plottriga i 

sin utformning. Wikman ger exempel på hur 60- och 70-talets böcker ökade antalet 

illustrationer på bekostnad av textutrymmet, denna handling gagnade ej elevers fokusering på 

den lästa texten då illustrationerna sällan var sammanlänkade med texten eller hade något 

väsentligt att berätta. För en effektiv inlärning måste läroböckers illustrationer vara väl 

sammankopplade med det textinnehåll som redovisas, annars riskerar de förvirra läsaren.96 

Det jag kommer att studera utifrån fokuseringsprincipen är hur bilderna i boken är kopplade 

till texterna och om de visar på, till kapitlet, väsentligt innehåll. De flesta bilder som är 

publicerade i läroböcker är i grunden ej avsedda för pedagogiska sammanhang. Oftast är det 

bilder, tagna i helt andra sammanhang, som lånats ut till användning i läroböcker. 

Läroboksbilder kan delas in i två kategorier, citatbilder och unika bilder. Den förstnämnda 

kategorin utgör de utlånade bilderna, medan de sistnämnda är bilder som är unikt skapade för 

läroboken, dessa utgörs ofta av kartor och diagram.97 Dock presenteras sällan vart bilderna är 

hämtade ifrån varför jag får försöka tolka vilka bilder som är unika respektive citatbilder. 

 

 

                                                 
94 Wikman, s. 155. 
95 Wikman, s. 111. 
96 Wikman, s. 155-156. 
97 Englund, Boel & Romare, Ewa, ”Bilder av stenåldern. Förmedling av fakta och känslor i tre läroböcker.”, i 
Englund, Boel (red.) & Selander, Staffan, Konsten att informera och övertyga: en antologi om pedagogik, text 
och retorik, Stockholm 1994, s. 111-112. 
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3.1.5 Problematisering 

Wikmans problematiseringsprincip påtalar att läroboken, inför nya avsnitt, bör ställa frågor 

till läsaren som leder in henne i avsnittens avsikt, t.ex. genom att ställa en undran över det 

aktuella temat. Frågor som aktiverar och spelar på elevens nyfikenhet kan vara gynnsamma 

för lärandet. Det är av vikt att ställa inledande problematiserande frågor för att väcka ett 

intresse hos eleven att analysera och reflektera över texternas innehåll. Frågorna måste vara 

av en problematiserande karaktär, om svaren enkelt går att finna i texten finns det stor risk att 

elevers lärande blir teknifierat, en teknifierad metod kan innebära att elever enbart söker i 

texten efter rätt svar istället för att försöka förstå innehållet.98 Ifall innehållet i läroböcker ej 

problematiseras råder det stor risk att läsare ges inställningen att kunskap kan redovisas utan 

bakgrund eller förbehåll.99 

 

3.1.6 Lust och historiemedvetande 

Den sjätte principen utgörs av lustprincipen. Denna utgår från människans naturliga behov av 

att skapa sammanhang, människan har en förmåga att utifrån texters innehåll och budskap 

skapa sinnesbilder. Textförståelsen och förmågan att skapa egna sinnesbilder kan öka om de 

lästa texterna innehar en röstdimension, d.v.s. att texten för en kommunikation från författare 

till läsare. En god kommunikation uppstår då böckernas texter innehar en berättande skepnad 

och närmar sig det talade språket. Människan engageras av berättelseformen och uppskattar 

historier i det vi hör, ofta framställs texter innehållandes personer intressantare och viktigare 

än texter som enbart bygger på fakta. Wikman illustrerar ett exempel från en lärobok som 

innehar en röstdimension: ”What do you think would happen if a fast-moving molecule 

reached the surface of a drop of water? Yes, it would escape!”.100 Ett berättande perspektiv i 

läroböckerna bidrar ofta med en kronologisk framställning som ger framställningen en logisk 

ram.101  

Lustprincipens förespråkande för en berättande ton i böckerna återfinns i forskningen 

om skapande av historiemedvetande. Historiedidaktikern Christer Karlegärd menar att 

berättelseformer är goda verktyg i skapandet av historiemedvetande, berättelsen besitter en 

fördel i att den kan förmedla en rörelse i tid.102 Ammert exemplifierar, från en lärobok ur sin 

studie, hur en text, med röstdimension innehållandes tre tidsdimensioner, som gynnar 

                                                 
98 Wikman, s. 156-157. 
99 Wikman, s. 117. 
100 Wikman, s. 157-158. 
101 Wikman, s. 113. 
102Karlegärd, Christer, “Den historiska berättelsen”, i Karlsson, Klas-Göran (red.) & Karlegärd, Christer, 
Historiedidaktik, , s. 148-149. 
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skapandet av ett historiemedvetande kan se ut: ”Vad ska hända med de palestinska 

flyktingarna – särskilt de som 1948 flydde från Israel? Vad ska ske med de judiska bosättare 

som slagit sig ner i befästa byar på ockuperat område på Västbanken? Och vad ska ske med 

östra Jerusalem som palestinierna vill ha som sin huvudstad, men som Israel benhårt vill ha 

ensamrätt på”.103 Denna text påtalar både dåtid och nutid samtidigt som den har ett 

framtidsperspektiv centralt i texten.  

I den nationella kursplanen för gymnasieämnet historia går att läsa att ämnet ska sträva 

efter att elever fördjupar sitt historiemedvetande för att underlätta förståelsen av nutiden samt 

tillägna sig handlingsberedskap inför framtiden, dock står ingenting hur detta ska 

genomföras.104 För att undersöka huruvida läroböckerna förmedlar ett historiemedvetande 

utgår jag från en av den tyske didaktikern Karl-Ernst Jeismanns definitioner: 

”Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse för 

nutiden och perspektiv på framtiden”.105 Definitionen påtalar att ett historiemedvetande aldrig 

kan uppnås enbart genom att tillägna sig hänvisningar till det förflutna. Enligt Klas-Göran 

Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, finns det ”alltid en sentida plattform från 

vilken man iakttar och förhåller sig till historien, och alltid en föreställning om det förflutnas 

övergång i det kommande”.106 Alla människor besitter ett historiemedvetande i den mening att 

man vänder sig till, reflekterar över och integrerar historien i sitt identitetsskapande, det egna 

vetandet och i sina handlingar.107 Ett historiemedvetande skapas av två faktorer: ”Den ena är 

kronologisk reda, baserad på kunskaper om faktiska förhållanden och sammanhang i 

historien. Utan kunskaper och vetanden finns ingen historia och inga processer att ha ett 

medvetande om. Den andra delen är den tankeprocess eller kompetens som förmår sätta in 

yttringar, tecken eller händelser i ett större historiskt sammanhang där alla tre tidsdimensioner 

finns med”.108  

Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen menar att en av 

historiemedvetandets viktigaste funktioner är dess kapacitet att just orientera människor i tid 

och rum, d.v.s. dåtid, nutid och framtid. Jensen menar dock att man ej får bortse från att det 

finns skillnader mellan orientering i de olika tidsdimensionerna, men framhäver samtidigt att 

det ligger ett klart samband mellan dem. Förmågan att förflytta sig mellan de olika 

                                                 
103 Ammert, s. 281. 
104 Skolverket (2006), Kursplan för gymnasieämnet historia. Elektronisk källa: http://www.skolverket.se  
105 Ammert, s. 280. 
106 Karlsson, Klas-Göran, “Historiedidaktik: begrepp, teori och analys.”, i Karlsson, Klas-Göran (red.) & Zander, 
Ulf, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund 2004, s. 47. 
107 Karlsson, Klas-Göran, s. 44. 
108 Ammert, s. 281. 
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tidsdimensionerna skiftar mellan personer och är således kopplat till elevers olika 

läroprocesser.109 

 

3.1.7 Kritik och relativitet 

Studiens sjunde princip är tagen ur Wikmans kategori, Kritik, och benämns som 

relativitetsprincipen. Denna utgår från det faktum att fakta ej är bestående, det som var fakta 

vid lärobokens skrivande kan vid senare tid betraktas som felaktigt. Det är i detta avseende 

viktigt att elever får chansen att uppfatta läroböcker som historiska artefakter, att de är 

sammanfattningar av en epoks generellt accepterade kunskaper. Det har visat sig att 

läroböcker ofta är skrivna som att de förtäljer den fullständiga sanningen, formuleringar som: 

”Det är troligt att…” och ”Enligt vår tids tolkning…” används sällan i böckerna. När 

”sanningen” beskrivs är det lätt att memorering föregår kritisk läsning.110 Denna princips 

tanke är även fast anbringad i kursplanen för gymnasieämnet historia där eleverna ska bringas 

förmåga att kritiskt bedöma tillförlitlighet hos olika former av media.111 

 

4 Metod och undersökningsmaterial 

Nedan presenteras hur denna uppsats och undersökning har genomförts samt vilka 

metodologiska verktyg som använts för att kunna analysera undersökningsmaterialet.  

 

4.1 Urval av undersökningsmaterial 

Utifrån den tid som avsätts för ett examensarbete har urvalet av undersökningsmaterial 

begränsats till att fyra olika läroböcker kommer att analyseras och jämföras. Jag har strävat 

efter att finna de mest använda läroböckerna112 samt få en variation av bokförlag, detta har 

gjorts genom flertaliga sökningar i diverse bibliotekskataloger och i samråd med min 

handledare. Utvalda läroböcker utgörs, utifrån sökverktygen, av Alla tiders historia A, Epok – 

Historia A, Epos - För gymnasieskolans kurs A samt Perspektiv på historien A. Dessa alster 

är, vad jag erfar, de mest aktuella och använda i dagens gymnasieskola.  

Alla tiders historia A, utgiven 2004, är den idag marknadsledande läroboken på 

gymnasiet och är utgiven av Gleerups förlag. Författare är Börje Bergström, Arne Löwgren 

                                                 
109 Jensen, Bernard Eric, ”Historiemedvetande – Begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlsson, Klas-
Göran (red) & Karlegärd, Christer, Historiedidaktik, Lund 1997, s. 73-74.  
110 Wikman, s. 161-162. 
111 Skolverket (2006), Kursplan för gymnasieämnet historia. Elektronisk källa: http://www.skolverket.se 
112 Det finns, enligt I enlighet med skolans värdegrund,, inga publicerade försäljningssiffror av läroböcker. 
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och Hans Almgren.113 Epok – Historia A, utgiven år 2000, är en lärobok av Interskol Förlag 

AB. Den är sammanställd av Birgitta Thulin och Sten Elm.114 Undersökningens tredje lärobok 

är Epos – För gymnasieskolans kurs A, utgiven av Almqvist & Wiksell år 2000. 

Författargruppen till denna bok består av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin 

samt Ann-Sofie Ohlander.115 Studiens fjärde lärobok är Perspektiv på historien A av Hans 

Nyström och Örjan Nyström. Denna bok är utgiven år 2001 av Gleerups Utbildning AB.116                      

Böckerna benämns hädanefter utan följdtitel. Samtliga läroböcker har ett liknande 

upplägg, böckerna är i helhet indelade i övergripande teman eller periodiseringar, vidare delas 

de in i större kapitel eller kategorier för att sedan vara uppdelade i mindre kapitel. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Det är av vikt att presentera en undersöknings tillvägagångssätt och genomförande eftersom 

studiens slutsatser ofta blir determinerade utav de specifika metodverktygen. Forskning har 

inte innebörden att man ska följa färdiga mallar eller detaljerat följa gamla och tidigare 

erkända förfaringssätt. Istället är det en studies syfte som avgör vilket metodiskt 

tillvägagångssätt som är lämpligt, metoden utgör således forskarens väg till kunskap.117 I 

denna uppsats beskrivs metoden främst för att läsare ska få möjligheten att syna 

trovärdigheten i de resultat som framkommer samt att det är av vikt att upprätta möjligheter 

till subjektiv prövbarhet.118 Denna undersökning utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt. I 

ett kvalitativt sätt att handla fokuseras vanligtvis ett fåtal utvalda källor som man genom ett 

djupt studerande försöker bygga upp en helhetsbild ur.119 Dock råder det vissa negativa 

aspekter i detta förfarande, för att ge en fullständig bild av dagens läroböcker i historia borde 

samtliga befintliga historieläroböcker studeras, denna studie borde dock ändå kunna redovisa 

en god översiktlig bild av situationen då det trots allt är de, möjligtvis, fyra mest använda 

böckerna som studeras. Även om min avsikt är att arbeta kvalitativt kan det under arbetets 

gång användas kvantitativa inslag, detta kan exempelvis visa sig vid tolkning av förklaringar 

                                                 
113 Bergström, Börje, m.fl., Alla tiders historia A, Malmö 2004. (Enligt förlagets webbsida är Alla tiders historia 
marknadsledande.) 
114 Elm, Sten & Thulin, Birgitta, Epok – Historia A, Malmö 2000. 
115 Sandberg, Robert m.fl., Epos A – För gymnasieskolans kurs A, Højbjerg, Danmark 2000. 
116 Nyström, Hans & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien A, Malmö 2001. 
117 Wikman, s. 61. 
118 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökninga. Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, Lund 2006, s. 47. 
119 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund 1997, s. 79. 
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till de olika historiska skeenden som studeras. Delningen mellan kvalitativa metoder och 

kvantitativa metoder är relativt flytande.120   

Den kvalitativa metod som används i detta arbete innebär att jag, som studiens 

genomförare, kan komma att påverka resultatet då jag är ständigt närvarande i 

undersökningen och att det är jag som gör de slutgiltiga tolkningarna. Det existerar dock vissa 

riktlinjer av metodisk karaktär som jag försöker förhålla mig till i processen att försöka 

besvara uppsatsens frågeställningar. Den närhet som finns mellan undersökaren och 

undersökningsenheterna kräver att både viktiga och mindre viktiga ting läggs fram på ett 

riktigt sätt. Undersökaren måste innerligen sträva efter att redogöra en riktig och sann 

återgivning av studiens material och resultat, det som beskrivs ska i största mån vila på 

forskarens objektiva åsikter. För att rapporten ska ge läsarna största möjliga förståelse och 

uppsatsen en trovärdighet bör uppsatsen innehålla direkta citat från källorna. Det finns, för 

undersökaren, ur flexibilitetsskäl positiva aspekter i kvalitativa undersökningar, undersökaren 

kan under arbetets gång ändra sitt upplägg för studien, exempelvis kan frågeställningar 

omformuleras eller kan en viss flexibilitet ligga i hur man närmar sig olika 

undersökningsenheter.121  

 

4.3 Precisering av metodiskt tillvägagångssätt 

Denna uppsats har som, tidigare visats, två frågeställningar som kräver något olika typer av 

metod. Den första frågeställningen utgår från en kvalitativ metod som har sin utgångspunkt i 

mer specifika undersökningsfaktorer, i detta fall utgörs dessa faktorer av Tom Wikmans 

principer för skrivande av läroböcker. Den andra frågeställningen kommer att försöka 

besvaras genom både ett kvalitativt och ett mer genomträngande komparativt angreppssätt där 

jag synar och tolkar vilka förklaringar läroböckerna ger till koloniseringen, avkoloniseringen 

och dess följder i Afrika. Detta resultat jämförs sedan med vad forskningsläget anger i samma 

områden. Vidare undersöks hur eller om de tre tidsdimensionerna visas i läroböckerna, detta 

görs genom att syna texterna efter formuleringar likt Ammerts, tidigare beskrivna, exempel 

samt se hur och om böckerna ger tolkningar av nutid och möjlig framtid kopplad till Afrika 

och om informationen beskrivs som uppkommen ur tidigare händelser. Uppsatsens andra 

frågeställning kommer att studeras och analyseras inom ramarna av Wikmans andra 

respektive sjätte princip, perspektiv- och lustprincipen. Studien utgör en analys av olika 

läroböcker, men det bedrivs även jämförelse mellan läroböcker och forskning. Wikmans 

principer kommer att användas i, ovan visade, följd när läroböckerna analyseras, de 
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egenskaper som principerna förespråkar utgör sökfaktorer i analysen av läroböckernas 

textinnehåll. Varje bok studeras var för sig för att senare sammanställas för att jämföra 

eventuella likheter och skillnader, detta för att kunna fastställa hur och om läroböckerna 

motsvarar goda läroböcker i avseendet att frammana effektivt lärande hos läsare samt syna 

vilka kunskaper böckerna bringar. 

 

5 Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i studierna av de utvalda läroböckerna. 

Resultaten diskuteras och analyseras efter varje princips genomförande och resultatbringelse. 

I analysavsnitten redovisas en sammanlänkning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 

de resultat som framkommit ur läroböckerna för att i slutändan kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. Då uppsatsens andra frågeställning besvaras med hjälp av perspektiv- och 

lustprincipen ges dessa principer ett större utrymme i redovisningen. 

 

5.1 Autenticitetsprincipen 

5.1.1 Resultat 

I Alla tiders historia presenteras endast en autentisk källa, detta i form av ett citat. Citatet är 

Henry Morton Stanleys hälsningsfras till David Livingstone: ”Doctor Livingstone, I 

presume?”. Det kan diskuteras om frasen verkligen är ett citat eller en efterkonstruktion, i 

vilket fall presenteras det i boken som ett autentiskt citat. Frasen är inledande för kapitlet 

”Huggsexan om Afrika” och efterföljs av en kort presentation av Livingstone där det berättas 

att han var den förste vite människan att korsa den afrikanska kontinenten.  

I Epoks texter om kolonialismen i Afrika erbjuds läsaren en total frånvaro av autentiska 

källor.  

 Epos har, precis som Epok, helt utelämnat autentiska källor i sin framställning om 

kolonialismen i Afrika.  

 Perspektiv på historien visar på flera ställen autentiska källor, dock är dessa i samtliga 

fall i form av citat. Citaten, fem till antalet, är publicerade för att stärka påståenden och 

beskrivningar av historiska begrepp och skeenden. För att styrka texten om afrikanska 

motstånds låga effektivitet ges citat från ett vittne till slaget vid Omdurman i Sudan 1889: 

”Det var inte ett fältslag utan en avrättning”.122 För att visa ytterligare ett exempel citeras en 

tidningsskribents uppfattning kring Darwins rasideologi: ”Ett sådant resultat måste vi lära oss 
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att betrakta med fattning. Det är exempel på den naturens välgörande lag som säger att de 

svaga måste förintas av de starka”.123 

 

5.1.2 Analys 

Enligt autenticitetsprincipen bör läroböcker pendla i sitt innehåll mellan autentisk och 

tillrättalagd information, endast två av studiens läroböcker ger läsaren autentiska källor, i 

samtliga fall utgörs dessa av autentiska citat. Alla tiders historia och Perspektiv på historien 

använder sina primärkällor för att styrka påståenden de gör i texten, ofta är det citat vars 

uppkomst ej problematiseras, vilket till stor del riskerar utelämna elevers egna direkta 

tolkningar och ställningstaganden. Enligt principens syfte hade det varit prefererat med 

exempelvis presenterade utdrag från autentiska dokument för att tydliggöra informationens 

uppkomst, detta görs ej i någon lärobok och därför förgås denna viktiga aspekt på aktivitet. 

Däremot fyller de autentiska citaten en viktig funktion i att de stärker äktheten i det 

textinnehåll som presenteras samt att samtliga är tydligt förankrade i texten vilket torde bidra 

med att inga elever undgår förståelse för de få presenterade källornas budskap.  

Elevers förståelse för hur historieskrivningen är skapad och framvuxen ur tolkningar av 

primärkällor tillfredsställs dock ej av läroböckerna, i varje fall inte genom presentation av 

autentiskt material. I och med utelämnandet av autentiska källor upplevs läroböckerna överlag 

enbart bestå av sammanfattningar av andra texter där ett konstruktivt lärande utelämnas, 

aktivitetsaspekten är enligt autenticitetsprincipen svag eller helt utelämnad i läroböckernas 

framställningar.  

 

5.2 Perspektivprincipen  

5.2.1 Resultat 

Alla tiders historia visar på inga sätt hur utvecklingen i historieskrivningen förändrats över tid 

när det gäller kolonialismen i Afrika. Vidare belyser Alla tiders historia inte direkt några 

orsaker till varför Afrika koloniserades, något man kallar för ”Huggsexan om Afrika”. Det 

enda man egentligen betonar är Berlinkonferensen och vad de kom fram till, dock ges ingen 

information om varför man samlats eller vilka deltagare som var representerade. Likadant 

nämns begreppet ”kapplöpningen” utan någon tydligare förankring. Däremot beskrivs mer 

ingående konkurrensen mellan Storbritannien och Frankrike som ägde rum på afrikanska 
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kontinenten. Mer tas ej upp om koloniseringen av Afrika. Boken visar överhuvudtaget inget 

afrikanskt motstånd eller någon tidsuppfattning av hur lång processen var.124  

Stor grund, till avkoloniseringens genomförande, läggs i andra världskriget, där brutna 

löften och försvagade kolonialmakter uppstod. Utan någon direkt förklaring beskrivs att 

kolonialmakterna förstod att kolonierna skulle bli för kostsamma att behålla. Boken ger 

avkoloniseringen, specifikt för Afrika, en halv sidas utrymme, därtill finns knappt två sidor 

som belyser Sydafrikas 1900-talshistoria. Det ges en uppräkning av vilka år olika länder 

uppnådde självständighet. Kort beskrivs hur Ghanas självständighetskamp kom att bli 

symbolisk för Afrikas självständighet. Det belyses med kortfattade exempel, dock utan 

förklaringar, hur vissa folk fick strida för självständighet, så var det med ”Kenya, som fick 

strida mot Storbritannien, och Algeriet som utkämpade ett blodigt krig mot Frankrike.”125  

Några av kolonialismens följder i Afrika återges, dock kopplas aldrig dessa till själva 

kolonialismen. Fattigdom och biståndstagande nämns kopplade till avkoloniseringen, dock 

aldrig som en orsak av kolonialmakters agerande. Bistånden gavs i förhoppning om att 

Afrikas länder skulle kunna uppnå samma utveckling som Västeuropa, det nämns ingenting 

om Afrikas skuldbörda. Däremot beskrivs hur afrikaner hävdat sig i offentliga arenor. Detta 

återges bl.a. i hur afrikanska länder i Unctad, United Nations on Trade and Development, 

ställde krav på bl.a. borttagande av västmakters tullar och stabilisering av råvarupriser.126  

 Epok erbjuder ingen redovisning av hur kunskaperna om kolonialismen i Afrika vidgats 

eller förändrats över tid. Epok redovisar både ekonomiska och humanitära skäl till 

koloniseringens genomförande. Dessa utgörs av att industristater ville försäkra sig om råvaror 

och marknader samt den kristna plikten att civilisera vad man ansåg vara orätt hos andra folk. 

Förutsättningar för koloniseringen lämnas i Darwinismens ideologiska föreställningar kring 

den vita rasens överlägsenhet. Drivkrafter ges i kapplöpning och konkurrens, där 

Storbritannien och Frankrike är huvudkonkurrenter, samt att koloniinnehav innebar signaler 

för makt och status, dock ges inga ytterligare förklaringar till varför denna konkurrens fanns 

eller uppstod. Afrikanska reaktioner ges i två former, direkt militära motstånd samt samarbete 

med kolonialmakterna. Etiopien är enda exemplet på effektivt motstånd, annars beskrivs 

generellt motståndet ha varit meningslöst, ”mot artilleri och kulsprutor hjälpte inte vildsint 

tapperhet”.127   

 Koloniernas frigörelse har tillägnats ett eget kapitel i Epok, vilket inleds med en 

faktaruta som markant kortfattat belyser orsaker till kolonial frigörelse i världen. Det ges 
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påståenden som ej förankras, exempelvis beskrivs, utan förklaring, hur USA och 

Sovjetunionen bidrog till frigörelseprocessen: ”Till detta bidrog USA och Sovjetunionen som 

inte såg starka europeiska stater som något nödvändigt eller önskvärt”. Frigörelseprocessen 

beskrivs annars relativt utförligt och genom olika perspektiv då två underkapitel kring 

självständighetskamper ges till ”Nordafrika och Mellanöstern” och ”Exemplet Algeriet” samt 

att ett underkapitel ges till ”Övriga Afrika”. I de två förstnämnda kapitlen redogörs för 

afrikanska krav på självständighet utifrån växande nationalism, detta görs ej i ”Övriga 

Afrika”, här skrivs endast att afrikanska folk, utan förankring, började kräva självständighet 

och att de ofta fick kämpa för den.128  

 Kolonialismens följder var, enligt Epok, främst att kontinenten blev politiskt splittrad 

p.g.a. saknad av politisk tradition och att den vita överklassen lämnade kontinenten och i 

flykten tog med sig viktig kunskap och ekonomiska tillgångar, men även gränsdragningens 

negativa bieffekt visas. Utan klargörande skrivs även att afrikanska länder tog emot bistånd 

från FN och enskilda länder, biståndet ”användes ofta till improduktiva statusprojekt eller 

hamnade i händerna på en liten överklass”. Med en mening vardera konstateras 

befolkningsökningen och västs kontroll över Afrikas råvarutillgångar.129       

Epos visar i sin framställning inga tecken på att historieskrivningen och dess innehåll 

om Afrika och kolonialismen förändrats över tid, den verkar ha varit intakt. Epos påtalar hur 

den koloniala politiken var av krigisk karaktär, den var särskilt brutal och genomgripande i 

Afrika. Även Epos framhäver Storbritannien och Frankrike som dominanta i koloniseringen 

av Afrika. Berlinkonferensen, anordnad av Bismarck, belyses som ett resultat av problem 

kopplade till rivaliteten om de blivande kolonierna. Italiens problem i Etiopien belyses väl i 

boken, Italiens förlust beskrivs som stort värde för afrikanska framtiden då den visade att 

européer kunde besegras av afrikaner.130  

Avkoloniseringen i Afrika verkar till en början skett utan några anledningar, 

”Européernas herravälde i Afrika blev ganska kortlivat. Hundra år senare, år 1970, var så gott 

som alla tidigare kolonier åter fria stater”. Boken ger dock exempel på hur kolonialismens 

närvaro i Afrika förändrade livet för människor samt förändrade den afrikanska kartan, men 

ger inga faktorer som var bidragande till frigörelseprocesser.131 Boken har, 90 sidor längre 

fram, ett kort kapitel om självständighetskamper mot kolonialmakter, här ges dock ett tydligt 

fokus på Asien, även om Ghana och Tanzania nämns. Här belyses faktorer som 

kolonialmakternas försvagade ställning efter andra världskriget och att USA och Sovjet 
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vägrade stödja kolonikontroll, dock ges inga förklaringar till dessa faktorer. I stycket om 

Ghanas självständighet nämns att en självständighetsrörelse aktivt förde ett samarbete med 

Storbritannien kring självständighetsfrågan.132  

Kolonialismens följder beskrivs varit olikartade för olika länder, dock återges enbart 

vissa generella konsekvenser. Den ekonomiska krissituationen belyses, dock utan inslag av 

några kolonialmakter. Vidare beskrivs att det stigande antalet fattiga berodde på 

befolkningsökning, ej heller detta med motivering. Dock ger läroboken en god översyn av den 

politiska utvecklingen, här nämns och förklaras hur diktaturer och enpartiregeringar uppstod 

och var formerade, varav en förklaring är klientism, i detta fall benämnt nepotism. Boken 

beskriver även hur olika varianter av militärdiktaturer uppkom. Även skuldkrisen berörs, dock 

inte som en följd av kolonialismen utan som en faktor för demokratiseringsvågen mellan 

1980- och 90-talet, skulderna gjorde att bankerna krävde politiska förändringar i länderna.133  

Perspektiv på historien visar på ett ställe i texten hur kunskapen om Afrika efter 

kolonialismen förändrats. Boken beskriver hur synen på de forna kolonierna ändrats över tid: 

”På 1970-talet var det vanligt att betrakta länderna i syd som en enhet med likartade villkor 

och gemensamma intressen […] men det skulle snart visa sig att olika länder i tredje världen 

utvecklades i skilda riktningar”.134 Perspektiv på historien visar hur Berlinkonferensen kan 

liknas med ett startskott för koloniseringen av Afrika, här redovisas även mötets syfte och 

initiativtagare. Vidare beskrivs de spända relationerna i Europa mellan Storbritannien och 

Frankrike samt mellan Frankrike och Tyskland som orsaker till invadering av Afrika. Det 

skrivs att afrikaner ofta gjorde motstånd men var tekniskt underlägsna, skillnaden i 

vapenteknik och styrka beskrivs med konkreta exempel.135 Boken tar ingående upp 

ekonomiska motiv för expansionen, främst är det jakten på billiga råvaror och arbetskraft för 

industribehovet, men även försäljningsmarknaden för de färdigställda produkterna i Afrika 

nämns. Perspektiv på historien visar dock även andra orsaker såsom att ”den nationella 

stolthet som erövringarna gav upphov till kunde utnyttjas som en enande kraft i en tid då 

många länder i Europa skakades av klassmotsättningar och inrikespolitiska strider”. 

Koloniinnehav beskrivs även som statushöjande för kolonialmakterna. Vidare tilldelas den 

rasistiska och darwinistiska ideologin en hel sida som orsak och förutsättning för 

kolonialismen i Afrika. Här beskrivs bl.a. hur darwinismen vetenskapliggjorde kolonialismens 
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handlingssätt. Här belyses även vilket genomslag Rudyard Kiplings ord ”den vite mannens 

börda” fick bland européer.136  

I texten om avkolonisering visar Perspektiv på historien hur främst två olika vägar 

beredde väg, dels traditionalisterna som vände sig mot det koloniala styret och västerländsk 

kultur, dels modernisterna som menade att kolonialmakterna erövrat den afrikanska 

kontinenten p.g.a. överlägsenhet i frågor som teknik och ekonomi och att man därför borde 

följa västlig väg i framtiden. Ur den modernistiska vägen växte det fram två olika riktningar, 

den kapitalistiska och socialistiska. Det visas att USA och Sovjet försökte påverka och 

utnyttja händelseförloppet, dock inte hur eller varför. Vidare visas hur antikoloniala rörelser 

präglades av etniska och religiösa orsaker, grundade i Europas gränsdragning, exempel ges 

bl.a. i att etniska minoriteter krävde egna stater då de såg sin ställning hotad. Vidare förklaras 

hur Atlantdeklarationen blev en sporre för självständighet.137 Det ges däremot endast exempel 

på självständighetsprocesserna från länder söder om Sahara, främst Belgiens och Portugals 

kolonier. Det beskrivs och exemplifieras även hur inte alla kolonier var ekonomiskt lönsamma 

och att kolonialsystemet var en kostsam verksamhet. 

Följderna av kolonialismen i Afrika belyses generellt kortfattat att de nya staterna ofta 

var ”dåligt förberedda för friheten. Det rådde brist på utbildad personal. Partiväsendet och 

andra demokratiska institutioner var svagt utvecklade” samt att i och med att ”utländska 

exploatörer aktivt utnyttjade dessa svagheter kunde självständigheten snabbt utvecklas till ett 

blodigt kaos”.138 Här belyses även hur och varför afrikanska stater haft svårt att skapa stabila 

regeringar. De ekonomiskt ofördelaktiga förhållandena mellan väst och forna kolonier 

beskrivs, även hur de nya staterna tvingades till lån för att klara av importkostnaderna. 

Befolkningsökningen och dess följder beskrivs ingående och liknas med befolkningsökningen 

i Europa på 1800-talet, fast med skillnaden att afrikaner saknade industrialisering och 

möjlighet till emigration.  

 

5.2.2 Analys 

Det är tydligt, som ovan visats, att böckerna ger olika utrymme för förklaringar till 

kolonialismen i Afrika samt att förklaringarna till de tre processerna skiljer sig åt. Det visar 

sig även att texterna om Afrika i läroböckerna i många fall är extremt komprimerade. Nedan 

följer en kortfattad sammanfattning av hur de tre processerna redovisats, hur dessa står sig i 
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jämförelse med forskningen samt hur läroböckernas innehåll håller sig i paritet till 

perspektivprincipens innebörder.  

I läroböckernas beskrivning är det två böcker, Alla tiders historia och Epos, som inte 

nämner några orsaker till koloniseringen förutom faktumet att Europa ville erövra den 

afrikanska kontinenten, de nämner t.ex. inte de ekonomiska motiv som forskningen belyser 

som den viktigaste anledningen till att koloniseringen överhuvudtaget tog fart. Både Epok och 

Perspektiv på historien belyser detta samt även andra orsaker, exempelvis att det medförde 

nationell status och att den byggde på humanitära tolkningar. Relevant att belysa är att 

samtliga böcker är överens om och tagit fasta på att Storbritannien och Frankrike var 

dominanta i koloniseringen och att det rådde en konkurrens mellan de båda nationerna vilket 

lade grund för hetsjakten på koloniinnehav. Det är, enligt forskningen, många orsaker och 

förutsättningar till koloniseringen som ej beaktas i läroböckerna, böckerna belyser som mest 

med ett par olika faktorer hur processen tog fart och artade sig. Samtidigt är, som resultatet 

visar, de faktorer som dock belyses ofta ej förankrade i någon bakgrund som kan hjälpa 

elevers förståelse av processen. Epok och Perspektiv på historien är de enda som belyser 

förutsättningar för kolonialismens varande vilket ges i rasistiska ideologier. Intressant att 

belysa är även hur afrikanskt motstånd ges relativt litet utrymme, motståndet konstateras, 

dock ej i Alla tiders historia, men ges oftast inga utförligare beskrivningar än att 

motståndsförsöken oftast misslyckades, enkla anledningar ges som att kolonialmakterna var 

tekniskt starkare. Forskningens framkomst om att motståndet byggde på planering och 

baktanke samt att man ofta kunde utnyttja systemet för att lindra ideologins påverkan nämns 

överhuvudtaget inte i böckerna, dock så nämner Epok att samarbetsstrategier ägde rum. 

Forskningen har visat att avkoloniseringen växte fram ur flera olika faktorer och 

processer, detta är dock något som dagens läroböcker ej förmår att redovisa. När forskningen 

lägger stor kraft i den afrikanska nationalismens krav på självständighet visas detta, i tre av 

läroböckerna, inte alls eller mycket kortfattat med, som mest, ett par meningar. I dessa böcker, 

där Perspektiv på historien ej är inräknad, ges inga förklaringar överhuvudtaget hur 

nationalistiska rörelser eller tankar var utformade eller skapade. Dock belyser böckerna att 

friheten ej yttrade sig på samma sätt över hela Afrika. Perspektiv på historien ger dock en 

ingående beskrivning av hur självständighetskampen i Afrika visade och yttrade sig som 

uppfyller några av forskningens visade realia, denna bok är för övrigt den enda som belyser 

det internationellt uppbyggda organisationsskapandets frammanande av nationalistiska 

yttringar. Samtliga böcker belyser USA och Sovjets krav på kolonialsystemets avfärdande, 

dock nämner de inte varför de intog denna konträra ställning. Forskningens viktiga 
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ekonomiska aspekt, att kolonierna blev olönsamma, syns endast tydligt i Alla tiders historia 

och Perspektiv på historien. Av forskningens i huvudsak tre övergripande faktorer för 

självständigheten är det, som ovan visats, endast en som nämns i samtliga böcker, generellt är 

förklaringar till självständigheten dåligt förankrade och redovisas utan grund.  

I avseendet kolonialismens följder tilldelar böckerna området markant olika stort 

utrymme. Tre av böckerna belyser följderna av kolonialismen medan en, Alla tiders historia, 

väljer att inte påtala en enda eftereffekt som orsakad av kolonialmakternas handlande. 

Samtliga böcker behandlar biståndstagande eller skuldkrisen, dock på olika vis, varav Epos 

och Alla tiders historia ej kopplar dem till kolonialismen. Vidare belyser samtliga böcker, 

utom Alla tiders historia, den politiska splittring som rådde på många ställen, dock även här i 

olika omfattning och versioner varav Epos lägger stort fokus vid ämnet och diskuterar både 

klientismens och militärdiktaturers förekommande och konstellationer. I samtliga böcker 

beskrivs dock följderna mycket kortfattat, endast Epos utläggning om den politiska 

utvecklingen är beskrivande, i övrigt är det som nämns endast formulerat som 

faktapåståenden utan grund, sällan ges förklaringar till varför olika händelser skedde eller 

uppstod. Den ekonomiska snedfördelningen, som forskningen lyfter fram, innebar ett strikt 

afrikanskt beroende till Europa, detta nämns markant lapidariskt i Epok, däremot lyfter 

Perspektiv på historien fram denna effekt och är även den enda bok som väljer att fokusera 

mer ingående på befolkningsökningens uppkomst och följder.  

Det finns en risk att elevers förståelse av de processer och begrepp som läroböckerna 

belyser begränsas i och med att det på inga sätt redovisas för den utveckling eller förändring 

som skett inom historievetenskapen när det gäller kolonialismen och Afrika. 

Historiekunskaperna och historieskrivningen förändras ständigt vilket borde framkomma i 

historieläroböckerna, något som både Palmberg och Ajagán-Lester har visat. Detta torde, 

enligt principens innebörd, minska elevers aktivitet vid läsning och inlärning samt förståelse 

för hur historievetenskap uppkommer. Även om böckerna vid flera tillfällen använder sig av 

olika förklaringar sammanvävda med varandra för att förklara kolonialismens tre skeenden i 

Afrika är det sällan dessa fördjupas eller diskuteras ingående, dock förekommer det på vissa 

ställen. Det finns en klar risk med detta förfarande i att eleverna ej tillägnas några kunskaper 

som besitts över längre tid eller att de inte bjuds in till ett vetenskapligt förhållningssätt till de 

inlästa kunskaperna. Med det faktum, att händelser ofta förklaras med lösa påstående som ej 

tilldelas någon bakgrund, vedervågas eleverna att uppfatta historien ur en markant bristfällig 

förståelse och saknad av sammanhangsförståelse. Det är enbart i enstaka fall som historiska 

skeenden förklaras med mer än kortfattade förklaringar, sällan ges de fördjupningar som kan 
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förhindra läroböcker från att närma sig stadier av för hög abstraktion. Aktivitetsaspekten, 

utifrån principens förespråkande, tenderar att bli låg ifall enbart läroböcker används som 

undervisningsmaterial i klassrummen. Läroboksförfattarna väljer även att fokusera extra 

mycket på skiljda ting. Dock verkar inte böckerna innehålla några direkta oriktigheter, även 

om det görs utelämnande av viktigt information, så gott som allt som skrivits går att finna i 

den undersökta forskningens framkomster. 

 

5.3 Strukturprincipen 

5.3.1 Resultat 

I Alla tiders historia har texterna om koloniseringen av Afrika lagts under det övergripandet 

temat ”Världserövring och världskrig” och under kategorin ”Imperialism”. ”Imperialism” 

innefattar en större helhet av imperialism där boken visar på dennes inverkan även i andra 

delar av världen. Beskrivningen av avkoloniseringen placeras under temat ”Tiden efter 1945” 

och under kategorin ”Tredje världen – syd” i vilken frigörelse- och demokratiseringsprocesser 

beskrivs från olika delar av tredje världen. Det görs inga inbördes kopplingar mellan de 

processer som redogörs förutom konstaterandet att befrielserna i Asien, likt Afrika, antog 

olika former.139 Bokens kapitel är strukturerade på liknande sätt, huvudrubriker följs av 

underrubriker och textinnehåll. Boken använder inga former av instuderingsfrågor eller 

sammanfattningar, boken innehåller enbart, vad som synes vara, faktatexter för inlärning.  

Epok har placerat innehållet kring kolonialismen i Afrika under det större temat 

”Världsherravälde och världskrig”. Temat är indelat i underkategorier varav kolonialismen i 

Afrika placeras under kategorierna ”Imperialism” och ”Kolonierna underkuvas”. Innehållet i 

temat redovisas så att en koppling kan tolkas mellan utvecklingen av Europas 

industrisamhälle och koloniseringen av Afrika, samt att kolonisering inte var något specifikt 

för Afrika. Avkoloniseringen placeras under temat ”Koloniernas frigörelse” vilket inleds med 

en koppling till kategorierna som berör koloniseringen, de två processerna knyts ihop till en 

helhet genom en inledning med kortfattade förklaringar till avkoloniseringen förankrade i 

koloniseringen. Det görs dock inga jämförelser eller skillnader mellan olika 

frigörelseprocesser. Kapitlen har alla en ungefärligt liknande struktur, boken för inga 

konsekvent förekommande instuderingsfrågor. Däremot existerar, på olika ställen, frågor som 

eleverna uppmanas att reflektera över, dessa är ej frågor som enbart ska besvaras genom 

textinnehållet utan är mer av problematiserande karaktär. På Epoks sista sidor finner man 

även ett avsnitt med analysfrågor som är kopplade till olika delar av bokens innehåll. Dessa 
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frågor är av analyserande karaktär som kräver kritisk läsning och egna reflektioner för att 

kunna besvaras, frågorna är av övergripande form och är tänkta att användas som större 

arbetsuppgifter.  

Epos presenterar koloniseringen av Afrika under det övergripande temat ”Europa 

erövrar världen 1870-1914”. Positionen struktureras ytterligare genom att placera 

kolonialismen under temat ”Den nya imperialismen”. Tillsammans med erövring och 

kolonisering på andra kontinenter beskrivs koloniseringen av Afrika under rubrikerna ”The 

scramble for Africa”, ”Afrika styckas” samt ”Kolonialismens följder”. Här görs även vissa 

jämförelser mellan Asien och Afrika, där det visas att den kommande frigörelsen i Asien gick 

enklare än i Afrika, bl.a. p.g.a. att Indien var ett mer enat land. Dock redovisas frigörelsen 

direkt efter avsnitten om koloniseringen vilket gör att man som läsare kan missa tidsutrymmet 

mellan de båda processerna. Som tidigare nämnt återkommer avkoloniseringen ytterligare en 

gång 90 sidor längre fram. Kolonialismens följder diskuteras under två olika kategorier, 

”Avkolonisering – nya nationers födelse” samt ”Utveckling och demokrati i tredje världen” 

som ligger under de övergripande temana ”En mångtydig värld 1945-1965” respektive 

”Kriser och omprövningar 1965-2000. Inga inbördes kopplingar görs mellan dessa två 

kategorier, dock visas inbördes, i respektive kategori, kopplingar mellan olika kontinenter. 

Kapitlen besitter helt och hållet samma struktur, inga former av instuderingsfrågor ges, dock 

avslutas varje övergripande kapitel med ett sammanfattningskapitel.  

Perspektiv på historien redogör för koloniseringen i Afrika under det övergripande 

temat ”Imperialismen epok”, och preciseras under kapitlet ”Imperialism”. Processen beskrivs 

i underkapitlen ”Kapplöpningen om Afrika”, ”Imperialismens drivkrafter” och ”Rasismen”. 

Hela processen knyts samman med inbördes kopplingar och i en naturlig följd vilket kan ge 

en helhetsbild. Frigörelseprocessen och kolonialismens följder inplaceras under det 

övergripande temat ”Kallt krig och kolonial frigörelse” samt preciseras under kapitlet 

”Revolutioner och frihetskamp i tredje världen”. Dessa båda skeenden beskrivs sedan i 

underkapitlen ”Den koloniala frigörelsen”, ”Afrika söder om Sahara” samt ”Klyftan mellan 

nord och syd”. Kopplingar görs till koloniseringen och dess innebörd, det visas även att 

avkoloniseringen i Afrika var del av en större process i världen. Kapitlen bygger på varandra 

vilket skapar en helhet av de fristående delarna. Varje kapitel i boken har samma struktur och 

avslutas med tillhörande instuderingsfrågor, frågorna är konstruerade på ett vis att svaren 

enkelt går att finna i texten.  
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5.3.2 Analys 

Samtliga böcker sätter in sina kapitel om kolonialismen i Afrika i större helheter där de passar 

väl in och kan underlätta elevers komprimering och förståelse av den lästa texten, exempelvis 

sätter alla böcker in koloniseringen i ett större övergripande tema som behandlar Europas 

imperialistiska erövringar runt om i världen. Samtliga böcker gör kopplingar som visar på att 

händelserna i Afrika kan liknas och jämföras med processer i andra världsdelar. Det är 

däremot endast två böcker som knyter samman de närliggande delarna kolonisering, 

avkolonisering och kolonialismens följder, i Alla tiders historia och Epos utelämnas detta till 

stor del vilket kan leda till att elever söker egna sambandsmönster som riskerar utgöra 

feltolkningar.  

Läroböckernas sinsemellan helt skiljda strukturer innebär avvikande svårighetsgrader 

för elever samt olika stort lärande. Varje enskild bok låter dessutom samtliga kapitel 

genomsyras av samma struktur, varje kapitel ser i regel likadana ut, vilket enligt principen 

utgör en negativ faktor för för elevernas lärande. Böckerna skiljer sig åt när det gäller frågor 

till eleverna angående texternas innehåll. Exempelvis presenterar Perspektiv på historien sitt 

innehåll som en helhet, men ställer efter varje kapitel enkla instuderingsfrågor som, trots 

helhetsupplägget, kan göra att elever söker efter detaljer och därmed undgå den, enligt 

principen, eftersträvade helhetsförståelsen. Den enda bok som skulle kunna förmå att aktivera 

ett större antal elever till att tillägna sig en helhetsförståelse är Epok som genom uppmaningar 

att reflektera över innehållet särskiljer varje kapitel samt att deras analysfrågor uppmanar till 

helhetsförståelse framför detaljsökande. Alla tiders historia och Epos innehåller ingenting 

som skiljer varje kapitel åt eller ens ställer någon form av frågor som aktiverar läsaren, det är 

svårt att syna hur dessa böcker ska aktivera elever till läsning och lärande.  

 

5.4 Fokuseringsprincipen 

5.4.1 Resultat 

Alla tiders historia använder sig av fyra bilder, varav en verkar utgöra en unik bild för 

läroboken. Den unika bilden visar hur Afrika var uppdelat mellan kolonialmakterna år 1913. 

Samtliga bilder är av relevans för framställningen. En av bilderna förankras ej i 

textframställningen, denna bild visar två kongoleser som blivit bestraffade genom att få sina 

händer avhuggna. Alla bilder har dock en direkt tilliggande förklaring av vad bilderna visar. 

Epok brukar sammanlagt sju bilder i framställningen om kolonialismens inverkan på 

Afrika, av dessa sju bilder är en, vad som synes vara, unik och framställer en karta över 

kolonialväldets utbredning år 1914. Av de sammanlagt sju bilderna är det en som ej förankras 
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och diskuteras i textinnehållet, dock har alla ett tydligt fokus på kolonialismen. Bilden som ej 

ges förankring är liknande den i Alla tiders historia, en kongolesisk pojke som förlorat sin 

hand. Samtliga bilder tilldelas en kortfattad förklaring av bildens innehåll. 

Epos har fem bilder med som komplement till texten. En av dessa omnämns ej i 

framställningen, bilden visar Henry Stanley Morton framställd som den europeiske 

idealhjälten. Övriga bilder ges koppling i texten samt att alla har en förklarande bildtext och 

är viktiga för innehållet. En av bilderna är en, för läroboken, unik bild. Bilden visar en karta 

över hur afrikanska kontinenten var uppdelad mellan olika kolonialmakter, dock anges inga 

årtal för vilket år kartan redovisar. 

Perspektiv på historien använder sig av sju illustrationer i kapitlen om kolonialismen 

fokuserad på Afrika, samtliga bilders motiv är omskrivna och förankrade i 

textframställningen. Alla bilder har en förklarande bildtext samt är relevanta för 

framställningen. Av Perspektiv på historiens bilder är två av unik karaktär, dessa framställer 

kartor över den afrikanska kontinentens uppdelning mellan kolonialmakterna år 1880 och 

1914.  

 

5.4.2 Analys 

Ingen av böckerna använder mindre än fyra bilder. I regel använder läroböckerna en unik bild 

var, dock utmärker sig Perspektiv på historien genom att använda två unika bilder. De unika 

bilderna utgör i samtliga fall kartor över den afrikanska kontinenten. Läroböckerna aktiverar, 

överlag, eleverna genom att bilderna tillägnas utrymme och förklaringar i det löpande 

textinnehållet samt att bilderna, i samtliga fall, är väsentliga för den information böckerna 

avser redovisa. De bilder som ej förankras eller omtalas i textinnehållet är i samtliga fall 

väsentliga för framställningen då de visar på ett tema i texten, exempelvis är bilderna på 

straffade ungdomar i Kung Leopolds koloniala Kongo publicerade på samma sidor som 

kolonialismens våldsinslag beskrivs. De unika bilderna används på något olika sätt, en av 

böckerna, Epos, anger inte vilket årtal som den presenterade afrikakartan visar vilket kan 

förvirra läsaren medan Perspektiv på historien visar två olika kartor från två olika årtal vilket 

tydligt visar en historisk förändring. Enligt min egen åsikt är bildantalen ej i sådana mängder 

att böckerna uppfattas vara plottriga. Enligt fokuseringsprincipen är böckerna överlag bra på 

att aktivera eleverna, bilder används i regel på ett, enligt principen, lärande vis.  
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5.5 Problematiseringsprincipen 

5.5.1 Resultat 

Alla tiders historia ställer inga inledningsvis problematiserande frågor, däremot inleds temana 

”Världserövring och världskrig” och ”Tiden efter 1945” med ett antal intresseväckande 

presentationer av stora händelser under den period som fortlöper, dock lämnas dessa totalt 

orörda för senare framställning. Det ges i egentlig mening överhuvudtaget inga 

problematiserande frågor angående lärobokens texter, närmast kommer man i inledningen till 

kapitlet ”Tredje världen” där frågan ”Varför blev så många kolonier självständiga efter andra 

världskriget?” ställs, denna fråga besvaras dock redan i de närmst följande raderna.  

Epok praktiserar i avseendet problematisering samma teknik som Alla tiders historia, de 

övergripande temanas, ”Världsherravälde och världskrig” och ”Koloniernas frigörelse”, 

inledande stycken redovisar en kortfattad resumé av de händelser som kommer att presenteras 

i kapitlet. Dessa stycken ställer dock inga problematiserande frågor till läsaren att ha med sig. 

Epos inleder övergripande temana med resuméer över det kommande innehållet, 

styckena avslutas med problematiserande frågor till läsaren att ha med sig under läsningen. 

Exempelvis ges i resumén till temat ”Kriser och omprövningar 1965-2000” fyra 

problematiserande frågor, en sådan fråga lyder ”Var problemen i välfärdsländerna början till 

bättre tider i de råvaruproducerande u-länderna?”.140 

Perspektiv på historien lyfter fram inledande problematiserande frågor till sina 

övergripande teman. Till exempel avslutas en inledning för temat ”Kallt krig och kolonial 

frigörelse” med en öppen fråga att ha med sig i läsandet av läroboken. Utifrån en bild på 

Winston Churchill, Franklin Roosevelt och Josef Stalin beskrivs hur dessa män slutit sig 

samman i kriget mot nazismen, texten fortsätter med uppbyggandet av en avslutningsvis ställd 

problematiserande fråga: ”Två stora konflikter hade inte berörts i uppgörelsen. Den ena 

handlade om vilken modell som skulle ligga till grund för efterkrigstidens samhällen. Två 

alternativ avtecknade sig vid horisonten: å ena sidan den amerikanska och västeuropeiska 

kapitalismen, å andra sidan den sovjetiska socialismen. Eller fanns det en tredje väg?”.141  

 

5.5.2 Analys 

Principen innebär att läroböckerna bör inleda nya teman med problematiserande frågor för att 

stimulera intresse för den kommande informationen. I denna princips syfte är läroböckerna 

uppdelade i två riktningar, de som presenterar inledningsvis lagda frågor att ha med sig i 

läsningen och de som valt att inte problematisera kapitlen inledningsvis. Alla tiders historia 
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och Epok problematiserar ej kapitlens kommande innehåll, de ger snarare resuméer av den 

kommande presentationen. Dock ges i inledningarna exempel på stora intresseväckande 

händelser som det kommer att redogöras för, dessa kan möjligtvis uppmuntra ett aktivt 

läsande, trots den uteblivande problematiseringen, då presentationer av intressanta händelser 

torde vara effektivare än ingen information överhuvudtaget. Epos och Perspektiv på historien 

förebygger, mer än Alla tiders historia och Epok, aktivitet och reflektivt lärande genom att 

erbjuda läsaren öppna frågor av problematiserande karaktär. Frågorna är tydligt kopplade till 

det textinnehåll som presenteras i de kommande kapitlens innehåll. Frågornas art är 

problematiserande vars svar ej går att finna i texten enbart genom att läsa eller teknifierat söka 

efter frågans rätta svar, det synes vara en medveten strävan hos läroboksförfattarna att 

eleverna aktivt ska läsa texterna med analytisk och utredande medvetenhet, vilket enligt 

problematiseringsprincipen kan bringa ett större lärande. Frågorna är även av sådan inriktning 

att läsaren direkt kan börja reflektera över vad frågan vill uppnå, de är ej för komplexa för 

egna tolkningsförsök. Enligt problematiseringsprincipen riskerar Alla tiders historia och Epok 

att ge eleverna en felaktig förståelse för hur historisk kunskap uppnåtts, att fakta och kunskap 

kan presenteras utan några bakgrunder.  

 

5.6 Lustprincipen och historiemedvetande 

5.6.1 Resultat 

Alla tiders historia innehåller inte på något ställe någon röstdimension, texten talar inte direkt 

till läsaren utan är enbart en beskrivande text av vad som hänt i historien. Läroboken visar på 

ett ställe svaga tendenser på möjligheter för ett skapande av historiemedvetande. Texten 

förklarar bl.a. hur FN:s medlemsstater ökat drastiskt från dess grundande fram till idag och 

visar detta genom koloniernas frigörelse. På bokens sista sida ställs dock en undran inför 

framtiden i ett stycke om Afrika och Asien, texten belyser fattigdomen i Afrika, ”det finns 

ännu oändligt mycket att göra för att avhjälpa fattigdom, svält och orättvisor”.142 Det finns 

dock inga stycken i texterna som är direkt riktade mot kolonialismen om Afrika som 

framhäver något framtidsperspektiv. Dåtidsperspektiv ges, självklart, samt att det presenteras i 

en kronologisk ordning vilket medverkar till att en rörelse från dåtid till nutid lyfts fram. 

Historieskildringen byggs generellt ej upp genom presentation av personer, en enda person 

presenteras närmre och det är Kwame Nkrumah som även visas på bild. 

Epok avslutar sin bok med ett kapitel beståendes av frågor som eleven ska tolka och 

analysera. I dessa frågor går det att finna en röstdimension då frågorna är direkt riktade till 
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elevens uppmärksamhet och kräver dennes aktivitet. Boken använder sig även konsekvent av 

frågor till den löpande texten att fundera på i läsningen, dessa utgör en direkt kommunikation 

till läsaren. Röstdimensionen finner man dock ej i bokens flytande text som helt är skapad i ett 

beskrivande syfte. Epok försöker sig inte en enda gång på en framtidstolkning eller uppmanar 

eleven till reflektion över ett historiskt skeendes möjliga påverkan på framtiden. Vid ett ställe 

i bokens innehåll om Afrika kan man finna en svag koppling mellan dåtid och en möjlig nutid, 

detta återfinns i beskrivning av Algeriets självständighetskamp mot Frankrike: 

”Återuppbyggnaden blev svår och oroligheterna har fortsatt”.143 Nelson Mandela är den enda 

person som presenteras närmre i texten, han ges utrymme med bild och en kortfattad biografi.  

Epos använder sig enbart av en beskrivande text av dåtiden, varken framtidsperspektiv 

eller röstdimension är närvarande i boken. Ett försök till formulering som drar parallell mellan 

dåtid och nutid, möjligtvis även framtid, görs i ett avsnitt kring indelningen av gränser av 

afrikanska kontinenten: ”Efter frigörelsen blev dessa onaturliga gränser kvar. De är ett 

besvärligt arv från kolonialtiden för afrikanerna”.144 Epos låter fem personer få plats för att 

bygga upp historieskildringen. Dessa är Henry Morton Stanley, Kung Leopold av Belgien, 

Tanzanias förste ledare Julius Nyerere, Ugandas diktator på 1980-talet Idi Amin samt Nelson 

Mandela. 

Perspektiv på historien använder inga frekvent återkommande framtidsvisioner, 

underbyggda på dåtiden, i sin bok. Bokens sista kapitel ”Världen efter 1989” belyser vissa 

framtidsvisioner, dock ingår inte Afrika eller kolonialismens effekter i dessa. 

Röstdimensioner befinner sig endast i kapitlens instuderingsfrågor, där vissa för en direkt 

kommunikation med läsaren: ”I många fall ledde den koloniala frigörelsen till etniska och 

religiösa konflikter. Ge exempel. Vad tror du är orsaken?”.145 Kongos premiärminister Patrice 

Lumumba är den enda person som skildras mer ingående, Lumumba används i avseendet att 

beskriva avkoloniseringen i Afrika. 

 

5.6.2 Analys 

Samtliga läroböcker saknar överhuvudtaget en berättande skepnad i den löpande texten, det 

torde kunna leda till ett minskat intresse för texten och dess innehåll hos ett antal elever. Det 

ligger även en risk att kunskaperna i böckerna tenderar att upplevas som oväsentliga vilket 

mycket väl skulle kunna minska elevers engagemang för att ta till sig kunskaperna som 

förmedlas. Det saknas ofta en länk mellan text och läsare som endast Epok och Perspektiv på 
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historien delvis kan uppnå genom att eleverna läser och tar till sig de instuderingsfrågor som 

kapitlen innehåller. Lusten för att lära skulle kunna ökas genom att låta delar av historien 

bygga på framställningar av tongivande personer, detta görs i samtliga läroböcker, dock i 

olika utsträckning. Även om en berättande text saknas i förmån för en beskrivande text 

uppfyller böckerna således en aspekt som skulle kunna öka förståelsen för texten samt mana 

fram möjligheter hos eleverna att skapa kunskapsbringande sinnesbilder av den förflutna 

tiden. 

Ingen av böckerna försöker regelbundet tillägna eleverna ett historiemedvetande, det 

saknas i regel formuleringar och stycken som visar hur dåtid format vår samtid eller hur 

framtidsaspekter kan synas i dåtiden. Självklart visar böckerna en rörelse mellan 

tidsdimensioner då dem alla är kronologiskt uppbyggda vilket ger en rörelse från dåtid mot 

den tid böckerna är skrivna. Böckerna gör endast några enstaka försök att ställa resonerande 

tankar till läsaren, dock sker detta i ganska otydliga formuleringar. Läroböckerna uppnår ett 

historiemedvetandes ena faktor i och med att de levererar kunskaper om dåtida faktiska 

förhållanden och sammanhang, de missar dock ofta att låta eleverna få möjligheter att tillägna 

sig ett medvetande genom att sätta in händelsers betydelse i tre tidsdimensioner. Liknande 

resultat visade sig redan inom perspektivprincipen där händelser i historien ofta visade sig 

redovisas utan att bakomliggande orsaker eller förutsättningar anges, även där utgår troligen 

förståelsen för hur olika händelser får inverkan på hur framtida händelser ter sig. Detta 

förfarande sågs även i strukturprincipen där det visade sig att de olika skeendena i det 

koloniala närvarandet i Afrika relativt sällan sammanknyts, ofta hålls de isär och synes ibland 

vara fristående från varandra. Det går svårligen för elever att, enbart utifrån läroböckerna, 

kunna uppnå och skapa sig en uppfattning av hur det förflutna så småningom påverkar och 

övergår till det kommande. Dock är det, som Jensen menar, fullt möjligt för elever att uppfatta 

skillnader mellan tidsdimensionerna, då inga direkta samband ges mellan tidsdimensionerna i 

läroböckerna är det fullt möjligt att uppfattningen hos elever utgörs av att historia är ett ämne 

beståendes av dåtidskildringar och att tidsdimensionerna är fristående från varandra.   

   

5.7 Kritik och relativitetsprincipen  

5.7.1 Resultat 

Alla tiders historia antyder ingenstans i sin framställning om att informationen är byggd på en 

epoks generellt accepterade kunskaper. Inga formuleringar används som syftar på att 

kunskapen ej är säkerställd, det som skrivs är framlagt som att det är sanningen som återges.  
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Epok återger inget textinnehåll eller formuleringar som visar på att den historiska 

kunskapen, som beskrivs, ej är garanterad sanningsåtergivning. Dock upprepas begreppen 

”ofta” och ”de flesta” mycket flitigt vilket åtminstone visar på att det som beskrivs inte är 

sanning för alla länder i Afrika, exempelvis nämns att koloniernas, vid självständigheten, 

”ekonomi var ofta ensidigt uppbyggd och knuten till moderlandet”.146 

Epos återger i regel vad som uppfattas som sanningar, på ett ställe konstateras dock hur 

kolonialismens följder diskuterats mycket, det återges dock inte vad som diskuterats eller av 

vilka.147 Ingen annan information ifrågasätts på något sätt eller beskrivs vara tveksam.  

Perspektiv på historien belyser på ett ställe hur kunskapen ej är sann och samma för alla 

historiker, i textens beskrivning av orsakerna till koloniseringen berättas att en ”livlig 

diskussion har förts bland historikerna om drivkrafterna bakom den europeiska 

expansionen”148. I övrigt används begreppen ”ofta” och ”i allmänhet” flitigt för att visa att det 

som skrivs ej är sant för alla delar av Afrika.  

 

5.7.2 Analys 

Samtliga läroböcker är över lag dåliga på att visa att texternas historiska innehåll möjligt inte 

besitter den absoluta sanningen eller att det som redovisas kanske inte alltid varit säker 

kunskap. Med tanke på att detta är ett av de få mål kursplanen för historia satt upp är det 

märkligt att detta ej uppfylls tydligare i de specifika läroböckerna för ämnet historia. 

Läroböckerna försöker, i vissa avseenden, att bringa läsaren en förståelse att det texten 

framför inte behöver vara den absoluta sanningen för exempelvis alla länder, böckerna 

undanhåller sig således ofta från att generalisera händelser och begrepp. Detta gör dock inte 

att böckerna visar hur synen av fakta faktiskt kan förändras eller på det faktum att 

historieskrivningen ofta vidgats eller förändrats över tid i och med tillgång till nya material 

och upptäckter av nya kunskaper. Två av böckerna, Epos och Perspektiv på historien, visar 

dock vid varsitt tillfälle på att det finns eller har funnits skiljda uppfattningar bland historiker 

angående vissa historiska kunskaper, dessa tillfällen är de enda i kapitlen om Afrika och 

kolonialismen som enligt relativitetsprincipen skulle kunna aktivera ett kritiskt 

förhållningssätt till texten. Samtidigt fortlever inte den kritiska prägeln som skapats, direkt 

efter att det nämnts att det råder delade uppfattningar bland forskare så uppräknas, de till en 

början kritiskt nämnda, faktorerna utan ytterligare aspekter vilket likväl gör dem till 

                                                 
146 Elm, m.fl., s. 338. 
147 Sandberg, m.fl., s. 226.  
148 Nyström, m.fl., s. 254. 
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faktaförmedling. Därmed tillges eleverna inga möjligheter att på egen hand generera egna 

ställningstaganden till möjliga oense informationer.  

Det finns således, utifrån principen, en risk hos samtliga böcker att de frammanar ett 

läsande som grundas i memorering före aktiv och kritisk läsning.  

 

6 Diskussion 

Utifrån undersökningen i denna studie har det vuxit fram en bild av hur fyra läroböcker för 

gymnasiekursen Historia A är utformade både innehållsmässigt och i ett lärandeperspektiv. 

Tidigare forskning har visat på brister i svenska historieläroböcker, det har även visats stora 

brister i just de avsnitt som behandlat Afrika. I denna studie har läroböcker undersökts 

huruvida de förmår att aktivera elevers läsning så att ett så effektivt lärande som möjligt kan 

uppnås samt synat om elever tillägnas mångsidiga kunskaper och förklaringar om Afrikas 

historia. Det kan konstateras att 2000-talets gymnasieläroböcker i Historia A ej uppfyller alla 

de krav som bör uppfyllas för att vara en god lärobok, det finns stora brister i böckernas 

utformning men även i de kunskaper böckerna valt att lyfta fram. 

Utifrån Wikmans principer har denna studie visat att ingen lärobok uppfyller alla 

principers innebörder, det skiljer sig även markant mellan böckerna hur många principer de 

lyckas uppfylla. Det finns alltså ingen, strikt sett utifrån principerna, god lärobok att använda 

på gymnasiet i svenska skolor. Samtidigt lyfter varje princip fram olika aspekter som ibland 

kan verka flyta in i varandra och även vara motsägande till varandra, vilket kan göra det svårt 

att uppfylla samtliga principers krav. Dock har det visat sig att böckerna, oftast, endast uppnår 

en princips innebörd med ett enda exempel. Det är vanskligt att direkt rekommendera någon 

bok framför en annan eftersom böcker framhäver respektive döljer sig i skiljda principer. Inte 

sällan visar det sig att en bok framhåller sig i en princip där en annan bok ej visar sig alls, 

inom en annan princip kan situationen vara den motsatta. Analysen i denna studie visar dock 

att läroboken Alla tiders historia är den som möjligtvis följer lägst antal principers 

innebörder, den bok som marginellt sticker ut från mängden och uppfyller flest principers 

innehåll är Perspektiv på historien. Även om denna bok sällan helt infriar principers syften så 

är den relativt långt kommen i jämförelse med övriga böcker.  

Då böckerna ofta inte uppfyller principernas krav finns det stor risk att elevers lärande 

till stor del riskerar att bestå av ett ytinriktat lärande, detta gäller oavsett vilken lärobok som 

praktiseras, dock skiftar det mellan böckerna i vilken grad denna risk finns. Böckernas 

innehåll är ofta komprimerat där bakgrund och väsentliga förklaringar ideligen utelämnas. 

Detta tenderar till att elever inte tillges någon större förståelse för de processer och händelser 
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som historieböckerna har för avsikt att belysa. I fall skolor och lärare ej förmår minska 

lärobokens styrande effekt i skolan kommer elevers kunskaper att ha benägenhet att bestå av 

missförstånd och felaktiga tolkningar. Elever tenderar, utifrån läroböckerna, även att okritiskt 

acceptera det böckerna informerar om, då det sällan uppmanas till reflektion eller kritiskt 

förhållningssätt till det stoff som behandlas. Det är även utav ondo att inte en enda autentisk 

källa, förutom några citat, redovisas i läroböckerna. Historia är en vetenskap som till stor del 

är skapad och uppbyggd på autentiska källor, vilket är en insikt som elever helt går miste om.  

Böckerna verkar inte ha utvecklats i någon större grad från vad som tidigare visats i 

läroboksforskningen, den essentialistiska undervisningstraditionen synes fortfarande prägla 

våra läroböcker.  

Samtliga böckers texter är, nästan enbart, skrivna i ett beskrivande perspektiv, det som 

skrivs görs sällan i ett intresseväckande perspektiv där en direktkommunikation mellan text 

och läsare synliggörs. Att läroböckerna ska vara problemorienterade visas i denna studie ej 

vara helt korrekt, jag kan, utifrån vad resultat och analys visat, konstatera att endast två av 

studiens läroböcker i viss mån uppfyller vad som kan synas utgöra problematisering, dessa är 

Epok och Perspektiv på historien varav den förstnämnde utmärker sig mest med ständiga 

uppmaningar till reflektion genom analytiskt producerade frågeställningar, den sistnämnda 

genom ett något större problematiserande i textinnehållet. Vad som dock framkommit vara 

positivt över tid är att bilder i dagens böcker används i ett lärande perspektiv och får, ur egen 

mening, sägas användas i mängder som ej ger böcker en markant plottrig strukturering, de är 

även oftast strikt kopplade till textinnehållet.  

De vetanden som böckerna syftar att bifoga elever om Afrika och kolonialismens 

närvaro på kontinenten är, enligt vad studien visat, på flera sätt bristfälliga. Böckerna belyser 

dock flera olika aspekter, dock redovisas dem ofta utan bakgrund eller sammanhang, vilket 

gör att begrepp och händelser verkar uppstått i historien utan anledning. Det har även visat sig 

att böckerna, i jämförelse med varandra, väljer att lyfta fram olika saker i sina böcker, det som 

lyfts fram i en bok kan utelämnas helt i en annan. Exempel på detta fenomen kan hämtas från 

hur afrikanskt motstånd vid koloniseringen beskrivs, medan Alla tiders historia 

överhuvudtaget ej visar något motstånd gör övriga böcker detta genom att exempelvis visa på 

olika former av motstånd och varför motståndsförsök ofta misslyckades. Dock görs det 

mycket kortfattat och sällan visas där några afrikanska subjekt, precis som Palmbergs 

undersökning visar har denna studie kommit fram till att det afrikanska motståndet ej ges 

något större utrymme. Ett annat exempel är hur Epos ingående belyser hur olika 

styrelseformer hägrat i Afrika efter avkoloniseringen, något som andra böcker visar med ett 
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enkelt konstaterande att Afrika var politiskt splittrat, alternativt visas denna aspekt inte alls. 

Däremot sker sällan någon fördjupning av de händelser som läroböckerna avser att berätta 

om, det finns i undersökningen ingen bok som belyser i närheten av alla de faktorer som 

forskningen visat som viktiga för kolonialismens närvaro i Afrika. Det krävs att läraren 

alternativt andra material ges större utrymme i undervisningen om eleverna ska kunna få en 

helhetsbild av det aktuella ämnet.       

Läroböckerna är därtill dåliga på att leva upp till det nationellt fastställda krav på att 

elever ska få möjlighet att tillägna sig ett gott historiemedvetande som sträcker sig över tre 

tidsdimensioner. Detta är något som ej tydliggörs i de läroböcker som utgjort studiematerial i 

denna undersökning, man får söka väldigt noga om man ska kunna finna några som helst 

antydningar på försök till att visa hur dåtiden format vår samtid samt hur dåtiden påverkar vår 

framtid. Det är mycket möjligt att elever kommer att se de olika skeendena kolonisering, 

avkolonisering och följder därav som tre fristående händelser som ej besitter några inbördes 

kopplingar. Även här gäller att läroböckers styrning av lektionsplanering och centrala plats i 

elevers lärande måste minska om elever ska tillägnas ett historiemedvetande, detta är något 

som ej kan göras utan kompletterande material eller att lärare medvetet strävar efter ett 

skapande av historiemedvetande hos elever. Denna studie har svårligen funnit tendenser till 

innehåll som kan frammana ett bra historiemedvetande. Min slutsats i frågan överensstämmer 

klarligen med Niklas Ammerts åsikter om att läroböcker i historia inte ensamma kan 

tillfredställa läroplanens strävansmål om att elever ska tillges ett gott historiemedvetande. Om 

elevers förväntningar på framtiden influeras av deras historietolkning och samtida situation 

tilldelas eleverna ej någon större hjälp till denna tankeprocess från läroböckerna. Dock ges 

eleverna kunskaper om dåtid och får således ett historiemedvetande, dock kan kvaliteten i det 

diskuteras då eleverna sällan ges framtidsaspekter eller att det framgår hur händelsers 

utformning påverkar kommande händelser. Även om läroböcker, som tidigare visats, har stor 

plats i skolans undervisning är de aldrig ensamma som lärande material. Läraren och andra 

verktyg såsom filmer och bilder utgör även lärande faktorer, om läroboken kompletteras med 

dessa andra lärande verktyg så kan man säkerligen uppnå ett gott historiemedvetande i skolan. 

Det är självklart även av vikt hur läraren väljer att arbeta med läroboken som avgör vilket 

lärande som kommer ur den. 

Med de resultat som framkommit ur undersökningen kan Sture Långströms uppdelning 

av läroböcker i två kategorier diskuteras, hans uppfattning kan dock varken falsifieras eller 

verifieras då jag ej undersökt alla befintliga gymnasieläroböcker i historia. Jag har heller 

ingen vetskap om författarnas bakgrund och erfarenheter av historia, men kan utifrån denna 
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studie med säkerhet påstå att flertalet av de mest använda läroböckerna i historia på gymnasiet 

ingår i samma kategori. Sällan bjuder läroböckerna på forskningsresultat eller konsekvent 

problematiserande av informationen, detta görs endast i enstaka fall. Även de problem, som 

Långström ser, i att läroböcker belyser olika ting i sina böcker har även framkommit i denna 

studie, böckerna belyser skeenden i olika grad och ger ofta olika förklaringar och effekter av 

skeenden.  

Vad som visats i detta alster kan verifiera Mai Palmberg slutsatser kring läroböckers 

innehåll om Afrika, det är en kontinent som ges komprimerat utrymme i böckerna samt att det 

som skrivs görs i viss grad av försumning, det är sällan som klara och tydliga förklaringar till 

koloniseringen, avkoloniseringen och kolonialismens följder ges. Alla tiders historia får 

exemplifiera verifikation av Palmbergs resultat, denna marknadsledande lärobok ger överlag 

bristfälliga historiska kunskaper kring Afrika, inga förklaringar ges till koloniseringen eller 

till kolonialismens följder i Afrika, det är uppenbart att afrikansk historia ej utgör ett 

prioriterat ämne i Sveriges mest använda lärobok i historia.  

Avgörande slutsats ur detta verk är att läroböcker kan, om möjligt måste, förbättras 

inom flera olika aspekter. I fall läroboken behåller sitt starka grepp över skolan krävs en 

omstrukturering av läroböckers innehåll för att skolan ska kunna frammana en större 

förståelse för de historiekunskaper skolan vill förmedla. Annars råder det stor risk att elevers 

lärande enbart bygger på memorering av begrepp och händelser utan att besitta 

bakgrundskunskaper till dem, som det ser ut idag ges elever med stor sannolikhet ett ytinriktat 

kunnande. Det krävs stort engagemang från lärare om elever ska tillägnas ett gott 

historiemedvetande, detta arbete är något som ej kan överlämnas till de läroböcker som idag 

är brukbara på gymnasieskolor. Historieskrivningen om Afrika och kolonialismens inverkan 

på kontinenten i läroböckerna är svagt presenterat, området ges liten plats och de kunskaper 

som förmedlas är ofta bristfälliga i att de ej problematiseras eller ges tillräckliga förklaringar. 

Dock ska inte böckernas värde i lärandesyfte helt förkastas då denna studie endast är 

genomförd utifrån en analysmetod, det är möjligt att andra metoder visar andra resultat.    

För framtida studier finner jag det vara en väsentlighet att fortsatta läroboksanalyser och 

granskningar genomförs. Jag menar att en studie, där samtliga befintliga läroböcker för 

gymnasiet analyseras, utifrån Wikmans samtliga principer sammankopplade med andra 

erkända analysmodeller skulle kunna bringa en än större klarhet över våra läroböcker. Enligt 

min mening är det av stor vikt att läroboksförfattare tar del av en sådan granskning för att 

kunna minska de brister som idag existerar. En perfekt lärobok är ett ouppnåeligt mål, men 

böckerna kan helt klart bli bättre än vad de är idag.  
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7 Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar undersöka huruvida dagens läroböcker för gymnasiets Historia A 

besitter förmågan att aktivera elevers läsning så att ett så effektivt lärande som möjligt 

frammanas samt syna om elever ges mångsidiga och korrekta kunskaper som styrks av 

modern forskning. Dessa båda aspekter har synats genom att studera de kapitel som berör 

Afrika och hur kontinenten påverkades av kolonialismen från slutet av 1870-talet och framåt. 

I samma avseende har det även undersökts ifall elever, genom läroböckerna, tillägnas 

historiekunskaper som sammankopplar våra tre tidsdimensioner. Undersökningen har 

genomförts genom applicering Tom Wikmans, lektor i pedagogik vid Åbo Akademi samt 

läromedelsförfattare, principer för en god lärobok på fyra läroböcker. Principerna är 

framarbetade utifrån frågeställningen: Hur borde texter utformas för att optimera lärandet hos 

den läsande eleven? Wikman har bl.a. studerat tidigare läromedelsanalysers resultat, använt 

sig av olika framstående kunskapsteoretikers forskningsresultat samt att han bedrivit egna 

analyser på läromedel. Samtliga böcker i studien är skrivna för gymnasiets Historia A och 

publicerade från år 2000 och framåt. 

Studien visar att läroböckerna besitter stora brister i att aktivera elever till en läsning 

som kan framkalla ett effektivt och djupinriktat lärande samt så stor förståelse som möjligt för 

de skeenden som beskrivs. Dock skiljer sig böckerna åt i hur stor utsträckning de lyckas 

uppfylla principernas innebörder. Böckerna tenderar att framkalla ett lärande främst byggt på 

faktamemorering. Elever tilldelas endast ett svagt historiemedvetande ur böckerna där de 

riskerar att undgå förståelse för hur dåtid format vår nutid och hur dåtiden kan bifoga 

förståelse och insikter om framtiden. De kunskaper som elever ges om Afrika är ofta 

komprimerade där det sällan erbjuds fördjupningar och problematiseringar av begrepp och 

händelser. Elever tilldelas heller inga kritiska uppmaningar vilket kan leda till att elever får 

uppfattningen att läroböckers innehåll enbart består av den absoluta sanningen samt att de kan 

undgå insikten att historia ofta är skapat utifrån tolkningar av autentiska källor.  

Det visar sig således att det finns mycket kvar att göra hos läroboksförfattare för att 

förbättra böckernas innehåll så att ett större lärande kan uppnås hos ett större antal elever. 
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