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Det finns knappast någon litteratur som har en så stor på förhand be
stämd läsekrets som dagens skolböcker. Författama och förlagen vet vii-

. ka man vänder sig till. De vet att läroboken är en viktjg källa till kunskap 
för barn och ungdomar och de kan också utgå ifrån att den - just för att 
den vänder sig till unga människor - kan påverka åsikter och skapa atti
tyder. Det är alltså viktigt vad som sägs och hur det sägs. 

Trots detta förekommer mycket sällan någon debatt om läroböckernas 
innehåll. Vem har någonsin sett läroböcker recenseras? 

I projektet "Framtid för Afrika", som är ett samverkansprojekt med 
SIDA och en rad enskilda orga:p.isationer, vill man bl a söka motverka 
den ensidiga bild av Afrika som ofta förmedlas. Denila bild präglas av 
stereotyper om kontinentens länder och folk. Den domineras av elände, 
fattigdom och misär och framställer gärna afrikanen som passivt offer för 
skeenden, som inte går att påverka. Bakgrund och orsaksammanhang 
beskrivs sällan eller ytterst ytligt. Inte sällan betonas nationella, religiösa 
eller kulturella särdrag som enbart främmande och konstiga. Sådan in
formation skapar inte respekt för andra människor utan fjärmar oss från 
dem och deras verklighet. 

Det låg därför nära till hands att en undersökning av svenska läro
böckers bild av Afrika kom att tillhöra projektets första arbetsuppgifter. 
"Framtid för Afrika" uppdrog åt Mai Palmberg, forskare vid Nordiska 
Afrikainstitutet, att göra denna undersökning, i vetskap om att hon un
der flera år ägnat sig åt liknande frågor. 

Hon valde att dels undersöka den allmänna Afrikabilden, dels göra en 
fallstudie på Sydafrika. Med tanke på det aktuella läget i detta land och 
betydelsen av västvärldens agerande i sydafrikafrågan ansåg vi det ytterst 
befogat med denna specialstudie. 

Det är vår förhoppning att detta material skallläsas av många lärare, 
läroboksförfattare och förlagsredaktörer. Dagens skolböcker är i många 
stycken bättre än äldre tiders, men även om rent rasistiska uttryck och 
flagranta fördomar har blivit sällsynta visar denna undersökning att 
mycket återstår att göra. skolböckerna har många brister, som med lite 
god vilja borde kunna rättas till. 

Vi hoppas alltså att den här boken, som utges i samarbete mellan 
"Framtid för Afrika" och SIDAs informationssekretariat, skall ge upphov 
till diskussioner och debatter, studiedagar och seminarier. Så långt möj
ligt vill "Framtid för Afrika" medverka till och i sådana aktiviteter. 

För "Framtid för Afrika" 
Margaretha Ringström 
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Ini rung 
Det finns knappast någon typ av böcker, söm har en så stor spridning 
och ett så stort inflytande som skolböckerna, men som ändå lyckas und
gå offentlig debatt. Kanske vi förvillas av att dagens skolböcker ser så 
fräscha ut, i synnerhet jämfört med gamla tiders torra och tråkiga plugg
böcker? Eller är det så att vi lever kvar med föreställningen att det som 
undervisas i skolan är sant och oantastligt? Skolboken blir lätt betraktad 
som ett slags bibel. Men jag tror att ma11 kan hävda att till och med 
bibeln diskuteras mer än skolböckerna. 

Med denna studie vill jag bidra till diskussionen om vilket stoff som 
fårmedlas i skoloma genom att se på skolundervisningens viktigaste in
strument, skolboken. Men avsikten är inte att ge en fullständig bedöm
ning. Detta är inte en heltäckande granskning där positiva sidor vägs 
mot negativa. Granskningens syfte är att se var det brister. 

Boken har fyra delar. I den första delen granskar jag gamla och nya 
fårdomar om Afrika i högstadiets böcker i de samhällsorienterande äm
nena (samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap) samt i 
engelska. I den andra delen gör jag en mer detaljerad fallstudie med en 
analys av Sydafrika-materialet i högstadiets böcker. I den tredje närmar 
jag mig frågan hur det har blivit som det är. Här diskuteras ett centralt 
begrepp i läroplanen och läromedelsproduktionen, "objektivitet". 
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De böcker som undersöks här är aktuella skolböcker, nästan alla 
tryckta under 1980-talet. Vissa fårlag har gett ut nya serier sedan jag 
1981 får fårsta gången började gran~ka svenska skolböcker för Fortbild
ningsavdelningen vid Uppsala universitet. Det gäller framför allt det får
lag, som säljer mest skolböcker får högstadiets SO-ämnen, Natur och 
Kultur. J ag har dock låtit vissa exempel från de tidigare böckerna vara 
kvar, av två skäl. För det fårsta har enligt min mening den nya serien 
inte ett klart avvikande perspektiv i sitt Afrika-material. För det andra, 
och viktigare, används några år gamla skolböcker fortfarande, i synner- . 
het i skolområden där man inte har råd att kontinuerligt fårnya bestån
det. 

Bokproduktion kan vara en långvarig process, och i synnerhet skol
böckerna har ofta vandrat en lång väg från fårfattarna till skolelevernas 
händer. Som framgår av listan på de böcker jag granskat kan det vara 
flera år mellan copyright (dvs manuskriptets fårdigställande) och tryck
ningsår .. De flesta skolböcker är alltså, även om de luktar trycksvärta och 
lim i själva verket flera år gamla. Detta dilemma löser fårlagen ibland på 
ett egenartat sätt. Till exempel kan man i Natur och Kulturs grundbok 
får högstadiet i geografi, Geografi 3, finna att copyright är daterad 1984, 
medan det (av någon anledning på engelska!) under detta står: "Printed 
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in Sweden by Ljungfdretagen, Örebro 1987 86 85." När detta skrives le
ver vi i 1986. Förlaget har alltså fordaterat sin produkt. Ett märkligt får
farande i produktionen av läromedel får en skola, som bland sina många 
uppgifter också har att träna eleverna i källkritik! 

Den långa produktionstiden for skolböckerna aktualiserar frågan om 
skolbokens plats i undervisningen. Kanske enda sättet att komma ifrån 
det oundvikliga problemet med delvis forlegade skolböcker är att använ
da annat material som grund får undervisningen? Det är dock en större 
fråga, som jag inte här tar ställning till. I denna undersökning utgår jag 
från dagens situation. I dag har skolboken en central funktion i skolan 
och de flesta lärare har inte tid, möjlighet eller lust att skapa alternativt 
undervisningsmaterial från tex tidningar och tidskrifter. Så länge denna 
situation består är det en angelägen uppgift att diskutera innehållet i 
skolböckerna. 

Mai Palmberg 
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Fördomar, stereotyper, 
etnocentrism och rasism 
Innan vi går till diskussionen om fårdomar i skolböckerna är det på sin 
plats att kort klargöra vad vi menar med begrepp som "fördomar", "ste-
reotyper", "etnocentrism" och "rasism". , 
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Med fordom menas "att döma fore", att ha forntfattade meningar om 
människor och ting. "Stereotyper" är fördomar, som förekommer särskilt 
ofta i en viss grupp, ett slags standardfårdomar om t ex hurudana män
niskor från en viss grupp ser ut eller beter sig. "Etnocentrism" handlar 
om hur andra samhällen betraktas; etnocentrism kallas det om man ser 
sitt eget samhälle som centrum och måttstock och intar en både oför
stående och nedsättande attityd till andra samhällen. 

Alla har vi vuxit upp med stereotypa föreställningar om hur män
niskorna är i granntrakterna och huvudstaden, får att inte tala om andra 
länder och folk. Etnocentrismen, tanken att vi är bäst och att det som är 
främmande är konstigt, finns också med i bagaget som en del av sociali
senngsprocessen. 

"Fördomar" och "etnocentrism" är universella fenomen. De påträffas 
överallt och kan alltså betraktas som "naturliga" företeelser. Det betyder 
naturligtvis inte att de inte skall skärskådas och motarbetas. De hindrar 
oss att se oss själva genom andras ögon. De fårvrider perspektiven och 
foder intolerans. 

Ibland är envisa fårdomar och etnocentrism uttryck får en ideologi, 
som vuxit fram i en historisk situation får att befästa ett dominansfår
hållande. 

Inställningen till Afrika och afrikaner har i Europa varit just uttryck 
får en sådan ideologi. Vi kan kalla den en kolonial ideologi, framvuxen 
som ett rättfärdigande av det koloniala herraväldet och utsugningen. 

Kolonialismens era är fårbi, kolonierna har blivit politiskt självstän
diga, men det ojämna maktförhållandet består. Det är rimligt att anta att 
det även skyls och befästs av en ideologi. Vi kan alltså fråga oss om de 
fördomar, som formade den koloniala ideologin finns kvar i en ny form. 
Det är den frågan vi ställer oss i andra delen av denna undersökning. 
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"Rasismen" skall ses i sitt historiska sammanhang som en del av den 
koloniala ideologin. I en ldassisk studie av rasismen, publicerad 1942, 
skrev antropologen Ruth Benedict att "rasism" var "dogmen att en 
etnisk grupp är dömd av naturen till medfödd underlägsenhet och en 
annan grupp till medfådd överlägsenhet". 1> 

Benedict skriver om hur infödingarna i Afrika - som europeiska slav
handlare ville ha som slavar och vars jord nybyggarna eftertraktade -be
traktades som "utanför mänskligheten". Men det dröjde fram til11800-
talet innan denna underlägsenhet kopplades till ras och hudfårg. Dess
fårinnan betraktades afrikanerna som underlägsna därfår att de var hed
ningar. Övergången till en överlägsenhetsideologi grundad på hudfårg 
var en praktisk fråga då många slavar började döpas och alltså inte läng
re var hedningar. Övergången från en grund får de vitas överlägsenhets
anspråk till en annan var en nödvändig reaktion på fårändrade sociala 
förhållanden, skriver Benedict. 2> 

När vi undersöker om skolböckerna innehåller fördomar är vi alltså 
ute efter rester av den koloniala ideologin. Jag tror inte att någon kan 
förneka att denna ideologi har spelat en stor roll i vår idehistoria. Vi vet 
att ideologier har en benägenhet att leva kvar även sedan de förhållan
den i samhället, som fått dem att växa, har förändrats. När vi diskuterar 
nya fördomar närmar vi oss mer kontroversiella frågor. Men de är viktiga 
att ta upp. Om vi tror att vi har nått den fullständiga fördomsfriheten gör 
vi oss skyldiga till en form av etnocentrism. Om vi tror att skolböckerna 
är oantastliga har vi fastnat i en auktoritetstro, som skolan åtminstone 
enligt läroplanen alls inte vill befrämja. 

Gamla fårdomar 
Vad består då den koloniala ideologin av? Om vi slår upp i en gammal 
uppslagsbok eller en äldre skolbok framträder en bild av Afrika, som vi 
lätt kan enas om är fördomsfull. Om vi försöker reda ut vilka fördomar 
denna bild bygger på kan vi urskilja åtminstone sex typer av fördoms
fulla antaganden: 
l. Mrikanerna beskrivs som biologiskt och socialt underlägsna, ofta som 
barn. 
2. Mrikanerna beskrivs som "vildar", ständigt benägna att råka i strid 
med varandra. 
3. Mrika beskrivs i avsaknad av egen historia. Vad vi får tilllivs är euro
peemas historia i Mrika. 
4. Europeernas insats beskrivs som lyckobringande; de beskrivs ·som 
dem som för civilisationen till den mörka kontinenten. 
5. Mrika beskrivs som exotiskt. Ibland verkar djuren vara intressantare 
än människorna. Ofta beskrivs människorna som en del av faunan. 
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6. Framställningen genomsyras av en utvecklingssyn, där det västeuro
peiska samhället antas stå högst och de afrikanska samhällena lågt på 
utvecklingsstegen. 

Afrikaner som biologiskt och socialt underlägsna 
Ingående beskrivningar om hurudan "afrikanen" är till sitt utseende 
och lynne hittar vi lätt i gamla böcker. I S Almquists "geografi för folk
skolan" från 1886 (som Almqvist & Wiksell tryckte i faksimil1980 
och sände ut som reklamjippo tilllärare) fick man t ex läsa följande: 
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"Nästan hela Mellanafiika bebos av negrer*, vilka utgöra en egen 
människoras*, utmärkt av svart hudfärg, ulligt hår samt utstående mun 
med tjocka läppm: I odling hafva de hunnit mycket mindre långt än al
la de förr nämnda större människostammarna. Dock lefva de alla i 
samhällen, hafva en religion s.k. fetisjdyrkan*, ega boskap och drifva 
något åkerbruk samt kunna tillverka kläde1; vapen och hudgeråd af al
lehanda slag . .. 

Negrerna hafva ej så dåliga själsanlag, det hafva de visat, där de haj
va bott bland europee1; t. ex. i Amerika; menför sig själfva komma de tj 
långt. De äro mycket som barn: de älska att styra ut sig med grannlåt, 
äro häftiga i alla sina självrörelser, så att de i glädje hoppa, dansa och 
sjunga, i sorg åter sk1ika och tjuta, rifva af sig håret och rulla sig på 
marken; de råka lätt i vrede och äro då g1ymma och blodtörstiga. An
nars äro de i allmänhet godsinta, men i hög grad opålitliga och lögnak
tiga samt oförskämda tiggare, äfvenjurstarne och kungarne. Att arbeta 
strängt är något som negrerna tj gärna göra, ehuru de äro rätt starka, i 
synnerhet i mmarna; och bö1ja de ett företag, så hålla de ej längre ut 
dä1med; men det är ej häller lätt att i Afiikas heta klimat göra ett ut
hålligt arbete. -Till sin afgud ellerfetisj* tager en neger hvadföremål 
som hälst, ett träd, en sten eller dylikt, som synes honom ovanligt och 
märkvärdigt; han tr01; att däri bor någon ande, och offrar till honom för 
att få hans hjälp. M en går det honom illa, förlorar han tron på fetisjen, 
kastar b01t eller bränner upp den och skaffar sig en annan. " 

*Förlagets markering. 
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Det hela illustreras av en bild på en "neger" och man får intrycket 
att negern är helt jämställd med de övriga bilderna på sidan, av en 
giraff, ett lejon, en noshörning och en gorilla. 

Den här sortens beskrivningar reagerar vi lätt emot. Fördomarna är 
inte särdeles subtila. Dessutom är det sättet att beskriva andra män
niskogrupper främmande för oss i dag. 

Det är inte en omprövning av den koloniala ideologin och rasis
men, som bragt detta framställningssätt i vanrykte. Sättet att indela 
och beslaiva olika folk, raser och grupper i termer av biologiskt fram
trädande drag och karaktär var allmänt förr. Vi kan hitta liknande be
slaivningar av "den nordiska rasen", av "finnar", av "medelhavsrasen" 
osv. Detta rasbiologiska tänkesätt var kärnan i nazismens raslära och 
kom därfor i vanrykte i och med nazismens fall och fördömandet av 
dess ideologi. 

De rasbiologiska beskrivningarna av "negern" är den form av för
domar, som vi kanske lättast känner igen och som förefaller löje
väckande när vi påträffar dem. 

Man skall emellertid inte lura sig att tro att bara for den här sortens 
fordom inte längre finns i våra böcker så har vi rensat ut alla fördo
mar. 

Det finns för övrigt i språket en term som kan ses som en kvarleva av 
denna sorts fördomsfullhet, nämligen "fårgad". Den fårutsätter att den 
relativt pigmentlösa hud, som vi brukar kalla "vit" på något sätt är ur
sprungsfårgen. Ordet "fårgad" borde rensas ut - vi bör tala om afrikaner 
eller svarta. Men ordet lever envist kvar och ännu i Natur och Kulturs 
flitigt använda SOI.rserie har historieboken ett avsnitt benämnt "De fär
gade folken gör sig fria". Benämningen "fårgad" betraktades tydligen 
som mindre fördomsfull än den gamla benämningen "neger". 

I forlagets nya SOL 2000 heter avsnittet: "De vitas välde viker". 
"Färgad" har för övrigt också en annan betydelse i Sydafrika. Där har 

de härskande delat in befolkningen i fyra huvudgrupper, varav "de fårga
de" (Coloureds) är en. Eftersom de olika grupperna har olika rättigheter 
är vi tvungna att tal(\ om "fårgade" när vi skall beskriva villkoren i Syd
afrika. 

Afrikaner som "vildar'' 
Säkert tycker de flesta att även beslaivningen av afrikaner som "vildar" 
hör till kategorin gamla fördomar, som vi för länge sedan lagt oss av 
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med. Men här får vi se upp för gamla fordomar i en modernare forpack
rung. 

Föreställningar om afrikanerna som "vildar" kan idehistoriskt spåras 
tillbaka till den inflytelserika samhällstänkaren Thomas Hobbes, som på 
1600-talet spekulerade om det civiliserade samhällets uppkomst. I de 
"primitiva" samhällena präglades den mänskliga samvaron av ständiga 
konflikter enligt Hobbes. Först med det "civila samhällets" oskrivna 
överenskommelse om samarbete ersattes anarkin av ordning och vilden 
av den civiliserade människan. 

Den här synen på samhällsutvecklingen passade bra för att rättfärdiga 
undertryckandet av icke-europeiska folk. När kolonialmakterna brutalt 
lade under sig nästan hela Afrika i slutet av 1800-talet framställdes det 
som "pacificering". Uttryck som "Pax Britannica" byggde på myten om 
stridande afrikaner som fick fred forst med europeernas styre. 

Vi hittar inte i dagens skolböcker någon allmän beskrivning av afrika
ner som "vildar" eller rättfärdigande av kolonialismen, men föreställning
en att de afrikanska samhällena i grunden är präglade av konflikt lever 
kvar i det allmänna medvetandet, och vi bör därfor inte bli förvånade 
om vi hittar en sådan syn också i skolböckerna. Några pressundersök
ningar om Afrika-bevakningen i internationell press har visat att denna 
bild är framträdande. 3> 

Det är när skolböckerna behandlar konflikter i Afrika som denna typ 
av fördom dyker upp. Kongo-krisen i början av 1960-talet är en av de 
konflikter som tas upp. I Natur och Kulturs Historia 3 frågas i en sam
manfattning i boken: "Vad visar Kongo-konflikten?" och ges snabbt sva
ret att det visar "hur svårt det är att hålla samman en stat, vars gränser 
en gång dragits upp av europeer med linjaler på kartan".4> Samma förkla
ring finns i den nya SOL 2000 från samma förlag. En passus i den äldre 
boken om att belgarna inte hade förberett Kongo för självständigheten 
är nu borta. I stället sägs som föridaring till konflikten: "Kongos olika 
folk och landsdelar hade ju aldrig tidigare varit san1lade i något enat 
rike."5> Här forutsätts att eftersom Kongo bestod av olika etniska grupper 
var det helt naturligt att de skulle börja slåss mot varandra när kolonial
härskarna lämnade arenan. Om det belgiska gruvbolaget Union Minieres 
aktiva upp backning av Katangas utbrytning sägs däremot ingenting. 

I själva verket är Kongo knappast något bra exempel på en typisk ut
veckling i Afrika. Trots de konstlade gränserna har ju de flesta afrikanska 
stater hållits samman. 

I Libers bok karakteriseras Kongo-konflikten helt enkelt som "inbör
deskrig mellan olika rivaliserande stammar".6> 

Ä ven Nigeria behandlas som ett exempel på hur konstlade stater ha
de skapats då kolonialmakterna ritade ut sina gränser utan hänsyn till att 
olika folk fordes samman. "I en del fall var folken direkt fientliga mot 
varandra", säger boken innan konflikten i Nigeria presenteras.7) Här sägs 
inte ett ord om britternas medvetna kolonialpolitik att isolera norra 
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Nigeria från resten av kolonin. Inte heller sägs något on1 det koloniala 
arvet, som gavs i form av en otymplig federal stat, vars upp byggnad 
kring de tre största folkgrupperna bara bäddade får politisk oenighet. 
Konflikten beskrivs som resultat av motsättningar mellan etniska grup
per, även om det görs fårsök att beskriva de olika gruppernas ställning 
också i ekonomiska och politiska termer. !bo-folket sägs ha behärskat 
handeln och haussa-folket i norr, som bekänner sig till islam, sägs ha 
misshandlat och dödat ibos i tusentals i mitten av 1960-talet. 

I samma bok beskrivs Angola som "åter ett exempel på den inre 
splittringen i de nya afrikanska staterna".8> "Befrielserörelser med fårank
ring i olika stammar och med stöd från utländska makter bekämpade 
varandra", berättar boken. Inte ett ord om att det segrande MPLA inte 
karakteriserades så mycket av en exklusiv och dominerande fårankring i 
en etnisk grupp, som av sin socialistiska orientering och folkliga förank
ring och organisation. Att konflikten i Angola måste betraktas som en 
konflikt mellan olika utvecklingsstrategier kommer helt bort till fårmån 
för en förklaring grundad i gamla fördomar. 

Vi finner samma bild av Afrika i Almqvist & WikseDs Historia, som 
under rubriken "Den svåra självständigheten" gör följande sammanfatt
rung: 

V ad som också fOrsvårade läget for det nya Afrika 
var de gamla stammotsättningarna. Kolonialmak
terna hade dragit sina gränser vid skrivbordet 
utan att nämnvärt bry sig om de nationer som 
stammarna egentligen utgjorde. För att motverka 
en svart nationell samling hade de sedan spelat ut 
de olika stammarna mot varandra. 

I de nya, fria staterna skärptes stammotsättning
arna. I parlamenten möttes inte fåreträdare for 
partier som hade hela landets bästa for ögonen. I 
stället var det roreträdare for enskilda grupper och 
områden. V ar och en såg till sina egna intressen. 

I Kongo hade stammotsättningarna i hög grad bi
dragit till oroligheterna och till svårigheterna for 
regeringen att få kontroll över landets olika delar. 
I Nigeria, Afrikas folkrikaste stat, ledde stammot
sättningarna till ett fruktansvärt inbördeskrig. 9) 
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Orsaken till konflikter i Afrika beskrivs alltså som inneboende konflik
ter mellan "stammar". I själva verket kan knappast en enda av Afrikas 
konflikter ses som orsakade av motsättningar mellan folkgrupper. En av
görande orsak till konflikten i Kongo, utbrytningen av den kopparrika 
provinsen Katanga (nuvarande Shaba) under det belgiska gruvbolaget 
Minieres beskydd, nämns inte i dessa skolböcker. Det passar inte huvud
tesen. 

Skolböckerna ger en bild av Afrika präglat av motsättningar, som har 
lett till diverse konflikter. Men exempel på enhet och enhetssträvanden 
nämns inte. Organisationen för afrikansk enhet, OAU, kunde anföras 
som ett exempel på enhet trots dess oförmåga att enas om en gemen
sam linje i vissa frågor (framför allt Angola och Västsahara). Det ekono
miska samarbetet kunde nämnas liksom kulturella manifestationer av 
samn1anhållning och gemensam identitet, som den panafrikanska kultur
festivalen i Nigeria för några år sedan. 

Det kunde också vara intressant ge perspektiv åt talet om Afrikas kon
flikter genom att lyfta fram det faktum att första världskriget, Europas 
eget inbördeskrig, kostade fler afrikaner livet än något annat krig - ca 
300000.10> Även under andra världskriget fick tiotusentals afrikaner rekry
terade till kolonialarmeerna sätta livet till för andras konflikter. 

Här har vi anledning att också se hur språket används för att befåsta 
en viss inställning. Varför talar skolböckerna om "stammar" när det gäl
ler Afrika när samma begrepp aldrig används då det handlar om folk
grupper i andra delar av världen? Ordet "stam" används felaktigt. Orga
niserade i "stammar" är endast några få folkgrupper i världen, säger ant
ropologerna. Frågan är om inte ordet "stam" är alldeles för infekterat 
med fördomar för att vara användbart i en beskrivning. 

Vi kan ha anledning att begrunda de frågor Mahmood Mamdani, 
samhällsvetare från U ganda, ställer: 

"Man kan dessutomfråga vad en stam ä1: Detfanns en tid då ordet 
hade ett vetenskapligt innehåll, när de betecknade samhällsj01mer utan 
statsstruktur-de klasslösa, kollektiva samhällsjo1merna som t ex de 
gelmanska stammarna. l dag används emellertid ordet stamför vmje 
etnisk grupp i Afrika, alldeles oavsett dess sociala utveckling. Mld är det 
som gör att 4 miljoner nonmän är ett folk och lika många Baganda en 
stam? Eller som gör att några hundra tusen islänningar är ettfolk och 
14 miljoner Hausa-Fulani en stam? Detfinns bara en förklaring: rasis
men. "11) 

Afrikas historia- eller europeernas? 
I gamla skolböcker nämns ofta hela Afrika söder om Sahara endast som 
ett bihang till Europas historia. Vad böckerna lärde ut om Afrika handla
de om europeerna i Afrika. Detta var etnocentrism, inte bara i den me
ningen att man menade att endast den egna, europeiska historien var 
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värd intresse. Det var en etnocentrism, som var ett uttryck för meningen 
att andra samhällen och kulturer var lägre stående. 

Detta var rasism och den drabbade Afrika mer än andra kontinenter. 
Andra delar av världen - Syd- och Centralamerika, Indien, Kina och 
Mellanöstern - ansågs ändå ha gett upphov till märkliga och mäktiga 
civilisationer. Men inte afrikanerna. Typiskt var att Egypten och dess his
toria inte behandlades som en del av Afrikas historia, utan som en del 
av medelhavskulturerna. Så sker fortfarande ofta. 

Tidigare kunde man hitta öppet rasistiska påståenden om afrikaners 
oförmåga att bygga upp komplicerade samhällen. Så länge Zimbabwe 
styrdes av en vit minoritetsregim-som Rhodesia, ända fram til11980 -
var det förbjudet att i skolorna säga att de mäktiga ruinerna i Zimbabwe 
(Stora Zimbabwe) hade byggts av afrikaner. I Zimbabwe präglades sko
lorna intill helt nyligen av en sådan syn. 

En sådan öppen rasism finns inte i någon svensk skolbok. Faran är i 
stället att föreställningen om Afrika som historielöst ända till europeer
nas ankomst lever kvar på grund av tystnad om Afrikas egen historia. 
Faktum är att högstadieböckerna sällan ägnar någon uppmärksamhet åt 
Afrika före europeernas ankomst. 

I en mellanstadiebok, Ur folkens liv 3, hittar vi däremot fem illustrerade 
sidor, som ger Afrikas historia liv. Här är ett utmärkt exempel på hur en 
moderniserad historiesyn kan se ut. Boken ger både nytt material om 
Afrikas historia och tar upp den rasistiska ideologi, smil har lett till tidi
gare generationers historiefdrvanskning. 

Om ruinerna i Zimbabwe säger boken att vita, som på 1800-talet bör
jade studera fornlämningarna i Stora Zimbabwe trodde att de var spår 
av ett okänt, mystiskt folk, som hade bott i trakten. Att "okunniga" 
negrer hade kunnat bygga så stora byggnadsverk trodde de inte.12> 

Boken påminner också om att uppfattningen och kunskaperna om 
Afrikas tidigare historia har förändrats starkt. Många vita trodde tills 
ganska nyligen att det knappast hade funnits riken och kulturer söder 
om Sahara av något större intresse i äldre dagar. En modern forskare 
som har sagt att det mörkaste i det mörka Afrika har varit vår okunskap 
om kontinenten, sammanfattar denna mellanstadiebok.13> 

I den tidigare högstadieboken från samma förlag (som troligtvis ännu 
används i många skolor) glöms Afrikas egen historia bort, utom i en 
finstilt marginaltext, som nämner det västafrikanska riket Benin och Sto
ra Zimbabwes ruiner. 14> I Levande historia 3 i SOL 2000 finns däremot 
ett åtta sidors avsnitt, som på ett förtjänstfullt sätt försöker knyta ihop 
beskrivningen av ett statslöst samhälle bland Shona-folket i Zimbabwe 
före kolonialisn1en med en berättelse om kolonialiseringen och kampen 
för självständigheten.15> I Levande historia 2 framträder däremot den afri
kanska kontinenten i takt med europeiska upptäckter, men vid sidan av 
Stanley och Livingstone nämns också en afrikansk utforskare från Libe-



AFRIKA I sKOLBÖCKERNA 

ria och vi påminns om att de europeiska upptäcktsresandena inte hade 
kommit långt utan afrikanska medhjälpare och stigfinnare. 16> 

13 

I gyronasieboken Alla tiders historia finner vi Afrika först under rubri
ken "Europa upptäcker världen" .17> 

Samma etnocentriska perspektiv finner vi i en geografibok,18> som in
troducerar Afrika så här: 

Den sist utforskade 
kontinenten 
Afrikas landformer har gjort det svårt för männi
skan att ta sig in i kontinenten. Kusterna är jämna 
utan öar och vikar. Därför är det ont om naturliga 
hamnar. Många av de stora floderna mynnar i stora 
deltan där sandbankar hindrar sjöfarten. Kustslät
terna är ofta sumpiga och ogästvänliga. Det gör att 
landtransporter blir besvärliga. Mellan kustslätt 
och högland finns en skarp gräns i höjdled. Här bil
dar floderna forsar och fall. Därför är vattenvägarna 
inte segelbara in i kontinenten. I norr ligger Sahara, 
som är jordens största öken. Den har alltid varit ett 
svårt hinder för samfärdsel mellan Nordafrika och 
Afrika söder om Sahara. Alla dessa naturgeografis
ka faktorer bidrog till att Afrika blev den världsdel 
som sist utforskades och kartlades av europeerna. 

Här kan man anmärka inte bara mot det etnocentriska perspektivet 
utan också mot sakfel. Sahara har alls inte varit den stora barriären, utan 
har tvärtom korsats av karavanvägar längs vilka en livlig handel bedrevs 
mellan Västafrika och Medelhavskusten och längs vilka islam spreds 
över stora delar av Västafrika. Man räknar tex med att en stor del av det 
guld, som stadsstaterna i Medelhavet samlade, kom från Västafrika. Det 
är en förlegad syn på Afrika som den isolerade kontinenten, som präglar 
denna text. 

I en annan historiebok för grundskolans högstadium finner vi under 
rubriken "Historiens gryning" en underavdelning om "Afrika i historiens 
gryning". Men bara Egypten förekommer i texten. Dock kan man notera 
att ett steg har tagits bort från den rasistiska historieskrivningen då boken 
i alla fall noterar att också afrikaner tog del i byggandet av civilisationen i 
Egypten. 19> Afrika i övrigt omtalas inte. 
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En bra behandling av Afrikas förkoloniala historia på högstadiet finner 
jag i Libers Parasoll-serie. Fyra sidor ägnas här åt Västafrika, Östafrika, 
järnålderskulturerna i Afrikas inre och södra Afrika. Där betonas "den 
helt felaktiga uppfattningen" att Afrika var en efterbliven kontinent, som 
utvecklades först när europeerna kom. Boken diskuterar också vilka käl
lor som nu används för att fördjupa kunskapen om Afrikas historia.20> 

Behandlingen av Afrikas historia före kolonialismen är alltså ojämn i 
högstadieböckerna. Förbättringar har gjorts och man säger inte att Euro
pa "upptäckte" Afrika, även om det fortfarande finns berättelser om 
"upptäcktsresandena" Stanley och Livingstone, som behandlas som om 
de vore de enda individer i Afrikas historia värda att nämnas vid namn. 

Det är inte bara ifråga om Afrikas förkoloniala historia, som vi finner 
en beklaglig tystnad i många böcker. Ingen skolbok nämner det stora om 
än splittrade motståndet mot den koloniala erövringen. I historieuppfatt
ningen och -undervisningen i Afrika har betoningen av det afrikanska 
motståndet varit ett viktigt led i "avkoloniseringen" av sinnena. Ä ven i 
Europa skulle ett erkännande av motståndets omfattning och intensitet i 
olika former (väpnat motstånd, passivt motstånd) kunna ge en större re
spekt och mindre fördomar. 

Historieskrivningen om Afrika har alltför länge förbisett att afrikaner
na själva är handlande subjekt. Detta är ett allmänt problem, inte bara i 
historieböckerna. Ä ven om te x bildmaterialet i dagens skolböcker ofta 
visar afrikaner i grupp i arbete förekommer sällan afrikaner som subjekt 
i texten. Bilderna blir då dekorationer utan sammanhang. 

"Den vite mannen bringar civilisationen till Afrika" 
Enligt den koloniala ideologin var europeernas historiska roll i Afrika att 
bringa civilisationens välsignelser' till de primitiva och oupplysta afrika
nerna. I gamla skolböcker uttrycks denna historiesyn på flera olika sätt, 
bl a fåljande: 

- Den transatlantiska slavhandelns roll och omfattning tonades ned 
och den arabiska slavhandeln framhävdes och uppförstorades. 

-Missionärernas och upptäcksresandenas roll som agenter och väg
röjare får ekonomiska intressen förtegs, medan den idealistiska sidan av 
deras verksamhet framhävdes. Om afrikansk religion och filosofi nämn
des alls var det som "vidskepelse". 

- De grymheter som fårövades i samband med koloniseringen nämn
des inte. 

- Ingenting sades heller om hur utländska bolag och handelsintressen 
utnyttjade Afrikas resurser och tog ut vinsterna eller om hur rekryte
ringen av afrikanska män till plantager och gruvor upplöste det sociala 
mönstret i många trakter. Inte heller sades något om hur tvångsodling av 
exportgrödor infördes i tex Moc;ambique, Senegal och Ghana eller om 
hur odlingen av kaffe, te, socker och andra exportgrödor infördes på be
kostnad av produktionen av livsmedel får lokalbefolkningen. 
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På dessa punkter har forändringar skett i läroböckerna men man kan 
inte säga att det etnocentriska perspektivet helt har övergetts. 

15 

Hur slavhandeln beskrivs kan illustreras av forändringarna i Natur och 
Kulturs böcker. I mellanstadieboken Ur folkens liv 3 med copyright från 
1976 beskrivs slavhandeln som ett gammalt fenomen i Afrika, "men de 
300 åren från 1500 til11800 när de vita plundrade afrikaner var kanske 
den hemskaste slavperioden". 21 > 15 miljoner afrikaner sägs ha skeppats 
över Atlanten. I början av 1800-talet upphörde slavhandeln västerut, 
säger boken, "for de vita hade börjat känna skam". Här upphör alltså 
kopplingen till ekonomiska intressen och de vita återinträder i rollen 
som civilisationens apostlar. 

I den bok for högstadiet, som ingår i SOL 2000 ägnas mycket mer ut
rymme åt slavhandeln. Den uppskattade siffran på antalet afrikaner, som 
skeppats över oceanen, har höjts till 20 miljoner. Den arabiska slavhan
deln nämns, men det sägs klart att den hade en n1ycket mindre skala (ca 
60000 afrikaner årligen kring 1870). Förhållandena ombord på slavskep
pen beskrivs i detalj. Men slavhandelns upphörande beskrivs även här 
enbart son1 resultat av en proteströrelse med starkt stöd bland metodis
ter och kväkare, som ansåg att slavhandeln var "ett hån n1ot den kristna 
tron". 22> Ändrade ekonomiska forhållanden och framväxandet av en in
dustri, som byggde på "fri" arbetskraft - vilket forklarar varfor forbudet 
mot slavhandeln också blev statlig politik - nämns däremot inte. 

Bilden av missionärerna och upptäcktsresandenas roll är fortfarande i 
hög grad fårgad av synen på dem som deh västerländska civilisationens 
oegennyttiga idealister. Fastän de själva såg sig som fåreträdare också for 
ekonomiska och nationella intressen skymtar denna sida sällan fram i 
skolböckerna. Livingstone t ex såg sig själv sorri fåreträdare for- och fi
nansierades delvis av - de ekonomiska intressen i den brittiska textilin
dustrin, som sökte möjligheter att få bomull från annat håll än Förenta 
Staterna, där inbördeskriget hade lett till avbrott i exporten. Om detta 
säger ingen skolbok någonting. I stället får vi läsa att "Livingstone var 
också negrernas vän. Han ville sprida kristendomen och göra slut på 
arabernas slavhandel".23> 

De gånger brutaliteter nämns behandlas de ofta som särfall. Kongo 
pekas ofta ut som ett undantag och det noteras särskilt att Kongo vid 
sekelskiftet inte var en vanlig koloni utan stod under Kung Leopolds 
personliga beskydd, son1 om detta forklarade grymheterna. 

I en av böckerna får vi veta att infödingarna i Kongo tvingades arbeta 
for sina vita herrar och leverera en påbjuden mängd rågummi från gum
miträden. Om de inte lyckades uppfylla ordern "kunde de bestraffas 
n1ed döden eller få händerna avskurna". Förhållandena blev så skanda
lösa att den belgiska staten tvingades ta över, säger boken. Men inte ens 
detta ger de proportioner historien förtjänar. Man beräknar att omkring 
10 miljoner afrikaner fick sätta livet till i samband med koloniseringen 
och gummiutvinningen i Kongo! Var får vi läsa denna siffra, var ges ut-
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tryck får samma avsky, som över de 6 miljöner judar, som fåll offer får 
nazistregimens politik? 

I Natur och Kulturs historiebok24> möter oss ett malplacerat fårringan
de av vad som hände i Kongo: 

Kongo kom i händerna på ett internationellt bolag, 
vars ordförande 'var Leopold II, kung av Belgien. Det 
började bli stor efterfrågan på gummi i Europa och 
USA, och i Kongo tappades nu gummiträden så hårt 
att de dog. Afrikanerna tvingades att som skatt leve
rera en fastställd mängd rågummi. 

stackars träd! 

I endast en bok Levande historia 3 har jag funnit ett omnämnade av det 
strukturella våld, som var en del av koloniseringen i varje koloni: annek
teringen av den bästa jorden, utnyttjandet av afrikanerna som arbetskraft 
i gruvorna och politiken att genom skattetvång tvinga afrikaner att ta av
lönat arbete hos europeerna.25> 

Om brutaliteten i samband med den europeiska erövringen behandlas 
selektivt eller ignoreras, så är behandlingen av den ekonomiska utsug
ningen och dess olika former ännu mer bristfällig. På många ställen kan 
vi visserligen finna fårsök att beskriva hur den koloniala exploateringen 
av Afrikas resurser och snedvridning av ekonomin till fårmån får export 
av obearbetade råvaror bidragit till underutvecklingen. Men sällan träder 
afrikanernas levnadsvillkor fram får oss. Det är ett perspektiv utifrån 
som fårmedlas. 

Informationen om Afrika i skolan har många luckor. Afrika inträder 
på scenen med vissa mellanrum och de perioder av Afrikas historia som 
täcks är de där mötet mellan västerlandet och Afrika dramatiskt ändrat 
västerlandets historia. Först kommer slavhandeln, sedan kapplöpningen 
om Afrika i slutet av 1800-talet. Därpå f6ljer åter decennier av tystnad 
och Afrika möter vi igen när kolonialväldena börjar upplösas från början 
av 1960-talet. 

Med detta etnocentriska val av temata i historieundervisningen bör 
man kanske inte fårvånas över den originella förklaring till nationalis
mens uppkomst i Afrika, som en bok ger: 
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"Under andra världsktiget hade de europeiska länderna inte tid att 
bif'atta sig så mycket med sina kolonie1: Detta bidrog starkt till att tan
ken påfiigörelse växte sig stark i många kolonier. " 26> 

Afrikanernas mycket aktiva roll i kolonialarmeerna har undgått forfat
tarna till denna fordjupningsbok. Men framfor allt är de oformögna att 
tillerkänna de afrikanska nationalisterna eget initiativ. 

Det exotiska Afrika 
Vi har sett hur gamla tiders skolböcker beskrev afrikanerna som en del 
av djurlivet i Afrika. Dagens skolelever kan inte undgå att få åtminstone 
delvis ett annat perspektiv. Vad de får läsa beror på ämnet. I geografi
böckerna finns numera vanligtvis en avdelning om vad som kallas "u
land", ofta med ett ekologiskt perspektiv och med samhällsperspektiv. 

I språkundervisningen i engelska möter oss däremot ofta en värld, 
som forsätter oss några decennier tillbaka i tiden. I en bok, The Real 
Thing, får vi tex veta att Afrika är safari med zebror, noshörningar, lejon, 
leoparder och elefanter. Finns det då inga människor i Afrika? Javisst, vi 
får också höra historien om J o y Adamson som bor med sin man George 
i Kenya och som berättar den spännande historien om hur de uppfostra
de en lejonunge till att bli deras bästa vän. 27> I Open Up fullfåljs det exo
tiska perspektivet, med en rörande historia om baby-elefanter, som fods 
upp av Daphne Sheldrick i Tsavo nationalpark i Kenya. 28> 

I Umbrella-serien får vi ta del av elefanterna igen, i några rader om 
hur elefanter jagas for deras betars skull. Men här finns också ett kapitel 
om Gambia, ett lovvärt fårsök att beakta att engelskan faktiskt är kom
munikationsspråk också får en stor del av Afrika, som därfor borde kom
ma med som naturlig miljö i språkundervisningen.29> I tredje delen av 
serien möts vi dock igen av det exotiska Afrika, när vi får läsa om Jane 
Coodalls studier av chimpanserna och upptäcktsresanden Mary Kings
leys fårder. 30> Afrikaner få re kommer i denna berättelse dels som Mary 
Kingsleys anonyma bärare, dels som den fruktade "Pang-stammen", kän
da for att vara kannibaler. 

Om läraren har tillgång till flera olika böcker i engelska finns det 
emellertid en hel del mycket användbart stoff att hämta. Flera olika 
böcker har tagit tillfållet i akt och låtit afrikanska forfattare själva tala. 
På det sättet kan språkundervisningen berika behandlingen av Afrika i 
SO-ämnena. Ngugi wa Thiongo från Kenya, Wole Soyinka från Nigeria, 
Alex la Guma från Sydafrika och Chinue Achebe från Nigeria är några 
exempel på fårfattare som vi funnit. 

På det hela taget finns det visserligen spår kvar av bilden av Afrika 
som enbart en exotisk världsdel i skolböckerna, men det finns också en 
hel del, som uppväger och motverkar den bilden. Utanfor skolan är sä
kert den exotiska bilden av Afrika en av de vanligaste, vid sidan av fore

.._....._ .... .__._ .... .~.6'"''.1..1. om Afrika som eländets hemvist. Det skulle därfor behövas 
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en konsekvent motbild, där liv och samhälle i Afrika ges samma själv
klara plats som liv och samhället i England och USA. 

Synen på utveckling och underutveckling 
Den utvecldingssyn som finns inbäddad i den koloniala ideologin bygger 
på fyra grundfåreställningar. 

Den är unilineär, d v s den forutsätter att alla samhällen går genom 
samma utvecldingsstadier, från lägre till högre. 

Den är genomsyrad av framstegstro, enligt vilket alla fårändringar är 
får bättringar. 

Den är normativ, d v s bygger på värderingen att de samhällen som an
tas vara på en lägre utvecldingsnivå också är sämre medan de samhällen 
som anses vara högst på utvecklingsstegen är bättre. 

Den är etnocentrisk och betraktar det västerländska samhället som det 
högst utvecklade samhället och därmed som en modell får andra sam
hällen. 

Fattigdom och underutveckling berodde enligt denna syn på att u-län
derna ännu inte kommit så långt som vi, de var av olika skäl på en lägre 
utvecklingsnivå. Denna utvecklingssyn präglade fram till sextiotalet ock
så den västerländska diskussionen om tredje världen. Länderna i Asien, 
Latinmnerika och Afrika beskrevs som om de i olika avseenden var "out
vecklade" eller primitiva. De kunde enligt denna syn utvecklas bara de 
foljde de västerländska samhällenas mönster och bara "moderna" attity
der (rationellt tänkande, vinstintresse, fåretagaranda hos en modern 
medelklass) kunde spridas. 

På sextiotalet blev denna utvecklingssyn starkt ifrågasatt av en ny syn 
på tredje världens utveclding, som fick stor slagkraft i samhällsvetenskap
lig debatt. Ett av de namn denna analys har fått är "beroendeskolan". 

Ofta sätts litet felaktigt likhetstecken mellan "beroendeskolan" och vad 
som kallas "den marxistiska utvecklingsmodellen". Men beroendeskolan 
är, såsom Björn Hettne och Magnus Blomström visar i boken "Beroende 
och underutveckling" (Prisma 1981), fåreträdd av ett brett spektrum av 
ekonomer och sociologer, från liberala reformister till marxistiskt influe
rade revolutionärer. Dess teser sammanfattas i en recension av Hettnes/ 
Blomströms bok så här: 

"Det somförenar dem är synen på underutveckling som ett skapat 
och inte ursprungligt tillstånd. Utveckling och underutveckling ä1; menar 
de, två sidor av samma process- den kapitalistiska världsekonomins 
expansion. För att förstå problemen i de underutvecklade länderna mås
te man däiför se till världsekonomin som helhet, och här spelar be
greppsparet centrum-periferi en central roll. 

Medan de nuvarande industriländerna (centrum) utvecklades av 
egenkraft, har (under)utvecklingen i de råvaruproducerande länderna 
(periferin) skett genom exploate1ing utifrån, för att tillgodose industJi-
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ländernas behov. Den ekonomiska strukturen i trejde världens länder 
har däiför bestämts - och bestäms - av i vilken utsträckning och på 
vilket sätt de är integrerade i världsekonomin. Detta strukturella be
roende återspeglas på alla nivåer i samhället och hindrar- omöjliggör, 
enligt de radikala beroendeteoretikerna - en positiv utveckling i tredje 
världen. " 31 > 
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Det var typiskt for det sena sextiotalets och det tidiga sjuttiotalets 
u-landsdebatt att nästan helt inrikta sig på imperialismens beroendeska
pande, alltså på de externa faktorerna. När det gäller underutvecklingens 
orsaker har beroendeskolan präglat det vetenskapliga tänkandet: den his
toriska fårklaringen till underutvecklingen kan inte fdrbigås. Men när det 
gäller diskussionen om hur underutvecklingen skall brytas talar man nu
mera också om interna faktorer och problem, som frågan om folkligt 
deltagande, korruption, jordägandefdrhållanden, centralisering kontra 
decentralisering, landsbygdsutveckling kontra satsning på städerna. 

Sedan sextiotalet har skolan haft "u-land" på schemat. Ofta illustreras 
u-ländernas situation med exempel från Afrika. Man kan fråga sig om 
inte "Afrika" for många elever blir synonymt med "u-land" och alla de 
associationer det begreppet for med sig. Det är kanske i denna medvet
na och tunga satsning på temat "u-land", som vi finner de största foränd
ringarna i Afrikas plats i skolböckerna järnfOrt med tidigare decennier. 
Det är fårändringar på gott och ont. 

Hur u-länderna har behandlats i skolböckerna har varit föremål får 
några intressanta undersökningar gjorda av pedagoger. 

"U-länder i läroböcker" heter en trebetygsuppsats från pedagogiska 
institutionen i Stockholm, skriven av Anders Gullberg och Agneta Lind 
1969. De utgick från ett antal fakta, som angav hur klyftorna mellan rika 
och fattiga länder tenderade att öka, t ex att livsmedelstillgången per 
människa minskar i u-länderna, analfabetismen ökar, den genomsnittliga 
inkomsten ökar 30 gånger mer i i-länder än i u-länder, u-ländernas 
skuldbörda i räntor och amorteringar får lån är större än u-hjälpen i 
gåvor och de högst utbildade från u-länderna lockas till Nordamerika 
och Västeuropa. 

Denna ökning av ldyftorna beror på den totala relationen mellan i-län
der och u-länder, alltså bidrar även Sverige till den utvecklingen, påpeka
de Gullberg/Lind. De frågade sig vad läromedlen då säger om u-länder 
och i-länder och fann att den etablerade liberala utvecklingsmodellen 
starkt dominerade-läromedlens framställning. En1igt den liberala model
len skulle utvecklingen åstadkommas genom att u-länderna gick genom 
samma utveckling som de västerländska industristaterna. Beroendet var 
ingen central fråga och någon motsättning fdrelåg inte mellan u-länder 
och i-länder, en1igt denna tro. 

År 1979 återvände Agenta Lind, denna gång tillsammans med 
Kenneth Hermele till en förnyad granskning av läroböckerna och fråga
de vad som fårändrats under de senaste tio åren. Rubriken på deras un-
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dersökning, presenterad i en sju sidors artikel i "Rapport från SIDA", ger 
deras svar: "U -länderna i läromedlen - mer fakta men utan samman
hang". En u-landsmedvetenhet har slagit igenom i den allmänna debat
ten, och detta tillsammans med kritiken mot läroböckernas foråldrade 
och fOrvrängda u-landsbild kan förmodas ha satt sina spår, skriver de. 
Förmodandet stämde enligt forfattarna fOr Natur och Kulturs "Samhälls
kunskap 3" av Lennart Husen m fl från 1972. Men samma fOrlags "Sam
hällskunskap fOr vuxna", högstadiets kurs av Lennart Isaksson och Rune 
Östlind från 1974 (nytryckt 1978) fann fOrfattarna vara helt opåverkad av 

·det senaste decenniets debatt. Här fann de t ex följande påstående, som 
jag återger tillsammans med deras kommentar: 

"Tack vare ett vmmt klimat i många u-länder har invånarna inte 
tvingats planera sitt liv så hå1t som människorna i i-länderna på de 
tempererade breddgraderna, där man knappast överlever vintern utan 
en noggrann planering. "(s 165) 

"För detförsta är ekonomin i i-länderna i Väst inte planerad. För det 
andra har ekonomisk utveckling ingenting med klimat att göra: Austra
lien är ett i-land med vmmt klimat, Chile ett u-land som inte har sär
skilt vmmt klimat. För det tredje är det inte de enskilda individernas 
planering som bestämmer ett samhälles ekonomiska förhållanden. Å·r 
verkligenföifattarna helt okunniga om de avancerade systemför bevatt
ning somfanns i Inkariket eller i Angkor (nuvarande Kampuchea), sys
tem som krävde en långt gående organisering och planering av samhäl
lenas ekonomiska liv. I dag är dessa system sönderslagna, men inteför 
att klimatet blivit vmmare (somföifattarna vill få oss att tro) utanpga 
att de produktionsförhållanden som existerade i dessa samhällen brutits 
ner av kolonialismen. 

Vilka 'experter' är det egentligen som har granskat detta kapitel? Å·r 
det möjligen den gamle 1700-talsfilosofen Montesquieu som villeför
klara ett samhälles utseende med hjälp av klimatet? " 
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Klimatet som· orsak till fattigdom och underutveclding hittar vi också i 
Almqvist och Wiksells Geografi:32> 

Klimatet försvårar 
Största delen av Afrika ligger i tropikerna, d v s de 
heta områdena mellan vändkretsarna. Klimatet är 
en bidragande orsak till fattigdomen i många afri
kanska stater. Det är pressande att arbeta i heta och 
fuktiga områden. Ingen vinterkyla stoppar tillväx
ten av sjukdomsalstrande bakterier och insekter, 
som orsakar tropiska sjukdomar och förstör· skördar
na. Marken i tropikerna är ofta ofruktbar, också på 
grund av klimatet. Antingen får jorden inte tillräck
ligt med nederbö!d eller också lakas den ut av för 
mycket regn. Vattenfrågan hindrar därför på många 
ställen utvecklingen av ett rationellt jordbruk. Kli
matet medför att många människor alltid är utsatta 
för förhållanden som gör deras tillvaro osäker. 

"Klimatet försvårar" - den rubriken kunde man säkert lika gärna ha 
över en text om Norden. Att den finns här i texten om Afrika tyder på 
två saker: för det första en felaktig syn på klimatet som förklaring till un
derutveckling, för det andra tendensen att alltid dra fram svårigheter och 
problem i beskrivningen av Afrika. 

Samma bok, som här skriver om klimatet som delförklaring till fattig
domen, har sedan ett avsnitt om Ghana, där helt andra faktorer tas fram 
som viktiga orsaker till underutvecklingen: det koloniala arvet med en 
exportinriktad kakaoproduktion, västländernas tullar som gör förädling 
av råvaran oekonomisk, beroendet av maskiner, kunnande och reserv
delar utifrån. 33> Här finns alltså vad man kallar ett beroendeperspektiv. 

Det är inte alls ovanligt att underutvecklingen i samma bok presente
ras motsägelsefullt. Det var också en av slutsatserna, som Susanne Rubin 
och Christina Sohlberg kom till när de för SIDA gjorde en detaljerad ge
nomgång (En obegriplig Värld) av hur u-länderna behandlades i de två 
vanligaste högstadieserierna, Natur och Kulturs SOL-serie (nu ersatt av 
SOL 2000) och Libers Parasoll-serie. De kom fram till att "viktiga frågor 
som fattigdom, orättvisor, förtryck behandlas på ett oengagerande och 
osammanhängande sätt" vilket gör det sannolikt att "eleverna går ut i 
livet med en allmän föreställning om att sådana viktiga frågor är både 
tråkiga och obegripliga, och att det inte är lönt att sätta sig ini dem". 34> 

De fann också att u-landsavsnitten vanligtvis är skrivna på ett oengagerat 
och abstrakt sätt och att indelningen i olika arbetsområden utan någon 
röd tråd bidrog till en fragmentarisk och splittrad bild. 35> 
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Splittringen ökar på grund av ämnesindelningen, som gör att "u-land" 
kan komma upp i geografi, samhällskunskap och historia. Det är ofta 
som exempel på ett u-land, som eleverna får läsa litet mer om något 
afrikanskt land. Men det är inte säkert att Afrika alls berörs, om exemp
len ges från Latinamerika eller Asien. Hur mycket dagens skolelever har 
fått bekanta sig med Afrika i skolundervisningen kan alltså variera 
mycket. I vilket fall som helst är det högst troligt att Afrika framfor allt 
väcker associationer om fattigdom och underutveclding. 

Det finns nog i dag ingen skolbok, som ger ett entydigt uttryck for 
den koloniala ideologins utvecklingssyn, som skisserats ovan. Men frag
ment av den finns här och var, antagligen ofta utan att läromedelsförfat
tarna själva har varit medvetna om det. 

Där underutveckling beskrivs som en rad brister, i jämförelse med vår 
situation, skymtar denna utvecklingssyn. I Libers Samhälle 3 finner vi en 
typisk sådan förklaringsmodell, den onda cirkeln. 36> I värsta fall bidrar 
den onda cirkeln till fördomen att de fattiga länderna är fattiga helt en
kelt därför att de inte kan föda sig själva, därfor att de har låg utbild
ningsnivå osv. Men bläddrar vi vidare i boken ser vi att här också finns 
forsök till historiska forklaringar. 37> Här behandlas arvet från kolonial
tiden, den ensidiga råvaruproduktionen, kolonialmakternas försummelse 
av utbildning, svårigheter att genomfora jordreformer, underläget i kon
kurrensen på världsmarknaden och svårigheterna for u-länderna att sam
verka. Sedan avslutas det hela med en slutsats som åter for oss tillbaka 
till den unilineära utvecklingsmodellen. I stället for att framhålla u-län
dernas plats i världsekonomin sägs här att "när kolonierna blev självstän
diga fanns problemen kvar. I-ländernas försprång var enormt".38> 
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Ä ven i SÖL 2000 används en ond cirkel för att illustrera resone
manget om u-ländernas situation. Men här är befolkningsökningen fram-
h .. d 39) av . 

Låg produktion. 

Försämrad ekonottli. 

Problemen i 
många u .. länder 
föder varandra. 

De kan bilda 
en ond cirkel. 

"Fattigdomen beror till en del på att befolkningen i ett visst område är 
för stor för de möjligheter till försörjning som finns", skriver boken på 
ett annat ställe. 40> I geografiboken ges en annan betoning igen, här 
framhävs fördelningen av resurser som huvudfrågan.41 > 

Vid den onda cirkeln räknas u-ländernas krav på en rättvisare ekono
misk världsordning upp under rubriken "I-länderna suger ut oss!, bl a 
kraven på mer förädling i u-länderna, bättre priser, n1indre tullar. "Ett u
land kan dock som regel inte själv bryta den onda cirkeln", sägs det, för 
det behövs det att de rika länderna "ändrar sin inställning". Här blandas 
alltså perspektiven friskt ihop, och vad som gäller är "inställning", inte 
ett historiskt framväxt system av beroende och dominans. 
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I Natur och Kulturs samt i Libers böcker finner vi en motsägelsefull 
bild. Men i På väg mot framtiden42> finns inget utrymme för tolkningar. 
Här står u-länderna på en lägre utvecklingsnivå "därför att de ännu inte 
har utvecklats". De står alltså helt enkelt inte högt på utvecklingsstegen. 
Någon antydan om att detta har att göra med förhållandet mellan u~län
der och västländer historiskt eller i dag finns inte. 

Kolonierna i Asien och Afrika var oftast mycket 
fattiga när de blev fria. De flesta är det fortfarande, 
precis som många andra länder i Asien, Afrika, 
Central- och Sydamerika. Dessa länder brukar vi 
kalla tredje världen eller utvecklingsländer (u-län
der), därför att de ännu inte har utvecklats till indu
striländer. Många u-länder har stora problem. 
Stora delar av befolkningen kan inte läsa och skri
va, och endast få barn får gå i skolan. Det finns inte 
tillräckligt med lärare, och det är ont om pengar. 
Bild 211 visar en utomhus-skola någonstans i Afri
ka. Ofta har u-länderna också för lite pengar och 
för lite kunskap för att kunna bygga fabriker och 
tillverka maskiner. Det gäller även jordbruksmaski
ner. Jo'rden brukas på många håll likadant i dag 
som för hundra eller filsen år sedan. Därför finns 
det ofta inte heller tillräckligt att äta för den snabbt 
växande befolkningen (bild 212). För att kunna ta 
sig ur sin svåra situation behöver u-länderna hjälp 
av de rika i-länderna. 
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211 
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ya fördomar? 

Presentationen av u-länderna i På väg mot framtiden, som återgavs 
ovan inrymmer alla tre slag av nya fordomar vi måste vara på vakt 
mot: 
l. Den nya missionstanken där u-hjälpen ses som den frälsning vi bring
ar till Mrika. 
2. En presentation av Mrika präglat av elände och hopplöshet som upp
ammar medlidande, d v s en nedlåtande attityd, inte likaberättigande. 
3. En framställning som vädjar till och bygger på skuldkänslor, inte soli
daritet och respekt. 

U-hjälpen som den nya missionen 
Eftersom skolböckerna ägnar så stort utrymme åt att beskriva vad "u
land" är diskuteras naturligtvis också hur underutvecklingen skall kunna 
avskaffas. Många formuleringar och själva kapitlens struktur, där u-hjäl
pen vanligtvis kommer sist i avsnittet, antyder att det är i u-hjälpen lös
ningen ses. Problemet blir en moralfråga: Hur mycket är "vi", "de rika" 
beredda att hjälpa "dom", "de fattiga"? 

Liksom vid beskrivningen av underutvecklingen finns här också mot
sägelsefulla inslag. I många böcker finns också formuleringar om beho
vet av strukturella reformer som tex jordreformer. 

Kraven på bättre kontroll över tredje världens egna resurser och en 
rättvisare handel, som ställts av tredje världens länder i kraven på en ny 
ekonomisk världsordning nämns också i många böcker. Samtidigt disku
terar de i termer av "vi" och "dom" och gör u-hjälpen till det avgörande 
momentet, som i citatet ovan från På väg mot framtiden. 

Något som vi kunde kalla en ny missionärsanda möter oss här och 
var. Föreställningen att civilisationens välsignelser än en gång av oss 
upplysta fors till en värld i mörker. 

Tanken att "vi" skall hjälpa "dom" forstärks av en underlåtenhet att 
diskutera politiska och ekonomiska skillnader nationellt och internatio
nellt och dess orsaker. Existensen av klasskillnader inom tredje världens 
länder ignoreras med några få undantag. I de undantag man kan finna 
nämns ingen koppling mellan de rika i u-länderna och ekonomiska och 
politiska maktcentra utomlands. Eliten i u-länderna har ju ofta fått sin 
ställning i samarbete med utländska bolag och intressen. Till exempel i 
Samhälle 3 sägs att u-länderna kännetecknas av "en låg inkomst per per
son" men att "ett fåtal människor är extremt rika och lever på en stan
dard som är mycket högre än de flesta svenskars".43> 

Likaså får vi veta oerhört litet om skillnaderna mellan olika u-länder 
och deras utvecldingsstrategier. I den ovannämnda boken i samhällskun
skap, som ägnar hela 43 sidor åt u-länderna, sägs helt riktigt att "u-län-
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derna är väldigt olika" och att "det finns väldiga olikheter både mellan u
länder och mellan områden eller grupper inom ett u-land".44> Men sedan 
får vi inte veta något mer om hur underutvecklingen har tacldats av olika 
länder och ledare i tredje världen. 

I ett av de få undantagen till regeln att skillnaderna mellan u-länderna 
inte tas upp, nämns kontrasten mellan Kina och Indien:45> 

Politiskt har u-länderna utvecklats mycket olika 
under efterkrigstiden. Kina, världens folkrikaste 
stat, blev kommunistiskt 1949. Landet är hårt cen- . 
traldirigerat. Det görs stora ansträngningar för att 
de resurser som finns skall fördelas jämlikt mellan 
alla. Indien, jordens näst folkrikaste stat, blev 
självständigt 1947. Landet är en demokrati efter 
västerländsk modell, med flera partier. Utveckling
en motjämlikhet har gått med snigelfart i Indien. 

Men ingenstans kan jag finna att afrikanska ansträngningar att radikalt 
ta itu med underutvecklingen nämns. När Libers Historia 3 nämner be
frielsekampen i Angola sägs således endast att MPLAs seger "stärkte 
Sovjets position i södra Afrika".46> 

Eleverna ges inga möjligheter att identifiera sig med afrikaners egna 
initiativ att vända utvecklingen. De enorma framsteg som har gjorts 
inom utbildningssektorn sedan kolonierna blev självständiga nämns 
ingenstans. Man får över huvud taget intrycket att de som gör något är 
biståndsexperterna. 

Man kan också anmärka på att uppdelningen av världen i "de rika" 
och "de fattiga" ger en felaktig beskrivning av läget. De socialistiska län
derna förekommer inte alls annat än när böckerna går över till att disku
tera stormaktsspelet I behandlingen av u-länderna förutsätts felaktigt att 
alla industrialiserade länder har samma politik och kan dras över en 
kam. I Natur och Kulturs Samhällskunskap sägs således att de rika län
derna i praktiken vägrar att gå med på kraven på en ny ekonomisk 
världsordning, utan att nämna att de rika länderna i detta fall inte inklu
derar de socialistiska länderna.47

> 
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Att tycka synd om afrikanerna 
Afrikanerna har funnit sin väg in i svenska skolböcker, men inte som 
handlande subjekt att identifiera sig med, utan som offer för underut
veckling och elände. Gamla tiders brutala fördomar och förakt har er
satts av nya fördomar och medlidande. 

Låt oss se på ett välmenande exempel. I en bok i samhällslrnnskap48> 
hittar vi ett kapitel, som heter "Ung i u-land" där vi far möta "Tom i 
Tanzania". Uppenbarligen har fårfattarna här vägletts av tanken att ung
domarna skall kunna lära känna en afrikan av kött och blod och kunna 
identifiera sig med en jämnårig i ett annat land. Men hela berättelsen är 
inget annat än en eländeskatalog. Vi ser ingen bild av Tom själv, men av 
två nakna barn med kwasiorkor, en av dem gråtande. En annan bild vi
sar en svensk familj i deras moderna lägenhet med mannen i aktion vid 
diskmaskinen. Under den finns en bild av en tanzanisk familj på nio 
medlemmar i ett hus av lera med ett bord och två stolar, stirrande in i 
kameran. Texten berättar om hur Tom har brist på protein, låg utbild
ning, att han inte kan få ett jobb utanför hemmet samt vilka uppgifter 
en man förväntas utföra i Toms samhälle. Man kan verkligen fråga sig på 
vilket sätt detta avsnitt skall kunna ge möjligheter till positiv identifika
tion. Vad vill texten och bilderna förmedla till eleverna? En tacksamhet 
över att de inte har det så eländigt som Tom? Vilka känslor kan denna 
bild av Tom och hans samhälle förmedla annat än medlidande? 

Undersökningen av hur Sydafrika har behandlats i skolböckerna, som 
utgör andra delen av detta häfte, ger flera exempel på hur medlidande, 
inte respekt, befrämjas. Trots att Sydafrika har en mycket lång kamp
tradition bakom sig, beskrivs svarta sydafrikaner som offer, inte som 
subjekt. 

Den bild av Afrika massmedia ger har i synnerhet under de senaste 
tidens talrika reportage från svältkatastrofer dominerats av elände och 
desperation. Den bilden präglades redan med alla bilder av de svältande 
barnen i Biafra och har fortsatt med bilder från torkan i Sahel och hung
ern i Etiopien. Afrikanerna framträder här som anonyma och hjälplösa 
offer - ja, inte helt hjälplösa förstås, vi finns ju. Det är medlidande och 
välgörenhet sådana bilder vädjar till, i värsta fall vanmakt. Hur många 
gånger ser vi bilder av förtröstansrika, starka och glada afrikaner? De är 
också en del av den afrikanska verkligheten, och en bild, som de möter 
som besöker Afrika. 

I samband med en fortbildningskurs får lärare på högstadiet och gym
nasiet bad jag lärarna företa ett experiment i sina klasser och be elever
na skriva ned olika saker de tänkte på när "Afrika" nämndes. Det blev 
listor på elände, "hungrande barn som tittar på mig", "dåliga vägar", 
"inga biografer", "fattigdom och sjukdomar" osv. Positiva exempel var 
få. Inte ens de vilda djuren nämndes lika ofta som alla eländesattribut 

Det krävs viljeansträngning får att bryta tendensen att se Afrika en-
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dast som hemvisten får allsköns elände. Men det är nödvändigt om sko
lan vill ta uppgiften att öka respekten får andra kulturer och folk på all
var. 

Tyvärr underblåser ofta skolböckerna eländesbilden. En annars torrt 
beskrivande text i en geografibok räknar upp det ena problemet efter det 
andra varje gång människor dyker upp i beskrivningen av den afrikanska 
kontinenten. I Geografi l i SOL 2000-serien får vi höra om får litet regn, 
vattenbrist, Sahelkatastrofen, försörjningsproblem på grund av befolk
ningsökning (får övrigt en omstridd tes), "inre stridigheter och ekono
miska påfrestningar" i de självständiga staterna.49> 

skuldkänslor, inte respekt och solidaritet 
På olika sätt bidrar behandlingen av Afrika och afrikanerna i skolböcker
na till skuldkänslor i stället för nyfikenhet, intresse och respekt. För det 
fårsta saknas, som vi redan har konstaterat, positiva objekt att identifiera 
sig med (ledare, länder eller enskilda afrikaner). För det andra görs en 
moraliserande och missriktad beskrivning av "oss" som skyldiga till kolo
niseringen. För det tredje finns det en brist på intresse får afrikansk kul
tur och afrikanska samhällen som intressanta i sig själva. 

När koloniseringen av Afrika beskrivs används ständigt uttryck som 
"europeerna" eller "de vita". Lustigt nog fårsummar böckerna tillfället 
att påpeka att Sverige inte var med bland de europeiska makter, som de
lade Afrika mellan sig. Men uttrycken "europeerna" och "de vita" ger 
också felaktigt intryck att det inte fanns några klassintressen i de euro
peiska staterna. Slavhandeln ökade, siaiver en bok, "när den fårenades 
med de vitas penninghunger"50> och eleverna upp1nanas ta reda på "vad 
som drev de vita att skaffa sig kolonier".51 > En annan bok siaiver i sam
ma stil, som om inga klassintressen fanns, att "den politik europeerna 
förde kallas imperialis1n".52> De förhoppningar, som brittiska och franska 
konservativa ledare hyste om att dämpa klassmotsättningar och social 
oro genom att fårena medborgarna i imperialistiska äventyr, har verk
ligen uppfyllts när denna ideologi ger eko så här långt efteråt! Skillnaden 
är fårstås att det är skuldkänslor, inte stolthet som nu väcks. 

Framställningen i termer av "vi, de rika" och "dom, de fattiga", som vi 
diskuterat ovan, bidrar också till skuldkänslor. Rättvisa betonas med rätta 
i många böcker, men i stället får förståelse och analys av underutveck
lingens mekanismer vädjar framställningen till skuldkänslor: Hur kan vi 
leva så bra när Tom i Tanzania och de andra i u-länderna har det så 
miserabelt? 

Om vi skall kunna befrämja respekt och solidaritet behövs det åtmins
tone någon kännedom om andra kulturer. Men här ger inte skolböcker
na mycket. Några lösryckta bilder visar afrikaner i arbete i jordbruket 
eller på marknaden, men anknyter inte till texten. Trots att språket bety
der så mycket får kulturen finns ingenstans något avsnitt om språken i 



30 AFRIKA I sKOLBÖCKERNA 

Afrika. Språk nämns bara på sina ställen i samband med vad som kallas 
"stammotsättningar". 

Religionen i Afrika behandlas endast i förbigående. Ofta blir det gans
ka obegripliga framställningar, där traditionell afrikansk religion fram
ställs utan sammanhang, som abstrakt tänkande. 53> 

I SOL 2000 står inte mycket om afrikansk religion, men missionärer
nas nedlåtande attityd till afrikanska religioner tas upp.54> Myter och riter 
hos "naturfolken" tas upp på några sidor i mycket komprimerad form. 
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Intresset för Sydafrika och det övriga södra Afrika är utan tvivel ganska 
stort i Sverige, likaså en grundläggande avsky för apartheid och vad det 
står för. Med en viss förvåning har jag konstaterat att detta intresse inte 
återspeglas i läroböckerna, där Sydafrika visserligen ofta nämns, men på 
ett mycket knapphändigt och stundom missvisande eller påtagligt brist
fälligt sätt. 

Till detta kan man - som alltid när någon gör en skolboksgranskning 
-invända att det kanske ändå är bättre än i många andra länder. Jag 
hörde t ex nyligen en sydafrikanska berätta att hon blivit mäkta impone
rad av att träffa ett nioårigt svenskt barn, som kände till Sydafrikas ban
tustan-politik, medan amerikanska högskolestuderande, som hon hade 
träffat, inte visste ett skvatt om Sydafrika. 

Man kan också invända att en bristfällig behandling av ett ämne är 
· 

1 bättre än ingen alls, därför att en bristfällig behandling kan rättas till ge
nom kompletterande material och information. Denna invändning är 
emellertid också en bra motivering till att utföra en detaljgranskning för 
att peka på var kompletteringar behövs och var risker till missvisande in
formation finns. Dessa är de huvudsakliga syftena bakom denna delun
dersökning. 

Fyra vanföreställningar 
Tyvärr är vissa vanföreställningar om Sydafrika ganska allmänna och för
svårar både förståelsen av vad som händer i södra Afrika i dag och det 
praktiska solidaritetsarbetet Schematiskt kan man dela in dessa vanföre
ställningar i fyra avsnitt. 
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1. Föreställningen att apartheid blott och bart är en form av social rasdis
kriminering. 

Då apartheid definieras så brukar man peka på t ex förbudet för svarta 
att sitta på parkbänkar för vita som kärnan i förtrycket. Dessa och andra 
former av vad som kallas "petty apartheid" (ungefår: småaktig eller bety
delselös apartheid) får illustrera systemet, medan det mer djupliggande 
och för den stora majoriteten betydligt mer påtagliga förtrycket i form av 
bantustan-politiken och utnyttjandet av de svarta som billig arbetskraft 
inte tas upp. 

2. Föreställningen att apartheid-regimen med sin polisiära och militära 
styrka är oövervinnelig. 
Självklart uppmuntrar den inte till någon solidaritet i praktisk handling, 
eftersom kamp förefaller lönlös. Bilden av det starka apartheid-systemet 
är naturligtvis en bild, som regimen gärna själv sprider, men den sprids 
också aningslöst av många som i och för sig uttalar sig mot och kanske 
känner avsky för förtrycket i Sydafrika. Här finns paralleller till inställ
ningen under Vietnam-kriget, då en bild ofta målades upp av USA som 
den mäktigaste staten i världen, som en betydligt sämre utrustad gerilla
rörelse omöjligen kunde besegra. Vad som går förlorat i den bilden är 
befrielsekampens karaktär, den centrala roll som spelas av den politiska 
organiseringen och mobiliseringen för konkreta krav i folkets livssitua-
tion. · 

Denna föreställning förbiser det faktum att förtryckarapparaten har 
byggts upp just för att motståndet, både det passiva och det aktiva, har 
varit och är så starkt och regimens legitimitet så ifrågasatt. 

Denna vanföreställning hör ihop med den följande punkten. 

3. Föreställningen att de svarta i Sydafrika enbart är oskyldiga offer för ras
förtrycket och att någon verklig motståndskamp inte har förts eller inte förs. 
Denna bild av Sydafrika försummar hela det anrika motståndet i Sydafri
ka, som är väsentligt att ta upp både för att skapa. en riktig bild av skeen
det där och för att ge grunden för solidariteten. Om det inte finns något 
organiserat motstånd att stödja och solidarisera sig med kan man på sin 
höjd uppnå en känsla av medlidande med förtryckets offer. Försummel
sen att informera om det organiserade motståndet kan också ge gro
grund för villfarelsen att systemet i Sydafrika endast kan förändras av 
påtryckningar utifrån. 

Sedan sommaren 1985 har vi i TV och andra massmedia sett den ena 
bilden efter den andra från gator, kåkstäder och begravningar i Sydafrika, 
som visar uppror och motstånd. Bilden av afrikanerna som enbart oskyl
diga offer ·borde inte kunna sitta kvar. Men för många är det bilder inte 
av motstånd och motståndsvilja utan av "oroligheter" och "bråk", som 
obevekligt slås ned av övermakten. Utan tvivel bidrar också massmedia 
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ibland till den bilden, tex när det talas om "stammotsättningar" i Natal i 
stället för motsättningar mellan anti-apartheidorganisationen UDF och 
regim-stödda Gatsha Buthelezi. 

I denna föreställning dominerar intrycket av maktlöshet och de käns:
lor som väcks är medlidande, inte respekt och solidaritet. 

4. Föreställningen att apartheids fOrespråkare står ensamma och isolerade 
internationellt. 

De talrika resolutionerna mot apartheid i Förenta Nationerna och 
andra internationella sammanhang kan tas som intäkt får denna syn. 
Dock fårsummar man att tala om det viktiga direkta och indirekta stöd, 
som ges apartheid-systemet och dess ekonomi och politik genom starka 
västintressen i landet i form av utländska företag, banklån, investeringar, 
Sydafrikas roll som råvaruleverantör till västländer och västmakternas 
ständiga vägran att inleda internationella och omfattande sanktioner mot 
Sydafrika. 

I svensk undervisning ser jag det som angeläget att även redovisa den 
andel i detta indirekta stöd, som innehas av de svenska företag som har 
produktion i Sydafrika: ASEA, Atlas Copco, Sandvik, Alfa Laval, SKF 
m fl. 

Frågor om läromedlens bild av 
Sydafrika 
Nedan har jag formulerat tio frågor om hur skolböckerna behandlar Syd
afrika. Frågorna tar fasta på fakta och förhållanden, som jag anser vara 
väsentliga får förståelsen av bakgrunden till södra Afrika i dag och de 
krafter, som verkar där. Man kan också se mina frågor som en lista på in
formation, som är viktig som motvikt till ovanstående vanföreställningar 
om Sydafrika. 

1. Beskrivs de afrikanska samhällena och det afrikanska motståndet mot 
de vita kolonialisterna eller beskrivs Sydafrikas tidigare historia en
dast som den vita koloniseringens historia? 

2. Diskuteras motsättningen mellan boer och engelska intressen? Och 
deras gemensamma intresse att utnyttja afrikanerna som arbetskraft 
för jordbruket (boerna) och gruvorna (engelskt kapital). 
I den n1ån boerkriget nämns är det intressant att se vilken plats afrika

nerna ges i sammanhanget och i politiken efter laiget. 
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3. Får vi veta något om den jordpolitik, som berövade afrikanerna den bäs"' 
ta och det mesta av jorden och som hänvisade dem till reservat redan 
1913 och som fått sin fortsättning i Nationalistpartiets bantustan-politik? 

Att beröva afrikanerna deras rätt till jord är alltså inte ett påfund av 
boernas Nationalistparti, som kom till regeringsmakten 1948, utan är en 
politik, som har gamla anor och paralleller i den brittiska kolonialpoliti
ken i Kenya och Zimbabwe. För att forstå kärnan i apartheid-systemet i 
dag är det nödvändigt att både känna till den politik, som strävar till att 
ge afrikanerna hemortsrätt endast i bantustan-områdena (reservaten), 
och den ekonomiska och sociala misär, som de flesta afrikaner lever i 
där. 

4. Framkommer det tydligt att apartheid, rasåtskillnadspolitiken, inte in
nebär fullständig geografisk åtskillnad, utan att afrikanernas roll som 
rättslösa och underbetalda grovarbetare är själva grunden för det syd
afrikanska samhället? 
Beskrivs Sydafrika som rikt utan att man redogör for vilka som kon

trollerar ekonomin och vilka som utfor grovjobbet utan att åtnjuta värl
dens' högsta levnadsstandard, som de vita i Sydafrika har? · 

Karakteriseras "apartheid" enbart som diskriminering på bussar, park
bänkar, restauranter, skilda toaletter for svarta och vita osv? 

Dessa och liknande regler kallas "petty apartheid" och vill man tro att 
detta är kärnan och det avskyvärda, forleds man lätt att tro att apartheid 
håller på att avvecklas och forhållandena får svarta att forbättras, efter
som just vissa iögonenfallande exempel på "petty apartheid" har avskaf
fats de senaste åren. Till exempel får afrikanerna nu gå på konsert med 
vita i Port Elisabeth. Men är detta det väsentliga? 

5. Säger läromedlen något om det afrikanska motståndet mot för
trycket? Nämns befrielserörelsen, ANC, African National Congress? 
Det afrikanska motståndet mot fårtrycket i Sydafrika kan indelas i tre 

dramatiska skeden: 
a) Bildandet av kongressrörelsen så tidigt som 1912, och som Afrikas 

forsta nationaliströrelse gav afrikanerna en kanal for att framfora 
missnöjet till myndigheterna - en vädjande uppvaktningspolitik 
som dock inte ledde till resultat. · 

b) Den öppna masskampen från andra världskrigets slut till början av 
1960-talet då de afrikanska nationalistorganisationerna fårbjöds 
och tvingades under jorden. 

c) En oerhörd forstärkning av den underjordiska kampen vid mitten 
av 1970-talet med ett starkt uppsving efter Soweto-upproret 1976. 
Vad sägs om dess tre skeden? 
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6. Vad säger skolböckerna om Soweto-upproret? 
Revolten i Soweto började bland skolungdom, som protesterade mot 

införandet av boernas språk afrikaans i skolan. Senare spred sig protest
erna till att omfatta kritik av polisvåldet och myndigheternas förtryck och 
till slut hela apartheid-systemet, som ifrågasattes bl a i en generalstrejk 
sommaren 1976. Myndigheternas svar var ännu brutalare än vid Sharpe
ville-demonstrationerna 1960 (färre än tvåhundra dödades då, minst tu
sen 1976). Soweto kunde ge rika möjligheter till elevernas inlevelse i sina 
jämnåriga kamraters situation i Sydafrika och därifrån leda till väsentliga 
fakta om det sydafrikanska systemet och dess internationella roll. Hur 
många läromedel har försökt ta fasta på det? 

7. Beskrivs Sydafrikas enorma militärupprustning, det sydafrikanska 
samhällets militarisering och Sydafrikas attacker på grannstatema 
Angola och Mo~mbique? 
Ä ven här kunde man anknyta till skolan i Sydafrika och t ex beskriva 

hur vita skolbarn får lära sig skjuta, skickas på militärläger på loven o sv, 
allt i förberedelse för strävan att med vapenmakt kväsa afrikanernas fri
hetssträvanden. 

I samband med Sydafrikas roll i södra Afrika kunde också nämnas in
vasionen i Angola 1975-76 och 1981-82 samt stödet till den förra vita 
minoritetsregimen i Rhodesia/Zimbabwe. 

8. Nämner läromedlen vilket betydelsefullt stöd det vita Sydafrika fått 
från de ledande västländerna genom deras investeringar, militära 
samarbete och ovilja att rösta för de sanktioner mot Sydafrika, som 
afrikanska och andra stater regelbundet kräver? 

9. Nämner skolböckerna Sveriges dubbelbottnade politik med å ena 
sidan humanitärt bistånd till ANC och å andra sidan svenska stor
företags investeringar i Sydafrika i tekniskt viktiga branscher? 

10. Sägs något om Sydafrikas illegala ockupation av Namibia (tidigare 
Sydvästafrika) och den befrielsekamp, som förs där av SWAPO? 
Sägs något om FNs beslut mot Sydafrika i Namibia-frågan? 

I den följande undersökningen går jag igenom högstadiets böcker i 
historia, samhällskunskap, geografi, religion och engelska. De böcker jag 
tagit med i undersökningen är de skolböcker, som över huvud taget 
hade något om Afrika. 

En intressant fråga att ställa om skolböckernas texter är vad jag har 
valt att kalla "subjekt-analys". Vad är det grammatikaliska subjektet i me
ningarna, dvs vem beskrivs som aktör och som en följd härav vem/vil
ka/vad framställs som objekt? Om t ex afrikanerna i Sydafrika i en text 
uppträder endast i ordet "arbetskraft" så är de aldrig egentliga subjekt, 
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och det blir tämligen svårt att utifrån den texten identifiera sig med 
dem. Min tes är att identifiering och solidaritet med de fårtryckta är 
möjlig bara om de tillmäts ställningen som subjekt eller huvudpersoner. 

Ett utförligt resonemang på basis av en subjektanalys skulle ta alltfår 
mycket utrymme i anspråk här. Jag rekommenderar läsaren att själv till
lämpa subjektanalys på de exempel som anförs. 

J ag har sett det som angeläget att i detta sammanhang även diskutera 
bildmaterialet i skolböckerna, som troligen spelar en viktig roll i forman
det av medvetandet vid läsningen och kanske lämnar starkare spår i 
minnet efter det att böckerna lagts åt sidan än själva texten. 

Sydafrika i högstadiets böcker 
i historia 
Denna del av undersökningen omfattar tio böcker, varav tre är fårdjup
ningsböcker, de övriga grundböcker. I alla dessa böcker behandlas Syd
afrika antingen kortfattat eller inte alls, med fyra undantag. Ett undantag 
är Kompass faktabok i Historia av Peter Mo die och J an Mo en från Esselte 
Studium (copyright 1972, nytryck 1979 med vissa ändringar). Här om
nämns boernas invandring i ett stycke under rubriken "Imperialismen" 
(s 109), motsättningen mellan engelska intressen och boerna som ledde 
till boerkriget (s 111) samt ett längre avsnitt om Sydafrika och apartheid 
(s 168-170). 

Det andra undantaget är Almqvist & WikseDs Historia fOr högstadiet av 
Hans Furuhagen, Olle Häger, Åke Lindström, Jan Torbacke, Hans Vil
lius och Kurt Ågren (1980). Här finns ett utförligt två sidors avsnitt om 
"Södra Afrika mellan vitt och svart", där Sydafrika har fått nästan en 
sida. 

Både Liber och Natur och Kultur har betydligt utökat det utrymme 
som ägnas Sydafrika i sina nyaste upplagor. I Levande historia i Natur och 
Kulturs SOL 2000-serie ägnas Sydafrika ett avsnitt på en och en halv sida 
med bilder. Liber reviderade 1981 sin Historia 3 från 1976 och utökade 
Sydafrika-avsnittet från 6 meningar i föregående upplaga till drygt en 
halv sida plus en bild. 

I några av de läroböcker, som är vanligt förekommande på högstadiet, 
är dock Sydafrika ganska summariskt behandlat. I Natur och Kulturs 
Historia 1 nämns Sydafrika inte alls, däremot finns ett kort avsnitt på två 
textstycken i Historia 3 av Lars Hildingson, Lennart Husen och Karl 
Reinhold Haellquist (copyright 1972, nytryck 1980). Här behandlas syd
afrikanska republiken under rubriken "De fårgade folken gör sig fria". Vi 
återger hela avsnittet om Sydafrika (s 122): 



sydafrikanska republiken 

l sydafrikanska republiken härskar ca 4 miljoner vita 
över ca 22 miljoner svarta och andra färgade. l inget 
annat land är apartheid, åtskillnad mellan raser, så mar
kant som här. Genom lagstiftning skärptes åtskillnaden 
under 1950- och 60-talen. De svarta hänvisas till särskil
da områden - Bantustan. De får endast tillträde till de 
vitas områden för att arbeta och skall alltid vara försed
da med pass. 

De vita i landet är i många fall ättlingar till holländare 
som utvandrade under 1600-talet. De uppfattar sig själva 
som afrikaner, och de har inget europeiskt land att 
vända "hem" till. Den gynnade ställning de har vill de 
inte ge upp. 

Som vi ser nedan i diskussionen av innehållet i texten har det utökade 
textavsnittet om Sydafrika i Levande historia fått med mycket av det som 
saknas i denna knapphändiga text. 

Ingendera av Natur och Kulturs fårdjupningsböcker i historia med ma
terial om Afrika har något mer att säga om Sydafrika (Ur folkens liv åk 8 
och åk 9). 

I Historia l i Libers Parasoll-serie fOrekoromer ett kort omnämnande 
av Sydafrika under avsnittet "Europeerna erövrar världen", där det un
der rubriken "Afrika delas" sägs (s 49-50): 

"I Sydafrika hade britterna övertagit en holländsk koloni i böJjan av 
1800-talet, och därifrån trängde de mot norr. Man smidde planer på att 
binda ihop brittiska besittningar i söder och i norr 'från Kap till 
Kairo'. " 

Var det bara land europeerna erövrade? Här finns inga afrikaner med i 
bilden. 

Sydafrika återkommer kort i ett avsnitt i Libers Historia 3 från 1979 
med Börje Bergström som huvudansvarig. I kapitlet "Supermakter, 
maktblock och nya stater" finns ett avsnitt om "Nya stater", där Sydafri
ka får fåljande beskrivning under den diskutabla rubriken "Svarta mot 
vita" (s 184): 
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"Den sydafrikanska republiken är en självständig stat, men de svarta 
som är i öve1väldigande majoritet har intefått frihet. Den vita minDlite
ten har konsekvent genomfört en rasåtskillnadspolitik, apartheid. Den
na politik går ut på att svarta och vita skall bo i olika områden. Då de 
svarta vistas i vita områden, måste de alltid bära pass med sig. De vita 
kontrollerar och utnyttjar de svmta, som måste utföra de tunga, smutsi
ga ochfarliga jobben. Trots att den här politiken harfördömts av 
världsopinionen, har den vita minoriteten skätpt sin politik mot de 
svarta allt sedan 1950-talet. " 
I den reviderade upplagan ägnas Sydafrika ungefår dubbelt så mycket 

text, och rubriken har nu ändrats till "Rasåtsldllnadens Sydafrika". Upp
läggningen är ungefår densamma, men det sägs litet mer om de vita (där 
bara boerna nämns), om att svart arbetskraft är en fårutsättning får de 
vitas höga levnadsstandard och om strejker och demonstrationer mot 
apartheidpolitiken. Dessutom sägs att bojkotter har varit utan större 
effekt, fårdömanden till trots, då Sydafrika har många begärliga varor, 
framfår allt guld. 

Över huvud taget kan man förvåna sig över att historieböckerna tar 
med så litet historisk bakgrund. I många fall ges bara en nulägesbeskriv
ning. I inget fall har man dragit några historiska paralleller t ex mellan 
rasismen i Sydafrika och den i andra länder, såsom USA, eller mellan 
apartheid-ideologin och den europeiska fascismen. 

Textanalys 
Om vi fårst granskar vad som sägs om den historiska bakgrunden till 

dagens Sydafrika så kan vi konstatera att det är litet eller intet. Där något 
sägs är det i samtliga fall missvisande eller felaktigt. I fem böcker där 
Sydafrikas tidigare historia tas upp nämns inget annat än de vita erövrar
na, som om de var fårst på platsen. Inte heller sägs ett ljud om det svar
ta motståndet mot koloniseringen. Det här är en historiesyn, som dess
värre motsvarar den som ges i apartheid-systemets egna skolor. 

I Levande historia 3 sägs följande om den tidiga historien (s 388). 
"I Sydafrika väntar afrikanernafortfarande på frigörelse. 1910 bilda

des Sydaftikanska unionen, en i st01t sett självständig stat i det sönder
styckade Aftika. Holländare och b1itter utgjorde mindre än 20% av be
folkningen, men all makt var samlad hos dem. De svarta var 70%, och 
resten var indier och kinese1: " 
Här finns i alla fall afrikanerna med, även om de är passiva åskådare 

till historien, väntande på sin frigörelse. 
Några ord om bokens terminologi är på plats. Här kallas afrikaner får 

"svarta" till skillnad från andra icke-vita grupper. Det kan vara värt att 
notera att benämningen "svarta" bland dem det berör i Sydafrika ofta 
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används för alla icke-vita grupper, för att motverka regeringens försök att 
splittra dem. 

De som kallas "holländare" i texten skulle säkert opponera sig. Redan 
i början av seklet hade många av. boerna flera generationers rötter i Syd
afrika. Många av britterna kom däremot i början av 1900-talet och har 
fortfarande starka band till England. 

Slutligen undrar man varifrån boken tagit uppgifter om kineser som 
en stor grupp i de sydafrikanska samhället. Den fjärde officiella folkgrup
pen, "de fårgade" består av människor med blandat ursprung av många 
olika varianter. 

Endast en bok tar upp motsättningarna mellan boer och engelska in
tressen, Esselte studiums Historia. Här behandlas den som ett av flera 
exempel på internationella kriser, som utlöstes av kapplöpningen efter 
kolonier på 1800-talet. Här sägs (s 111): 

"Den allvarligaste krisen utbröt i södra Afrika. Kap-Kairo-program
mets upphovsman, Cecil R ho des, var en av Englands främsta 'imperie
byggare'. Han hade koloniserat det inre av Sydafrika (nuvarande Rho
desia harfått sitt namn ifter Rhodes) och under sina expeditioner kom 
hanfram till boerrepublikerna Oranjifristaten och Transvaal. Efter brit
tisk provokation utbröt krig 1899. Det pågick til/1902 då boerna be
segrats. Kriget blev mycket blodigt, ca 20000 engelsmän och 4 000 boer 
stupade. Efter boerkriget blev hela Sydafrika en brittisk koloni. " 
Man kan göra några sakanmärkningar mot texten: Den ger intrycket 

att Rhodesia skulle vara en del av Sydafrika, vilket är felaktigt också om 
Rhodesia (eller egentligen Sydrhodesia) blev något av en förlängning av 
Sydafrikas rasistiskt upp byggda ekonomi. Det är också fel att Cecil Rho
des skulle ha stått för koloniseringen av det inre av Sydafrika. De två 
boerrepublikerna som nämns är ju en mycket stor del av det nuvarande 
Sydafrika. Men framför allt är avsnittet ett prov på vad man kan kalla en 
kolonial historiesyn. Hela den afrikanska befolkningen lyser med sin 
frånvaro i texten. Nu var den visserligen inte indragen direkt i kriget 
men bosatt i områdena långt innan vare sig Rhodes' män eller boerna 
koloniserade det. Och ännu viktigare. Det är svårt att förstå Sydafrikas 
senare historia om man inte ser hur de vita grupperna, som förde ett bit
tert krig mot varandra vid sekelskiftet, blott tio år senare kunde enas om 
att upprätta en gemensam republik där den afrikanska majoriteten inte 
hade några som helst rättigheter utan skulle förpassas (1913) till reservat 
för att få rätt att vistas i "vita områden" endast som arbetskraft. Det var i 
protest mot detta, som ANC bildades 1912. 

Levande historia är den enda bok i historia, som nämner jordpolitiken 
och som betonar att afrikanerna utnyttjas som arbetskraft: 

"En lagfrån 1913 gav 13% av landet till de svmta och 87% till de 
vita. De svartas löner har alltid legat långt under de vitas. En vit gruv
arbetare hade 1981 drygtfem gånger mer i lön än en svart. " 

Man kan kanske anmärka att det inte bara är löneskillnaderna, som 
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utmärker den rasistiska arbetsmarknaden, utan framför allt att alla tunga 
och farliga arbeten utförs av icke-vita. På den svarta arbetskraften vilar 
de vitas välstånd. 

I de övriga granskade historieböckerna sägs ingenting om att den 
orättvisa jordpolitiken, begränsningarna i afrikanernas rörelsefrihet och 
utnyttjande av dem som billig och undertryckt arbetskraft inleddes redan 
i bötjan av 1900-talet i ett samarbete mellan boer och engelsktalande 
med den brittiska kronan som formellt överhuvud. Detta kan skapa den 
felaktiga men vanliga uppfattningen att politiken gentemot de svarta i 
Sydafrika enbart är ett resultat av boernas och Nationalistpartiets ideo
logiska fördomar. En riktigare syn är troligtvis att Sydafrikas apartheid
system är ett extremt försök att reglera tillgången på arbetskraft utan att 
behöva ge den afrikanska majoriteten politiska rättigheter och bestäm
manderätt över landet. Detta intresse delas av både boer och engelsk
talande. 

Jordfårdelningen och bantustan-politiken behandlas i sex av sju 
böcker, som tar upp Sydafrika. Undantaget är Libers Historia l, som 
endast nämner britternas kolonisering utan att säga något om dess so
ciala effekter. 

I Libers Historia 3 och Natur och Kulturs Historia 3, som både citera
des ovan, får man klart får sig att rasåtskillnaden har att göra med ut
nyttjandet av svarta som arbetskraft. Det är kärnan i apartheid och där
för bra att det kommer fram. Men det är alltid problem med hårt kom
primerade texter, i synnerhet om förhållanden och länder, som vi inte 
annars är väl bekanta med. Texten kan helt enkelt bli för kryptisk för bå
de lärare och elever. Förstår lärarna och eleverna av dessa texter att de 
flesta afrikaner inte bor i bantustans? Man får intrycket att rasåtskillna
den faktiskt har genomförts och att afrikaner endast undantagsvis rör sig 
i de vitas områden. 

Kanske kunde böckerna också nämna att hela 87% av Sydafrikas jord 
är reserverad för de vita och bara 13%, ofta karg jord, för den afrikanska 
majoriteten. De svåra ekonomiska och sociala förhållandena i bantustan
områdena, som har blivit rena avstjälpningsplatser för "överflödiga afri
kaner" kunde också ha nämnts. Sådan information behövs för att föfstå 
bakgrunden till motståndet mot förtrycket. 

I Levande historia 3, där Sydafrika-avsnsittet har blivit utökat, ges en 
betydligt klarare bild av vad "hemlandssystemet'' innebär för afrika
nerna: 
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"Hemländer" 

De vita har byggt upp ett samhälle grundat på rasåt
skillnad, apartheid. Lagar skiljer raserna åt. 1949 
förbjöds äktenskap mellan vit och svart. 

För att de svarta inte skall bilda en stor majoritets
grupp har de delats upp i en rad "stamgrupper". Var 
och en av dem har tilldelats ett "hemland". 11 miljo
ner svarta lever i dag i sådana överbefolkade, ofrukt
bara områden. De har berövats sitt sydafrikanska 
medborgarskap, har ingen rösträtt och måste ha pass, 
när de vistas utanför sitt "hemland;'. 

För att försölja sig flyttar svarta till de vitas-indus
tristäder, där de betraktas som gästarbetare och 
tvingas bo i kåkstäder, skilda från de vitas områden. 

Syftet med apartheid är att bevara den vita minori
tetens makt. Den svarta majoriteten skall, splittrad i 
"hemländer" och kåkstäder, tjäna som billig arbets
kraft åt de vita. 

I Sydafrika lever kolonialismen. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att kopplingen mellan bantustan
politiken och behovet att reglera och fårtrycka de afrikanska arbetarna 
finns med i historieavsnitten, även om de tidigare var väl kortfattat be
skrivna. Låt oss övergå till frågan om hur motståndet behandlas. Här blir 
resultaten mindre positiva. 

I Esselte studiums Kompass Historia (1979), s 168-169 får vi läsa föl
jande: 

"Apattheidlagama innebär att afrikanerna endast får komma i kon
takt med de vita som arbetare och tjänstifolk. På tåg och bussar finns 
skilda kupeerför europeer och afrikaner och i parkerna finns särskilda 
bänkat: Aftikanema har ft·åntagits alla medborgerliga rättigheter och 
hänvisats till särskilda rese1vat. Därifrån hämtar de vita herrama den 
arbetskraft de behöver. Arbetarna måste alltid bära pass som visar att 
de har ett arbete. De får inte röra sig ftitt i landet och tvingas att bo i 
baracker eller i negerstadsdelar i städernas utkante1: " 

"Apartheidpolitiken har blivt allt strängare och den afrikanska be-
folkningen iSydafrika är nu mer eller mindre förslavad. Aftikanema 
har endast en bråkdel av de vita arbetamas löne1: De aft·ikanska barnen 
har knappast några möjligheter att få skolutbildning över grundskolan. 
Polisen ingriper med våld mot vatjeförsök till opposition. Ar 1960 ge
nomförde afrikanerna i staden Shatpeville en fredlig demonstration mot 
passlagarna. Polisen öppnade eld mot demonstrantema och 67 afrika
ner dödades. En liknande massaker ägde rum 1976 i Sowetho". (Bokens 
felstavning.) " 
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Här är boken forst på väg att definiera apartheid endast i termer av 
den mest iögonenfallande sociala diskrimineringen i städerna, innan 
framställningen räddas av redogörelsen får reservatpolitiken och dess 
funktion. Anmärkningsvärt är i alla fall öppningen, där apartheid sägs 
innebära att afrikanerna inte får komma i kontakt med vita annat än 
som arbetare och tjänstefolk - som om afrikanernas stora mål i livet var 
enbart att få komma i närmare kontakt med de vita. 

Men det mest anmärkningsvärda är den bild av fårslavDing och mas
sakrer som ges av afrikanernas situation. Visserligen skall hårt fortryck 
beskrivas som hårt fortryck, men här blir afrikanerna enbart objekt for 
fårtrycket, aldrig subjekt, som reser sig mot fortrycket Upproret i Sowe
to t ex kunde ju ha inlett en beskrivning av den jäsning och den okuvade 
motståndsvilja som i dag präglar Sydafrika. Men Soweto forblir här en
dast en av många massakrer av en kuvad befolkning, en bild som inte 
motsvarar dagens verklighet. 

I den andra utfårliga beskrivningen av Sydafrika målas också en mörk · 
bild upp, även om exemplen på fårtryck av oppositionen indirekt låter 
läsaren forstå att ett sådant motstånd måste ha funnits. Jag citerar en del 
av Sydafrikavsnittet i Almqvist & WikseDs Historia fOr högstadiet: 

"- - - Genom den s k rese1vatlagen skapades särskilda områden, dit 
den del av bifolkningen hänvisades som inte behövdes som billig arbets
kraft i städerna. För att hindra alla upprorstendenser irifördes andra 
stränga lagm: Sabotagelagen gjorde det tex möjligt att straffa vmjeför
sök eller anstiftan till sabotage med fem års fängelse eller döden. 90-
dagarslagen gav polisen rätt att hålla misstänkta fängslade i tre måna
der utan rättegång osv. Den icke-vita bifolkningenfråntogs de begränsa
de rättigheter den tidigare haft och tvingades leva som en tredje eller 
fjärde klassens medborgare i sitt eget land. 

Allaförsök att med strejker och demonstrationerprotestera mot 
apartheidpolitiken har skoningslöst slagits ne1: " 
Det ser sannerligen dystert ut om man får tro denna beskrivning'. Här 

finns inget som är oriktigt, men bilden är ofullständig och därmed miss
visande. För den som vill skaffa sig alternativ och kompletterande infor
mation om motståndsvågen sedan Soweto-upproret 1976 rekommende
ras Afrikagruppernas studiebok Befrielsekampen i Afrika och fortlöpande 
nummer av Afrikabulletinen. 

Vi finner inte i någon av historieböckerna ett omnämnande av ANC, 
African National Congress, den nationella befrielserörelsen i Sydafrika, 
som grundades redan 1912 och som framstår som den obestridliga re
presentanten for Sydafrikas folk. Inte ens det faktum att Sverige ger bi
stånd till ANC tycks ha motiverat någon läroboksforfattare att nämna 
ANC. 

I Libers revidering av sin Historia 3 nämns strejker och demonstratio
ner - vilket är positivt i jämforelse med den tidigare versionen där inget 
motstånd mot apartheid inom Sydafrika fanns med. Men perspektivet är 
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mörkt, protester slås hänsynslöst ned och en välutrustad arme står stän
digt beredd att gripa in. Varfor inte i stället framhäva att apartheidrege
ringen inte har lyckats bryta motståndsviljan? 

I den nyaste boken, Levande historia, finns ett stycke med underrub
riken "Inre motstånd". Det lovar gott, men vid läsningen blir man be
sviken. Låt oss se närmare på texten: 

"Det tidiga motståndet mot rasismen leddes av Gandhi under unio
nens första år. Den icke-vita bfj'olkningen saknade sedan ledare under 
många å1; menfrån 1960 har motståndet mot apartheid hårdnat och 
samtidigt har de vitas metoder blivit allt h4rdare. 

1960 sköts 83 afrikaner till döds, när de demonstrerade i staden 
Sharpeville. 1976 dödadesflera aftikaner vid upplopp i de svaJtas 
stadsdel Soweto utanför guldgruvestaden Johannesburg. " 

Det är nu inte riktigt sant att Gandhi ledde motståndet. Det hade va
rit mer relevant att nämna att ANC grundades så tidigt som 1912 och 
samlade folk från alla folkgrupper och samhällsskikt. Den icke-vita be
folkningen saknade inte ledare, än mindre saknades motstånd, som tex
ten ger sken av. Under mellankrigstiden uppstod bl a fackföreningar for 
svarta arbetare, något som var ovanligt i Afrika. Påståendet om att mot
ståndet har hårdnat sedan 1960 är väl diffust. "De vitas metoder" ger bil
den av en kamp mellan två rasgrupper, inte av motstånd mot en speciell 
minoritetsregim. Här skulle det ha varit lämpligt att säga något om mot
ståndets former och nämna några av ledarna, tex Albert Luthuli, Nelson 
Mandela och Oliver Tambo. 

I det andra stycket målas igen en bild av massakrer upp, inte av mot
ståndsvilja och kamp. Men skall man nämna offren for apartheid-regi
mens politiska våld så är uttrycket "flera afrikaner" litet i underkant, när 
minst tusen dog i Soweto och de demonstrationer som följde på de 
forsta demonstrationerna där 16 juni 1976. 

Vad denna bok säger om motståndet är alltså behäftat med en rad stö
rande fel och missvisande uppgifter, och är tyvärr ingen forbättring av 
tidigare skolböcker, som antingen teg om motståndet eller som beskrev 
afrikanerna enbart som offer. 

Varken Levande historia eller någon annan av de tre böcker, som näm
ner Soweto-upproret har tagit tillfället i akt att skriva om hur skolelever 
här tog initiativet till en förnyad motståndsvåg i Sydafrika. Att Levande 
historia kallar upproret for "upplopp" gör inte saken bättre. För de lärare 
som använder denna bok kunde det vara en ide att utnyttja bokens ord
val som utgångspunkt for en diskussion om det politiska språket. Vilka 
associationer får läsaren/ åhöraren av ord som "upplopp" i stället for "re
volt" eller "uppror", av ord som "befrielserörelse" i stället for "terroris
ter? Exemplen mångfaldigas. 

Över huvud taget är Sydafrikas ställning i världen och i södra Afrika 
myck~t bristfälligt beskriven i historieböckerna, som därfor ger foga bak-
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grund till dagens krisläge och konflikter i södra Afrika. Militärupprust
ningen har ökat starkt sedan Sharpeville-massakern 1960 och :fatt nya 
toppar efter interventionen i Angola 1975-76 och Soweto-upproret 1976. 
I dag har Sydafrika med största sannolikhet egna kärnvapen och har :fatt 
kärnkraftteknologi från ett flertal västländer, såsom Tyska Förbundsre
publiken och Frankrike. Antaganden om Sydafrikas kärnvapen nämns 
inte i någon historiebok, militärupprustningen endast i två. Den ena är 
Almqvist & WikseDs Historia fOr högstadiet. Här nämns det i ett samman
hang och på ett sådant sätt att man inte bara :far en bild av hotet utan 
också en föreställning om att hotet lyckas kväsa oppositionen: 

"- - - Rika mineralfyndigheter har också utnytijats för en omfattande 
industrialisering av landet. Den har givit de styrande vita en fast ekono
misk grund att stå på och möjligheter att med en modernt utrustad polis 
och militär hålla den svarta majoriteten i schack. " 

I den andra boken som nämner upprustningen, Levande historia, 
konstateras att Sydafrika har Afrikas starkaste och modernaste arme och 
är ekonomiskt mäktigt, varför grannländerna är tvungna att ha handels
förbindelser "med den hotfulla och frånstötande grannen". 

Men hotet har också förverkligats genom ockupationen av Namibia, 
genom räder och ockupation av delar av Angola, genom kommandorä
der mot vad som påståtts ha varit AN C-baser i grannländerna. Det hade 
bara behövts några ord för att få med denna verklighet. 

Böckerna tar över huvud taget sällan med aktuella tendenser och pro
blem. Ibland undrar man om läroboksförfattarna själva är orienterade 
om den värld de beskriver. Deras eget och läromedelsförlagens försvar 
är antagligen att de inte vågar vara aktuella och riskera att boken i mor
gon, eller kanske innan den hinner komma i tryck, blir inaktuell. Det 
kräver naturligtvis en del kunskap om ämnet för att veta vilken kunskap, 
som kan väntas vara lika viktig om några år, som i dag. Ett sätt att.kom
ma ur dilemmat är att tydl~gt ange datum för viktiga händelser i samti
den, i stället för att försöka ge sken av tidlöshet. 

Försummelsen att nämna ANC kan knappast ursäktas. Ett datum 
som 20 augusti 1983 då den stora anti-apartheidorganisationen United 
Demoeratic Front bildades, kunde nämnas. Sydafrikas aggression mot 
grannstaterna har nu pågått i tioår-ockupationen av Namibia ännu 
längre. 

Sedan 197 5 har södra Afrikas politiska karta drastiskt förändrats i och 
med det portugisiska kolonialväldets fall och Angolas och Moc;ambiques 
självständighet. Sydafrikas intervention i Angola 1975-76 var en av de 
viktigaste händelserna i södra Afrikas nyare historia. Det är knappast en 
tillfällighet att Soweto-revolten kom bara några veckor efter det att de 
sydafrikanska trupperna tvingades dra sig tillbaka från Angola. Det var 
första gången i Sydafrikas historia, som dess arme fick se sig besegrad 
(visserligen hade Sydafrika av politiska skäl inte kunnat sätta in full 
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styrka). Låt oss se hur detta viktiga skede i södra Afrika beskrivs i skol
böckerna. 
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Sydafrikas intervention i Angola finns med i enbart en av böckerna. I 
Levande historia sägs att det rasade "inbördeskrig mellan konkurrerande 
befrielsearmeer fram ti111976" och att "den ena sidan stöddes av Sydafri
ka, USA och Kina, den andra av Sovjetunionen". Dessutom upplyses vi 
om att "den sovjetstödda sidan fick stöd av soldater ur Kubas arme.'' 
Varfor inte nämna att sydafrikanska trupper och minst ett par tusen le
goknektar inte bara "stödde" den andra sidan (FNLA och UNITA), utan 
också förde striden for dem mot MPLA? Eftersom FNLA och UNITA 
inte ledde sydafrikanernas och legoknektarnas krigsinsatser så finns det 
skäl att vara forsiktig med benämningen "inbördeskrig" i detta samman
hang. Det var framfor allt fråga om en intervention från Sydafrika, som 
med USAs och Zaires stöd ville forhindra att den for dem alltfor radika
la befrielserörelsen MPLA fick regeringsmakten. Att MPLA segrade får 
lustigt nog inte läsarna av Levande historia reda på. 

Den enda bok som nämner den sydafrikanska invasionen är Historia 3 
från Liber. Men det kallas "invationsforsök" och boken framhäver att 
MPLA stöddes av Sovjetunionen, fick stöd av kubanska trupper och att 
utgången av kriget stärkte Sovjets position. Om befrielserörelserna sägs 
att de hade stöd i olika stammar och från olika utländska makter. Syd
afrikas politik forklaras således inte och dess intervention förringas. Ä ven 
interventionen i Angola borde sättas i samband med minoritetsregio
nens rädsla for att den sydafrikanska befrielserörelsen, ANC, får mera 
stöd; 

I Historia för högstadiet (Almqvist & Wiksell) finns ett i övrigt utmärkt 
avsnitt om de portugisiska kolonierna, som beskriver gerillakriget mot 
den portugisiska kolonialismen och dess politiska arbete, men inte ett 
ord om Sydafrikas hot mot de radikala självständiga staterna. I Esselte 
studiums Historia ges en forringande beskrivning av befrielserörelserna i 
Angola, Mo<;ambique och Guinea-Bissau. Självständigheten beskrivs in-

. te som resultatet av befrielsekampens framgångar och fortroende bland 
folket utan som en något oförklarlig följd av att diktaturen föll i Portugal 
1974 och att den nya regeringen började forhandla med befrielserörel
serna. Om Angola sägs det: 

"I Angola upprättades den nya statenförst Efter svåra inre stlidighe
ter, där den segrande bfjiielserörelsenfått moraliskt stödfrån de flesta 
länder i världen men militär hjälp endastfrån Cuba. " 

Här ges alltså interventionsmakternas egen bild av kriget 1975-76 i 
Angola som ett inbördeskrig, medan den militärt helt avgörande inter
ventionen från Sydafrika och från grannstaten Zaire med UsA-regering
ens aktiva stöd förtigs. Denna missvisande och felaktiga historieskrivning 
kan inte ge en grund for förståelsen av vad som händer i dag, då Sydafri
ka sedan augusti 1981 är inbegripen i en intervention i södra Angola, 
som utgör Sydafrikas största militära operation efter andra världskriget. 
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Det faktum att Sydafrika får ett ekonomiskt och politiskt stöd från 
många västmakter nämns endast i två böcker. I Levande historia läser vi: 

"Sydafrikas apwtheid harfördömts av FN, och krav har rests både i 
Västeuropa och USA på att all handel med landet skall upphöra så 
länge apartheid tillämpas. Men handelsbojkotterna har inte varit sär
skilt tffektiva. Västvärlden behöver Sydafrikas guld och diamante1: " 

Texten är oklar. Några handelsbojkotter har ju aldrig genomfOrts, en
dast ett vapenembargo. Texten antyder också att det skulle vara omöjligt 
får västvärlden att gå med på handelsbojkotter får att Sydafrikas diaman
ter och guld behövs. Men detta är Sydafrikas argument. strategiska råva
ror finns i väst i lager, som kunde räcka så länge en effektiv bojkott rikta
des mot Sydafrika fOr att tvinga regeringen till fOrhandlingar om Nami
bias självständighet och avskaffandet av minoritetsstyret i Sydafrika. Om 
viljan fanns. Att den inte finns kan inte fOrklaras bara med råvarubehov. 
Sydafrika har ett politiskt stöd från framfår allt USA och England. 

Befrielserörelserna har en tid pläderat får ett oljeembargo mot Syd
afrika, som skulle drabba regeringen på en känslig punkt, eftersom Syd
afrika saknar egna oljereserver. Att västvärlden inte heller gått med på 
detta kan inte fårklaras av råvarubehov hos västländerna. 

Det är trots dessa anmärkningar positivt att texten ändå noterar att 
bojkotter mot Sydafrika inte har genomfOrts på grund av västvärldens 
motstånd. Detsamma gäller om den andra bok, som har något att s~ga i 
frågan, även om dess korta text också är behäftad med fel. Det är Esselte 
studiums bok, som säger: 

"FN har vidflera tillfällenfördömt apartheidpolitiken, men USA och 
Storbritannien, som har stora ekonomiska intressen i Sydafrika, har 
motsatt sig ett militätt ing1ipande av FN. " 
Något militärt ingripande har det nu inte varit fråga om, däremot om 

handelsbojkott och oljeembargo, vilket USA, England och Frankrike all
tid motsatt sig. Trots denna felaktighet är det ett plus att boken inte ger 
den bild av en kompakt omvärld, som tar avstånd från apartheidregi
men, som många andra böcker vill ge. I Almqvist & WikseDs bok tex 
sägs att "Omvärldens kraftiga fårdömande av apartheid har inte heller 
haft någon verkan". En liknande missvisande bild ges i Libers korta av
snitt om Sydafrika (1979) där det sägs: 

"1Jvts att den här politiken har fördömts av världsopinionen har den 
vita min01iteten skärpt sin politik mot de svarta allt sedan 1950-talet. " 
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I den reviderade upplagan (1981) nämns att guldet är så begärligt att 
bojkotter inte har varit effektiva. Men vem som är intresserad av guldet 
sägs inte. 

Sveriges Sydafrika-politik nämns endast i en bok, och igen är det 
Esselte studiums Historia, som ger en fylligare bild än de andra. Här 
sägs: 

"I stora delar av världen har man riktat skarp kritik mot den sydafti
kanska raspolitiken, och man har bla i Sveligeförsökt genomföra en 
bojkott mot Sydaftikas exportvaror. " 

Igen störs det hela av ett sakfel - ingen bojkott mot handeln har nå
gonsin fdrekommit från regeringens eller riksdagens sida, däremot infor
des en lag som forbjuder nyinvesteringar fOr svenska foretag i Sydafrika 
från 1979. Eventuellt avser forfattarna här konsumentbojkotten av syd
afrikansk frukt och konserver, men den utgör dock enbart en mindre del 
av Sydafrikas export till Sverige, smn till 40% av värdet utgörs av metal
ler, såsom ferrokrom. Genom att en svensk aktion mot apartheid är det 
enda som nämns, medan de svenska foretagens verksamhet fdrbigås, ges 
en litet missvisande bild av Sveriges fOrhållande till Sydafrika. Man mis
sar också möjligheten att peka på sambanden mellan vårt samhälle och 
andra, i detta fall det sydafrikanska. Detta gäller naturligtvis i ännu högre 
grad de böcker som över huvud taget inget säger om Sverige och Syd
afrika. 

Speciellt förvånande är det att den fårskaste boken, Levande historia i 
SOL 2000-serien, inte har ett ord om Sverige och Sydafrika. Det kan 
knappast ha undgått författarna att konsumentbojkotten hade blivit ak
tuell igen (för att kulminera i förbudet mot import av livsmedelsvaror, 
som togs i början av 1986), att investeringsförbudet för svenska företag 
hade väckt stor debatt och att frågan om handelsstopp med Sydafrika 
hade rests av bl a Ekumeniska nämnden. 

Vad är läroboksforfattarna och -forlagen rädda fOr när de undviker att 
ta upp frågan om Sverige och Sydafrika? Är de rädda for att ta upp nå
got kontroversiellt, som kan väcka foräldrarnas missbehag? 

Men hur kim man egentligen låta bli att diskutera Sverige och Syd
afrika om man tar-solidaritetsmålsättningarna i läroplanen på allvar? 
Eller betraktas de bara som meningslösa dekorationer? 

Samma frågor ställer man inför det faktum att en och endast en bok 
nämner Namibia. Det är Kompass faktabok Historia utgiven av Esselte 
studium (1979) som skriver: 

"Sydaft·ika övertog förvaltningen av tyska Sydvästaftika ifterjörsta 
världskliget på uppdrag av Nationernas Förbund. Aven i detta område 
har man infört apartheid. Området heter numera Namibia. " 

Här finns inga sakfel och upplysningarna kunde tas som grund för 
djupare och aktuell information om det ockuperade Namibia och den 
befrielsekamp som SWAPO leder. Men det är värt att notera att varken 
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befrielsekampen, dess organisation eller ens över huvud taget några 
namibier uppträder här som subjekt. 

Det kunde också ha varit värt att notera att Förenta Nationerna upp
repade gånger enhälligt fördömt Sydafrikas ockupation av Na:inibia och 
att Internationella domstolen i Haag har förklarat ockupationen som stri
dande mot internationell rätt - den enda ockupation av något land, som 
har fått denna dom. SWAPO har av FN s generalforsamling förklarats 
vara den enda legitima företrädaren för Namibias folk. 

Ä ven SW APO har i flera år fått humanitärt bistånd från den svenska 
staten och från en rad frivilliga organisationer. Men SWAPO nämns inte 
i någon enda högstadie bok. 

Bildanalys 
Till sist några ord om bildmaterialet. Det är förvånansvärt torftigt. Bara i 
Esseltes55> bok finns någon bild som anknyter till motståndet och där 
man kan se afrikaner i handling. På nästa sida återges en bild där afrika
ner står i grupp och kastar ner sina pass på marken för att brännas. 

En annan bild visar Sharpeville 1960, där man ser poliser stå och tala i 
grupp medan döda och sårade ligger på marken utan att de tar notis om 
dem. 

I boken finns också i avsnittet om kolonialiseringen en liten bild som 
visar afrikaner sittande på marken framför brittisk militär. Bildtexten sä
ger att det är zuluhövdingen Cetwhos förödmjukade sändebud i det brit
tiska högkvarteret efter striderna i Sydafrika på 1880-talet. Men i bokens 
text har inget alls nämnts om det starka afrikanska motståndet mot den 
koloniseringen! 
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Afrikaner i Sydafrika brän
ner de förhatliga passen. 

Sharpeville-massakern 1960. Bilden 
togs strax efter våldsdådet. Poliserna 
samtalar utan att ta notis om de sårade. 
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Liber förlag är förvånansvärt ointresserat av bilder från Sydafrika. 
Först i och med den reviderade upplagan av Historia 3 kom en bild från 
Sydafrika med i någon av Libers högstadieböcker. Och den bild forfattar
na har valt är minst sagt förlegad. Trots att texten om Sydafrika upp
märksammar att afrikaner utnyttjas som billig arbetskraft, att bantustans 
är hörnstenen i apartheidpolitiken och att strejker och demonstrationer 
förekommer mot systemet, så väljer man att illustrera systemet i Sydafri"' 
ka med en parkbänk, reserverad for vita. Bildtexten gör det inte bättre: 
"svarta far inte sitta på samma soffor som vita." Som om detta vore de
ras högsta önskan. Visst är den sociala diskrimineringen förnedrande, 
men den är inte kärnan i förtrycket, som fortsätter trots att allt fler park
bänkar och tom konsertsalar blir tillgängliga for alla raser. 

Rasåtskillnaden i Sydafrika märks på alla områden. 
Svarta får inte sitta på samma soffor som vita. 
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I Natur och Kulturs Historia 3 finns en bild, som bland sju andra till
sammans med en världskarta bildar ett slags titelblad till avsnittet "De 
fårgade folken gör sig fria". Den tecknade bilden från Sydafrika visar en 
vit kvinna på en parkbänk med skylten "Europeans only" och en rad 
svarta figurer gående i bakgrunden (se nedan). I båda dessa fall har illu-

4. l vissa länder hi!de de vita 
inte förberett frigörelsen. l det 
fria Kongo bröt ett inbördes· 
krig \Jt 1960. 

6. l Sydafrlka harskar 
alltjämt .en minoritet vita 
över en majoritet svarta. 
Rasåtakillnad råder, 

7. Nästan alla färgade folk 
har fått nationell frlhet, men 
okunnighet och svält bestär 
ofta. 



52 AFRIKA I SKOLBÖCKERNA 

strationsmaterialet tagit fasta på "petty apartheid" (den sociala diskrimi
neringen), som visserligen är ett iögonenfallande drag för en besökare 
och varit till irritation för de svarta, meu som inte ger oss någon associa
tion till kärnan i det sydafrikanska förtrycket. Förtrycket kan mycket väl 
bestå också nu när parkbänkarnas förbudsskyltar tas ned. Att endast 
återge en parkbänksbild är därför vilseledande. 

l slumområden och "hemländer" är skolor och sjukvård mycket sämre än de vitas. 
Tuberkulos och mässling tar många liv - som i alla fattiga områden i Afrika. 

Bakom de vitas galler. strejkerna har ökat: 1971 strejkade 4.450, år 1981 över 
85.000. Polisingripandena har ökat i takt med den fackliga aktiviteten. · 

I Levande historia 3 (bilderna ovan) betonas den sociala misären (bil
den av kåkstaden) och polisens ingripanden. Vad bilden i mitten av fem 
unga pojkar framför en bil skall illustrera är oklart. Texten ger heller 
ingen förklaring. 

Bildtexten introducerar också ett nytt ämne: strejker och facklig aktivi
tet, som inte behandlas i texten. Man får det felaktiga intrycket att polis
ingripanden framför allt har att göra med strejker, fastän det utövas po
lisvåld mot alla former av protest, varav strejker är bara en. 

Afrikanerna på dessa bilder är märkbart mer anonyma än två bilder i 
samma avsnitt av boken från Moc;ambique. På den ena av dessa diskute
rar en förman med arbetare på ett kollektivjordbruk, på den andra ser 
man kvinnor göra tvål. Det är människor med tillförsikt, i fård med mål
medveten handling - något som hade behövts också för att motverka 
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den allmänna bilden av de svarta i Sydafrika som enbart offer. 
Natur och Kulturs Historia 3 har också en annan bild med anknytning 

till Sydafrika, en karikatyr (s 123), som visar fem män stående i konti
nenten Afrika med texten: 

"Många vill ha inflytande i de nya statema i Afrika. Runt den afri
kanska kontinenten är representanterför Sydafrika, USA, arabstaterna, 
Kina och Sovjetunionen beredda att ta för sig. Den svarte afrikanen ser 
måttligt road ut - - - '' 
Teckningen bygger på tesen att alla dessa stater är lika goda kålsupare, 

en tanke som inte delas av många afrikaner. Bilden verkar tagen ur en 
nordamerikansk tidning, men vi får ingenstans veta källan! 

Många vill ha inflytande i de nya staterna i Afrika. Runt den 
afrikanska kontinenten är representanter för Sydafrika, USA, 
arabstaterna, Kina och Sovjetunionen beredda att ta för sig. 
Den svarta afrikanen ser måttligt road ut. .. 

I Almqvist & Wiksells Historia och i fördjupningsboken På väg mot 
framtiden förekommer en och samma bild, som jag inte riktigt förstår 
vitsen med (se nästa sida). Här sitter en engelsman vid ett bord med 
gruvschakt bakom sig. Framför bordet står en kines med fläta och runt
om honom andra kineser med packbylten på marken. I fördjupnings
boken är texten följande: 
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"Bild 162 visar en scenfrån en gruva i Sydafiika, som var en b1ittisk 
koloni. Det är en kinesisk arbetare som anmäler sig till arbete. Under de 
föregående århundradena hade många kineser slagit sig ner utomlands. 

" 

Här kunde man av texten tro att bilden illustrerar kinesernas vandrar
lust. En helt annan betoning ger bildtexten i grundboken. 

"Engelsmännen dök upp överallt i världen under impelialismens tid. I 
Sydafrika bröt de diamanter och ädelmetalle1: För att få arbetare till 
gruvorna åkte de så långt som till Kina. På bilden nedan syns kineser 
som värvats till sitt nya arbete i en annan världsdel. " 
Här sätts bilden i samband med frågan om behovet av arbetare till 

den av brittiskt kapital finansierade gruvindustrin, vilket är en nog så vik
tig historisk detalj. Men värvningen av kineser till gruvindustrin i Syd
afrika förblev dock en kuriositet i historien, de flesta gruvarbetarna var 
afrikaner från Sydafrikas grannländer och från Sydafrika självt. En bild 
på afrikanska arbetare hade knappast varit omöjlig att få tag på. 

Man får över huvud taget ett intryck av att bilderna inte utvalts med 
omsorg som ett pedagogiskt instrument utan valts godtyckligt och sna
rast fyller en dekorativ funktion i skolböckerna. 
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I samhällskunskap ingår ett avsnitt om "u-land", som i de mest använda 
böckerna, Natur och Kulturs SOlrserie och Libers Parasoll-serie, har fatt 
ett ganska stort utrymme. I båda böckerna förekommer också Sydafrika 
som exempel. 

I Libers 43 sidor långa avsnitt om "u-land" fårekommer Sydafrika en 
gång (avsnittet är över huvud taget skrivet med mycket få konkretise
ringar och en generaliserande text). Sydafrika tas här upp i uppräkning
en av gemensamma drag hos u-länderna under punkten "Låg hälsostan
dard". Här ges en reservation: 

"Men detfåtal rika människor vi talat om tidigare är naturligtvis pre
cis lika friska som vi. Det är alltså en fråga om att ha råd och ha kun
skap. Ett bra exempel på detta är den stora skillnaden i barnadödlighet 
mellanfärgade och vita i Sydaftika. " 
Här kan man invända att den stora barnadödligheten bland svarta 

barn ("fårgade" är i sydafrikanskt sammanhang enbart människor av 
blandras) i Sydafrika inte egentligen är tecken på något typiskt och na
turligt får u-länderna utan ett tecken på Sydafrikas unika position som 
ett land där rasfårtrycket finns stadgat i lag. Det är inte heller pengar och 
kunskap, som ligger i grunden får olikheterna, utan de svåra villkor, som 
framfår allt befolkningen i reservaten tvingas leva under. Orättvisan som 
här påtalas är således inte typisk utan exceptionell och extrem. 

I Natur och Kulturs bok i samhällskunskap, under rubriken "vad splitt
rar världen?", sägs att det finns spänningar mellan maktblock, spänning
ar mellan stater och "spänningar inom staterna, tex mellan svarta och 
vita i Sydafrika, mellan greker och turkar på Cypern, mellan rika och fat
tiga i Brasilien". Här ges en bild av rasmotsättningar som något i luften 
hängande, man -kunde också tro att de helt enkelt inte kommer överens 
därfår att de är vita respektive svarta. Det skulle antagligen vara mer 
korrekt att säga att spänningarna också i Sydafrika är mellan rika och fat
tiga, om man måste uttrycka sig så schematiskt som här. Det hela blir 
inte bättre när boken ett par sidor senare säger att "skillnaden i hudfårg 
och annat som vi uppfattar som 'annorlunda' kan skapa hat mellan män
niskor och folkgrupper". Finns det någon plats i världen där rasmotsätt
ningar inte har att göra med ekonon1isk exploatering och ekonomisk 
ojämlikhet utan bara med en "naturlig" reservation mot människor med 
annan hudfårg? 

När boken senare säger att: 
"En särskild j01m av rasdiskrimine1ing är den avsiktliga rasåtskillna-
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den. Den är lagstadgad i Sydafrika och kallas där apmtheid. Den har 
FN fördömt och bekämpat i många åt: " 
så har man helt riktigt påpekat det som kanske gör Sydafrika unikt i 

världen men samtidigt befåst tanken att rasdiskriminering blott vilar på 
en vit minoritets falska överlägsenhetskänsla och på inget annat. Men 
nyanseringen av bilden kan givetvis ges i andra ämnen eller med kom
pletterande fördjupningsmateriaL Påpekandet att systemet i Sydafrika 
strider mot FN s deklaration om mänskliga rättigheter, som det citerade 
avsnittet berör, är riktigt och viktigt. 

En positiv detalj, där denna bok är ensam, är påpekandet i slutet på 
avsnittet "Mot en enad värld?" att det finns aktionsgrupper for länder 
som Chile och Sydafrika. "Avsikten är att påverka dem som har den po
litiska makten, i kommunen, i staten, i världen" sägs det. Här hade det 
kanske varit på plats att peka på det direkta stödet till befrielserörelserna 
som en central del av solidaritetsarbetet solidaritetsrörelsen är ju inte 
alls enbart en lobby for alternativt politiskt handlande. Men största bris
ten här är att ingenting sägs om varfor solidaritetsrörelsen behöver på
verka den svenska staten - inget om svenska investeringar i Sydafrika 
och ingenting om den handel, som bedrivs med Sydafrika. 

I den nya bok i samhällskunskap, som Natur och Kultur har gett ut hit
tar vi i Samhälle i dag 3 inte längre något om solidaritetsorganisationer
na, däremot nämns humanitära organisationer som Amnesty, Luther
hjälpen, Rädda Barnen samt Svenska FN-förbundet och fredsorganisa
tioner. 

Sydafrika nämns i denna bok i samband med FN. Medan det i histo
rieboken i samma serie sades att handelsbojkotter inte blivit effektiva 
finns i denna bok en mer korrekt formulering: 

För att sätta större press på 
Sydafrika har rådet beslutat att 
förbjuda all försäljning av vapen 
till Sydafrika. Det förbudet 
måste alla medlemsstater i FN 
följa. 

• Säkerhetsrådet skulle kunna gå 
ännu längre och förbjuda all 
handel med Sydafrika. Vmje 
land måste då stifta lagar som 
gör det brottsligt att sälja varor 
till Sydafrika och köpa varor 
därifrån. Alla andra förbindel
ser skulle kunna förbjudas, 
även med post och telefon, om 

säkerhetsrådet beslöt så. Sårla
na ekonomiska sanktioner har 
säkerhetsrådet inte kunnat in-· 
föra mot Sydafrika därför att 
USA, Storbritannien och Frank
rike satt sig emot dem. 

• Säkerhetsrådet kan också beslu
ta om militära sanktioner. Det 
innebär att alla medlemsstater 
skulle vara skyldiga att på FN:s 
begäran medverka med strids
krafter för att tvinga ett land 
att sluta angripa andra eller 
hota freden. Det har ännu ald
rig hänt. 

Däremot finns det i stycket innan igen ett av dessa sakfel, som stör 
uppläggningen. Vi får läsa följande: 
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"säkerhetsrådet kan finna att förhållandena inom ett land utgör en 
faraför freden i området omkring. Rasåtskillnaden (apartheid) i Syd
afrika är ett hot mot freden i södra Afrika, menar säkerhetsrådet. Där
för maste Sydafiikas regelingförmås att sluta med rasåtskillnaden. Den 
har dock inteföljt säkerhetsrådets uppmaningm: " 
Här har forfattarna blandat ihop begreppen. Om säkerhetsrådet finner 

att ett lands politik-är ett hot mot världsfreden så skall FN ingripa med 
bindande sanktioner, eller med militärt ingripande från FN. För att und
vika att tvingas vidta sanktioner mot Sydafrika har västmakterna hela 
tiden hävdat att Sydafrikas politik inte utgör ett hot mot världsfreden. 
Däremot har Sydafrikas angrepp på grannstaterna i regionen fordömts 
ett antal gånger i FN. Rasåtskillnaden har också fördömts, även om be
teckningen "hot mot världsfreden'' alltså inte har använts. Vad FN där
emot har sagt är att apartheid är "ett brott mot mänskligheten". 

När FN-politiken mot Sydafrika tas upp förvånar det igen att Namibia 
glöms bort. 

Namibia nämns på ett annat ställe i boken, där fenomenet krig be
handlas. Här blir Namibia helt enkelt bara ett exempel på ett långvarigt 
krig. Inget sägs om att det är fråga om en ockupation, som fordömts av 
FN och samtliga stater i världen: 

'' Vid mitten av 1980-talet pågår på olika håll i världen ett femtiotal 
klig. Vmje år upphör en del av dessa klig, men det tillkommer ständigt 
nya. En del k1ig pågår år ifter år, andra är kortvariga. Särskilt bifrielse- . 
rörelsers kamp mot de sittande regimerna kan bli utdragna. Så är det 
exempelvis i flera stater i Centralamerika och i Namibia, där en frihets
rörelse kämpar mot Sydafrika för självbestämmande. " 

I denna bok i samhällskunskap får vi också läsa om Sydafrika i ett av
snitt, som presenterar Zimbabwe - ett av sju länder, som presenteras 
under rubriken "länder i världen". Zimbabwe var som vi såg fallstudie 
också i historieboken, och har alltså getts en ordentlig satsning i Natur 
och Kulturs SOL-serie. På det sättet ges lärare och elever en möjlighet 
att på ett djupare sätt bekanta sig med rasismens historia och problem 
efter befrielsen. Det är en bra satsning, även om det kan förefalla onö
digt att beskriva Zimbabwes histara i båda böckerna. 

Om Sydafrika och Zimbabwe får vi här läsa att grannförhållandet är 
speciellt. Sydafrikas politik ogillas av det fria Zimbabwes regering, men 
samtidigt är landet beroende av att kunna transportera varor via sydafri
kanska hamnar då Zimbabwe saknar kust (och då transportnätet sedan 
kolonialtiden byggdes ut från Sydafrika norrut, kunde man tillägga). 
Boken nämner också samarbetet mellan södra Afrikas självständiga sta
ter for att forbättra transportnätet och bryta Sydafrikas ekonomiska makt 
över regionen. Det är på det hela taget ett avsnitt, som ger relevant och 
aktuell information och som tydligt är skrivet utgående från en större in
sikt än många andra textavsnitt. 
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Sydafrika i högstadiets böcker 
i geografi 

Sydafrika förekommer ganska sporadiskt i geografiböckerna. I Libers 
Geografi 3 i Parasollserien finns åtskilliga sidor om u-land och Afrika, 
men inte ett ord om Sydafrika. Det kan bero på att hela texten har skri
vits generellt utan särskilt många exempel med undantag får en djup
dykning i ett land; Afrika representeras här av Kenya på 20 sidors text 
och bilder. Dock tycker man att fårfattarna kunde ha passat på att ta in 
något om Sydafrika i avsnittet om jordens befolkning och livsvillkoren, 
där eleven utlovas efter läsning ha "fått en uppfattning om skillnaden i 
livsvillkor mellan dem som lever i rika och dem som lever i fattiga län
der". Den stora skillnaden mellan rika och fattiga i ett och samma land, 
Sydafrika, det som har kallats "den interna kolonialismen" säger en hel 
del om samhällssystemet där. Över huvud taget har jag inte funnit någon 
bok, som uttryckligen pekar på det faktum att vita i Sydafrika åtnjuter 
världens kanske högsta levnadsstandard medan folkmajoriteten lever 
långt under existensminimum. 

Sydafrika blir inte bättre täckt i Natur och Kulturs Ge9grafi 3. Här visas 
en världskarta (se nästa sida) som på basen av Världsbankens per capita
uppgifter anger vilka länder som är i-länder och vilka som är u-länder. 
Endast Sydafrika är markerat som ett i-land, vilket gör att det inte kan 
vara särskilt svårt får eleverna att lösa den föreskrivna uppgiften invid 
kartan: "Nämn någon sydamerikansk och afrikansk stat som har högre 
per capita-inkomster än 800 dollar per år." Kartan visar ingen sådan syd
amerikansk stat. Dessvärre sägs ingenting i hela boken om verkligheten 
bakom den relativt höga per capita-inkomsten, de stora skillnaderna i 
livsvillkor, som i Sydafrika sammanfaller med rastillhörigheten. I stället 
får vi veta (s 61) när det talas om den tunga industrin, att "endast ett få
tal u-länder har hunnit så långt i sin utveckling att de har någon mer be
tydande stålproduktion. Till dessa ländPr hör Indien, Kina, Algeriet, Syd
afrika, Brasilien och Mexiko." Så Sydafrika måste vara ganska utvecklat 
då? På sätt och vis är landet det, men det är fårvånande att en skolbok i 
dag nöjer sig med att jämföra länder i termer av per capita och produk
tionsupp gifter. 

Ä ven i Natur och Kulturs senaste produkt får geografiundervisningen 
på högstadiet finns kartan över i-länder och u-länder, där i-länderna tyd
ligt visar sig vara USA, Canada, Västeuropa, Sovjetunionen och Sydafri
ka. Men denna gång fårklaras inte indelningsgrunden. När boken sedan 
går in på industriländer och länder i utveckling nämns Sydafrika inte 
alls. Det hade varit på plats här att säga något om bruttonationalproduk
ten som måttstock och kanske nämna att det också finns andra mått. 
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VILKA ÄR U-LÄNDERNA?. 

Kartan nedan visar utvecklingsländerna. Som mått har 
använts per capita-in komstern a i mitten av 1970-talet. 
Länder med mindre än 800 dollar per år i inkomst är 
markerade som u-länder på kartan. (Dollar är den mynt
enhet som används internationellt i dessa sammanhang.) 

Utom de utvecklade industriländerna med höga in
komster och de underutvecklade länderna med låga in-
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Den tredje världen. Kartan byg
ger på uppgifter från Världsban
ken om per capita-inkomster i 
början av 1970-talet. Den skug
gade delen visar den tropiska 
zonen. 

Nämn några u-länder som 
inte ligger i tropikerna. 

Några fattiga europeiska sta
ter har hamnat strax ovanför 
inkomstgränsen för den tredje 
världen. Vilka kan det vara? 

Nämn någon sydamerikansk 
och afrikansk stat som har 
högre per capita-inkomster än 
800 dollar per år. 

"Fysisk livskvalitet" är ett mått, som väger samman uppgifter på barna
dödlighet, läskunnnighet och fårväntad levnadsålder och därigenom ger 
det ett betydligt bättre mått på hur folk egentligen har det. Använder 
man det måttet ser man tex att Tanzania, ett fattigt land enligt BNP
statistiken, har en högre standard än Sydafrika. 

I Esselte Herzogs Geografibok sägs efter några rent geografiska upplys
ningar om Sydafrika på tidigare översiktssidor (om ldimatet bl a), att Syd
afrika är det enda industriland i Afrika söder om Sahara, där gruvindu
strin producerar bl a kol, järn, diamanter,· guld och krom. Ä ven här sak
nar man uppgifter om den samhällsstruktur, som ekonomin vilar på. 
Man kunde också ha utnyttjat tillfället att placera in Sydafrika i ett glo
balt sammanhang och anknyta till den politiska situationen genom att 
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konstatera de sydafrikanska metallernas roll i många västländers ekono
mi, där åtminstone föreställningen är att tillgången till Sydafrikas krom, 
diamanter, mangan mm är avgörande. 

Senare i samma bok citeras en tidningsartikel av Ingmar Lindmarker 
otn hur en domstol för svarta i Sydafrika tillmäter straff på löpande band 
mot svarta, som saknat uppehållstillstånd i de vitas områden. Men här 
ges ingen förklaring till passlagarna, de sätts inte i samband med kon
trollen över ekonomin och arbetskraftsregleringen, allt förefaller bara va
ra ett utslag av meningslös grymhet från en grupp gentemot en annan. 
Visserligen konstaterar texten att vita har all politisk makt i Sydafrika, 
men det är också allt som sägs. 

I boken Geografi utgiven av AW Läromedel sätts litet mer perspektiv 
på Sydafrika. Visserligen illustreras texten av en typisk bild av "petty 
apartheid", ett postkontor för endast "bantu", d v s afrikaner. Dessa bilder 
är naturligtvis frestande att använda därför att orättvisorna här lyser i 
ögonen. Texten ger en fylligare bild, där den under rubriken "befolk
ningen behandlades illa" säger: 

"I Syd- och Östafrika lade invandrarefrån Europa beslag på den bäs
ta jorden. Med undantagför Sydafrika och Rhodesiaförblev dock in
vandJingen obetydlig. Det var också svå1t att utnyttja de 1ika mineral
tillgångarna iftersom vägar och järnvägar saknades. Större onifattning 
fick gruvdriften bara i Sydafrika och i Katanga i Zaire (f d Belgiska 
Kongo). 

Efter 1957 harjle1talet afrikanska områden blivit självständiga. Syd
cifrika och Rhodesia styrs dock av europeiska min01iteter. " 

En stor fördel med denna boks framställning är att den har ett för 
geografiböcker ovanligt historiskt grepp, utan vilken en beskrivning av 
dagens livsvillkor i Afrika och Tredje världen över huvud taget blir 
ganska obegriplig. 

Det för geografiböckerna så ovanliga historiska greppet finns med ock
så i den nya geografibok för högstadiet, som Almqvist & Wiksell har gett 
ut. Slavhandeln, kolonialismen och frigörelsen tas upp i det allmänna av
snittet om Afrika med den viktiga och riktiga motiveringen att man mås
te se till historien för att förstå hur människor lever i dag, hur jorden ut
nyttjas o s v. Efter att ha konstaterat att nästan alla afrikanska länder i dag 
är fria, sägs det: "Men än i dag finns stater i Afrika där en vit minoritet 
härskar över den svarta majoriteten. Värst är det i Sydafrika." Boken har 
copyright från 1981 och trycktes 1983. Vid det laget borde väl författarna 
veta att det inte sedan Zimbabwes självständighet i april1980 fanns nå
gon annan stat än Sydafrika (och det av Sydafrika ockuperade N ami bia), 
som styrdes av en vit minoritet. 

· Tyvärr är inte det avsnitt, som följer fritt från missvisande uppgifter. 
Det börjar så här: 
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Ordet apartheid betyder egentligen att olika ras
och folkgrupper ska hållas åtskilda. I praktiken 
innebär det, att Sydafrikas fyra miljoner vita för
trycker 20 miljoner färgade. 

I områden med godjord och rika gruvor får inga 
afrikaner vara bosatta. De är tilldelade speciella re
servat, s k bantustans. Inom dessa har den färgade 
befolkningen ett begränsat självstyre. Men alla vik
tiga beslut fattas av myndigheterna i huvudstaden 
Pretoria. 
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Det är bra att boken påpekar att det är förtrycket, inte en genomförd 
rasåtskillnad, som präglar Sydafrika. Men i fortsättningen får man i alla 
fall intrycket att alla afrikaner bor för sig, i sina bantustans. I en uppräk
ning av vad rasförtrycket innebär sägs bl a att vissa arbeten är reservera
de för vita och att lönerna bestäms av rastillhörighet Men det sägs inte 
tydligt och klart att de flesta arbetare i det s k vita Sydafrika är afrikaner 
och andra svarta. Ändå har boken en bild från Soweto, som helt motsä
ger textens påstående att inga afrikaner får vara bosatta i områden med 
god jord och rika gruvor. De får inte äga någon jord borde boken ha 
sagt. Och de har inga medborgerliga rättigheter, vilket apartheid-regimen 
rättfårdigar med bantustansystemet Alla afrikaner i Sydafrika betecknas 
ju som medborgare i något bantustans, trots att ungefår hälften av dem 
bor i det vita Sydafrika. 

Det är också förvirrande att boken använder beteckningarna "fårga
de", "svarta" och "afrikaner" huller om buller. Kanske författarna rentav 
menar att de är synonymer. Men när man talar om Sydafrika, där "får
gad" är en speciell beteckning på en speciell grupp, blir risken för miss
förstånd stor om man inte förklarar orden. 

Hur 1,5 miljoner svarta kan bo här när texten säger att inga afrikaner 
kan bo utanför bantustans måste bli ett mysterium för den uppmärk
samma läsaren. 
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Soweto är en förstad till Johannesburg. Här bor ca 1,5 miljoner 
svarta i usla bostäder. 

Det är positivt att boken säger något också om Sydafrikas internatio
nella ställning: 

Sydafrika, en stormakt med förhinder 
Tack vare underbetald arbetskraft, stora exportin
komster och utländska investeringar har Sydafrika 
blivit en ekonomisk och militär stormakt i Afrika. 
Landet bedriver en omfattande utrikeshandel, 
främst med USA och Västeuropa. Ä ven med afri
kanska stater, som säger sig vara fiender till Syd
afrika, är handeln stor. Men trots allt är apartheid
politiken ett stort handelshinder. Rasåtskillnaden 
gör det omöjligt för Sydafrika att utnyttja sin ställ
'ning som Afrikas ekonomiska stormakt. 
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Men tyvärr blir perspektivet snedvridet när Sydafrikas ekonomiska 
och militära makt framhävs utan att ett ord har sagts om motståndet 
mot apartheid. Apartheid-politiken framställs som ett handelshinder -
vad menar fårfattarna egentligen? Är detta ett eko av tron att apartheid 
inte är rationellt, att kapitalismen skulle fungera bättre om det inte fanns 
t ex rasistiska restriktioner på arbetskraftens rörlighet? Eller vill boken 
säga att Sydafrika skulle vara populärare utan apartheid och handeln där
med större? Vi vet faktiskt inte om det finns några större begränsningar i 
handeln på grund av apartheid-politiken. Däremot vet vi att det afrikanska 
motståndet är ett hot mot apartheid. 

Sydafrika i högstadiets böcker 
i religion 

Om Sydafrikas plats i religionsläroböckerna finns inte mycket att säga. 
Tyvärr! Här hade det funnits ett bra tillfålle att knyta an till etiska frågor 
om diskriminering och rasism, om kyrkornas roll i samhällen med för
tryck. Å ena sidan har kyrkan i Sydafrika, framför allt den kalvinistiska 
reformerta kyrkan, som de flesta boerättlingar tillhör, gett ett starkt ideo
logiskt stöd åt rasismen. Å andra sidan finns i Sydafrika och i Namibia 
också en aktiv opposition mot apartheid, som på senare år har utsatts får 
fårfåljelse och trakasserier från myndigheternas sida. Fredspristagaren 
Desmond Tutu, som nu är ärkebiskop får den anglikanska kyrkan kunde 
nämnas som exempel på den kyrkliga oppositionen mot apartheid. Den 
relativt omfattande svenska missionsverksamheten i Sydafrika hade dess
utom kunnat ge en anknytning till Sverige. 

Men i endast två böcker i religion får högstadiet hittar jag något om 
Sydafrika. Den fårsta är Religion 1 (Liber läromedel1975). Här sägs i av
snittet om "Våld": 

"I dagens Sydaftika används ofta bibliska motivelingarför att försva
ra de vitas våld ochföltryck mot de svarta. " 

Punkt och slut. 
Det andra Sydafrika-fyndet hittar vi i Esselte Studiums Livsfrågor 

(1979) och av det blir vi inte mycket klokare. I ett långt avsnitt om afri
kanska religioner talas det om profeter som ofta vill "reformera den be
stående ordningen som de menar vara en fårfalskning av den ursprung
liga". "I Sydafrika uppträdde under 1800-talet flera profeter", får vi veta. 
"De vände sig mot den europeiska koloniseringen och såg i det gamla 
Afrika en gyllene tid." Här kunde texten ha gjorts mer levande och feno
menet begripligare om några ord hade ägnats åt de sociala förhållanden 
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framför allt i gruvorna, som gav dessa profeters förkunnelse en grogrund 
i hela södra Afrikas gruvområden. 

Vi får också i samma bok veta att det finns omkring 2 000 sekter med 
omkring en miljon medlemmar, som uppstått som "synkretistiska ny
bildningar" i mötet mellan å ena sidan kristendomen och islam och å 
andra sidan de afrikanska stamreligionerna. Igen försummas en sam
hällelig förklaring till dessa sekters kännetecken: "En förkunnelse om ett 
paradis vid tidens slut står inte sällan i centrum." 

I en nyare bok från samma förlag, Religionsboken, (1969), nämns Syd
afrika som ett land där messianska rörelser har varit speciellt vanliga. 
Ä ven här saknas en förklaring med bakgrund i sociala förhållanden. I 
stället sägs att messianska rörelser uppstått där afrikanska kyrkor har 
fårklarat sig vara oavhängiga från missionskyrkan, som forst har spritt 
kristendomen i området. Då har "man isolerat sig och den kristna egen
arten har avtagit". Det är en bild av utvecklingen, som säkert flertalet 
afrikanska självständiga kyrkor skulle motsätta sig. Det är en sak att 
många kyrkor har upptagit element från afrikansk traditionell religion, 
framfår allt i musik och liturgi. Men de messianska rörelserna är speciel
la undantagsfenomen, som uppstått där stora sociala omvälvningar, van
ligtvis expansionen av gruvindustri, har slagit sönder den sociala struktu
ren genom att männen begett sig till gruvorna och bor i gruvsamhällena 
utan normala sociala kontakter och under gruvbolagens och kolonial
maktens förtryck. 

Religionsboken säger emellertid att afrikanska religionsledare har bli
vit betraktade som Messias särskilt i Sydafrika "och andra länder där 
slagordet 'Afrika åt afrikanerna' är den politiska parollen". De messians
ka rörelserna är dock inte särskilt framträdande i Sydafrika i dag. Parol
len "Afrika åt afrikanerna" förekommer sällan i Sydafrikas politiska jäs
ning. "N ed med apartheid" betyder inte får någon av organisationerna 
inom motståndskampen i Sydafrika samma sak som "ut med europeer
na". Det så kallade Frihetsmanifestet från 1955, som är plattform får 
både ANC och får UDF, inleds med orden: "Sydafrika tillhör alla som 
lever och bor här, svarta och vita." Hur det kommer sig att motståndet 
mot apartheid är anti-rasistiskt hade kanske varit ett viktigt ämne att ta 
upp just i religionsundervisningen. 
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Sydafrika i högstadiets böcker 
i engelska 

I en enda högstadiebok i engelska har jag funnit något om Sydafrika. 
Men det är ett mycket användbart material. 

Boken är English Seventy av Anthony Chamberlin, Karl Erik Hed
ström och Per Maln1berg och är utgiven av Natur och Kultur som läs
texter för årskurs 9. 
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Hela sex sidor ger i en berättelse, bilder och små faktastycken en 
ganska fyllig bild av det sydafrikanska samhället och kan säkert fungera 
som ett underlag for diskussioner och väcka nyfikenhet på mer. 

Berättelsen heter "Street Boy" och handlar om en föräldralös svart 
elvaårig pojke, som lever tillsammans med en tjuv i en tunnel, flyttar 
iväg därifrån med sin gitarr när tjuven (som han kallar pappa) hade sålt 
hans stolthet, en grammofon. Han får jobb på en cirkus ett tag, men 
cirkusen åkte ifrån honom när han sprang ärenden for en gitarrspelare i 
en musikgrupp i Kapstaden. Han får två års ungdomsfängelse men flyr 
därifrån och åker snålskjuts på ett tåg från Kapstaden till Johannesburg. 

Berättelsen slutar med att pojken upptäcks av två poliser när tåget 
kommer fram. Han har hållit sig fast vid fisklådor fyllda med is och hän-

t;!OTSWANA 

"Penny, baas, please baas, l 
hungry . .. " - Black boys beg
ging from whites may be 
thrown a coin or, as here, they 
may get slapped in the face. 
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derna har fastnat. Poliserna har ett stort sjå att få loss honom och leder 
till slut bort honom. Berättelsen, som är i jag-form slutar: 

"I didn't care what they were going to do with me as Iong as I was 
back home. " 

Det finns mycket att diskutera kring berättelsen och några frågor att 
ställa. Poliserna beskrivs som ganska mänskliga, visserligen kallar de poj
ken "bastard" och den ena vill inte öda tid på fallet utan rycka loss poj
kens händer från isen också om naglarna lossnar. Men de har ändå ett 
ganska långt och, verkar det som, inte särskilt aggressivt samtal. Slutet 
kan också diskuteras - hur kunde han känna sig hemma trots allt? 

Men dessa och andra frågetecken kan säkert ge upphov till fruktbara 
diskussioner i klassrummet. Huvudsaken är att det är en berättelse, som 
ger en möjlighet till identifikation och som utspelar sig i en miljö, som 
är mångas verklighet i Sydafrika. Man kan kanske anmärka att det här 
igen är offren for orättvisorna, som beskrivs; det finns ingen motstånds
anda i denna berättelse. Men att det finns ett motstånd kan man få fram 
på annat sätt i undervisningen. Det är många av de ungdomar, som läm
nat Sydafrika for att forena sig med befrielserörelsen ANC, som faktiskt 
har en bakgrund liknande denne gatpojkes. 

I de två sidor långa faktaavsnittet efter berättelsen nämns forst av allt 
Sharpeville-blodbadet den 21 mars 1961. Under en bild av svarta spring
ande över ett fålt sägs att "67 av dessa människor dödades och 182 ska
dades några ögonblick senare. Nästan alla sköts i ryggen." Det forklaras 
att dessa svarta hade demonstrerat mot passlagarna, som är en del av 
apartheid-systemet, av regeringen kallad "separat utveckling". Tyvärr 
sägs inget vare sig om Soweto eller det fortsatta motståndet, så man kan 
få intrycket att motståndet krossades i böljan av 1960-talet. Men många 
SO-böcker hade inte ens något med om Sharpeville. 

En bild låter oss veta att det åtminstone finns protester utanfor Syd
afrika i en anti-apartheid-demonstration i England mot ett sydafrikanskt 
rugbylags turne. 

En karta visar "hemländerna" (bantustans) och den officiella indel
ningen på olika folkgrupper: vita, färgade, asiater och de tio "bantunatio
nerna". Ett plus är att texten tydligt påpekar att detta är regeringens sätt 
att indela befolkningen. De har sina klara politiska skäl att ha en sådan 
indelning, att tex underlåta att dela in de vita i afrikaans-talande och 
engelsktalande - då skulle de vita inte längre utgöra den största gruppen. 
Men i många framställningar om Sydafrika behandlas den officiella 
apartheid-indelningen som om den vore oantastligt vetenskaplig. 

Vidare får vi i English Seventy veta litet om bantustans (här dock kal
lade "bantu homelands"), om att afrikanerna får de tyngsta jobben och 
den sämsta betalningen, om orättvisorna i skolsystemet och apartheid i 
sporten. Det hela avslutas med: 

Prim e Minister Verwoerd, 1963: We want to keep South Africa White. 
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This can on ly mean on e t hi ng, namely White domination." 

For how long? 

Fotona är talrika- sju stycken- och verkar väl valda som stöd och på
fyllnad till texten. En helsidesbild av en barfota svart pojke, som sover 
hopkurad i det fria, illustrerar berättelsen "Street Boy". En vit man 
slående en liten tiggare på en affärsgata visar den råa rasismen. Sharpe
ville-bilden har redan nämnts, likaså demonstrationen i England. Dess
utom finns en bild av två poliser, som kollar passet och resväskan får en 
kostymklädd svart man, en bild av en svart man på en av de primitiva 
britsar, som är hemmet får tusentals gruvarbetare och fabriksarbetare. 
En närbild av en svart pojke med ett block får illustrera en afrikansk 
pojke i ett överfyllt klassrum. 

Om jag har ägnat mycket text åt denna enda bok så är det får att kun
na fårmedla hur man kan ge ett stimulerande material med en välav
vägd komposition av bild, faktatext och fiktion. 

Ytterligare en språklig detalj. Det är lovvärt att boken genomgående 
använder beteckningarna "black" och "Mrican", inte "Negro" (neger) 
eller "Coloured" (fårgad), som man ibland ännu får se. Materialet i den
na bok skulle kunna ge underlag får en diskussion om de språkliga be
nämningarnas betydelse och klang. I berättelsen och i faktaavsnitten fö
rekommer benämningarna "black", "Mrican", "boy" (de vita polisernas 
tilltalsord) och "Bantu" (apartheid-regeringens beteckning). 

Den viktiga frågan om hur olika språkliga beteckningar är bemängda 
med ofta laddade associationer och alltså har en klart samhällelig funk
tion kan väl åskådliggöras med exempel från och om Sydafrika. Detta är 
en av många mötesplatser får engelskundervisningen och SO-ämnena 
och ett fålt där språkundervisningen har ett speciellt viktigt bidrag. 
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n 
Vad som skallläras ut i skolorna och hur det skall undervisas föreskrivs i 
läroplanen. Den fastställs av riksdagen och en del menar att det gör den 
till ett kompromissernas dokument. På många ställen kunde man kanske 
önska sig en större klarhet, men riktlinjerna är trots allt ganska tydliga. 

Den läroplan som gäller får grundskolan är från 1980 (och kallas Lgr 
80). Här finns två huvudmål, som vi kan kalla "objektivitet" och "solida
ritet". Det kan förefalla som om de står i motsättning till varandra- å 
ena sidan skall undervisningen vara neutral och opartisk, å andra sidan 
uppmuntra till engagemang. Men frågan är hur vi tolkar "objektivitet". 
Det behöver inte alls stå i motsats till engagemang och solidaritet, utan 
kan tvärtom vara dess grundval. Engagemang utan kunskap blir sällan 
varaktigt. 

Låt oss titta litet närmare på vad som menas med begreppen. 

Objektivitet- vad är det? 
"Objektivitet" har blivit honnörsord nummer ett i diskussionen om in
formationsfårmedling. Från massmediaforskningen har begreppet häm
tats till skoldebatten och ges också en prominent plats i läroplanerna. 

Skolans undervisning skall vara objektiv. Javisst, nickar de flesta. Men 
vad menas egentligen med "objektivitet"? Och hur går man konkret till
väga får att uppnå detta ädla mål? 

I den svenska debatten har en professor i statskunskap i Göteborg, 
Jörgen Westerståhl, haft ett oerhört stort inflytande på diskussionen om 
"objektivitet". Han fick på 1960- och 1970-talen en rad uppdrag av Sveri
ges Radio att undersöka programutbudet om bl a gruvstrejken i Malm
fälten, valrörelsen och den politiska utvecklingen i Portugal. Frågan gäll
de om programmen som helhet kunde sägas ha brutit mot reglerna får 
Sveriges Radios verksamhet. Där finns inte ordet "objektivitet", men 
Westerståhl menade att de fyra huvudnormerna som finns inskrivna till
sammans kunde kallas "objektivitet". 
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Såhär ser Westerståhis objektivitetsbegrepp ut: 

Objektiv 

~~ 

Saklig Allsidig 

--------- \ l -----------
Sann Relevans Neutral Balans 

Synen på "objektivitet" som det högsta värdet i informationsförmed
lingen är Westerståhi ingalunda ensam om. Historiskt blev objektivitet 
den högst värderade normen i nyhetsformedlingen samtidigt som de 
stora nyhetsbyråerna i Berlin, Paris, l.Dndon, Köpenhamn och New York 
började "dela världen" mellan sig i olika intressesfärer och försöka kon
kurrera ut mindre rivaler. För att kunna anlitas av alla slags nyhetsköpa
re måste de kunna hävda att deras nyheter var oantastliga och inte färga
de av partsintressen. 

Ingen kund skulle behöva ta anstöt. Varje nyhetsbyrå måste accepte
ras av alla inom sitt verksamhetsområde. 

Det sätt på vilket objektiviteten eller skenet av objektivitet uppnåddes 
var att låta telegrammen avfattas i speciell stil, utan emotionella inslag, i 
en ton av opartiskhet med alla formuleringar, som röjde subjektiva uppfatt-
ningar och värderingar bortrensade. -

Än i dag är detta en allmänt omfattad norm hos nyhetsfolk Men det 
är ingalunda oproblematiskt. Utan att gå in på nyhetsformedlingens spe
ciella problematik kan vi här se hur "objektivitet" fått ett alldeles spe
ciellt tillämpningsområde. Objektivitet blir en egenskap hos sättet att 
framföra information, inte en egenskap i informationens innehåll. Var 
och en vet att här lurar faror. Det är fullt möjligt att framfora de mest 
besinningslösa påståenden - om man ser till det faktiska innehållet - på 
ett polerat och sansat sätt. Det var sannerligen inte den sakliga tonen som 
fattades i gårdagens skolböckers fördomsfulla påståenden om Afrika. 

Om man låter objektivitet begränsas till en egenskap hos sättet att 
presentera information, missar man helt den viktiga frågan om uteläm
ning av centrala uppgifter. Är det objektivt att skriva om Sydafrikas ut
veckling utan att nämna afrikanerna? 

Låt oss återgå till Westerståhis objektivitetsbegrepp och genast konsta-
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tera att det inte enbart berör sättet att presentera information. Bara neu
tral i hans modell hänför sig otvetydigt till presentationssättet 

Den modell Westerståhi konstruerade har kritiserats av bla Göran 
Hermeren och Karl Erik Rosengren. Hermeren t ex har ifrågasatt om ba
lans över huvud taget är meningsfullt att inrymma i objektivitetsbegrep
pet En balanserad framställning måste antas balansera mellan två poler, 
och framställningens innehåll blir då avhängigt av vad som betraktas 
som de poler den skall balansera mellan. När Westerståhilät utföra sina 
objektivitetsmätningar visade det sig att just "balans" blev nyckelbegrep
pet En nyhetsförmedling, vars innehåll föll mitt emellan några utvalda 
etablerade tidningars innehåll betecknades sålunda av Westerståhi söm 
"objektiv". Den uppenbara bristen var att hela frågan om huruvida ny
hetsförmedlingen var sann och relevant (det vänstra begreppsparet i . 
Westerståhis figur) föll bort. I en artikel i "Häften för Kritiska Studier" 
ironiserade Torbjörn Tännsjö mfl över professorns försumlighet under 
rubriken "Från objektivitet till ökad genomsnittlighet". 

Därmed kan vi sätta stora frågetecken vid de högra begreppsparen i 
modellen, neutral och balans. Uppenbarligen kan vilka lögner och fördo
mar som helst framföras under varubeteckningen "allsidig information" 
bara de framförs på ett neutralt sätt och stämmer överens med etablera
de eller ofta framförda lögner och fördomar. Visst ingår också sann och 
relevant i objektivitetsbegreppet, men är det inte klart att dessa senare 
måste vara överordnade? 

Visserligen är också begreppsparen "sann" och "relevant" problema
tiska, vilket vi återkommer till senare. Men klarare än "neutral" och 
"balans" handlar de om informationens relation till verkligheten. Vad 
skulle det vara för mening alls att tala om vår Afrikabild eller om vår 
bild av samhället, svensk historia osv om inte vårt främsta intresse låg i 
huruvida vi får en riktig bild? 

En del av debatten om Westerståhis objektivitetsbegrepp har berört 
själva uppbyggnaden av modellen. Varför ryms just "sann" och "rele
vant" under "saklig" och varför skulle "allsidig" just innebära att fram
ställningen skulle vara "neutral" och "balanserad"? Detta kan man disku
tera i det oändliga. Det viktigaste är dock att man, om "objektivitet" 
ställs som norm, entydigt förklarar vad begreppet täcker, att det klart 
framstår vad som är överodnat ifall delar av begreppet står emot varand
ra och att man sedan i praktiken faktiskt följer normen och inte godtyck
ligt tar ut endast en aspekt av den. 

I Westerståhis egna undersökningar fick "balans" beteckna den norin, 
som bäst uppfylldes då nyhetsförmedlingens innehåll politiskt höll sig till 
mittskalan mellan vad som betecknats som ytterligheterna i svensk tid
rungspress. 

I läroplanen Lgr 80sägs att undervisningen skall vara saklig och all
sidig framför allt i kontroversiella frågor .. Detta' utsägs i ett resonemang, 
som man kan jämföra med de ovan nämnda motiveringarna till att ny-
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hetsbyrådrakarna fOr några decennier sedan anammade honnörsordet 
objektivitet: 

71 

"I skolarbetet ställs man dagligen inför frågor där det föreligger olika 
uppfattningar. Det kan gälla livsåskådning, politik, sociala värderingar 
eller moral, det kan gälla människosyn och historieuppfattning, det kan 
gälla stilriktningar och smak. Skolan tar emot barn ur alla grupper och 
åsiktsläger i samhället. Allaföräldrar skall med sammaföltroende 
kunna skicka sina barn till skolan, fölvissade om att dessa inte blir på
verkade från skolans sida till fölmån för den ena eller den andra av in
bördes kämpande åskådningar och uppfattningm: I frågor, där det före
ligger olika uppfattningm; skall skolans undelVisning däiför vara saklig 
och allsidig. "(Lgr 80, s 18.) 

Kravet på allsidighet och saklighet är här alltså inte i första hand be
tingat av en viss syn på kunskapsprocessen, utan bygger främst på beho
vet att få föräldrarnas förtroende för skolan. 

Skolan skall dock också fostra och därför görs en viktig reservation 
mot kravet på neutralitet. I Lgr 80 betonas detta ännu kraftigare än i den 
tidigare läroplanen från 1969. Lgr 80 säger: 

"Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter 
frarriförs och hävda betydelsen av ett personligt engagemang. Samtidigt 
skall skolan hävda vår demokratis väsentliga värden och klmt ta av
stånd från allt som strider mot dessa. Skolanfår alltså inte ställa sig 
neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grundläg
gande värderingar. Skolan måste i stället medvetet verka för dessa vär
deringar ochfostra eleverna till att respektera dem. " (Lgr 80, s 19.) 

Själva ordet "objektivitet" återfinns några sidor senare i läroplanen, 
där man talar om urvalet och behandlingen av stoffet i undervisningen. 
Nytt är här att objektivitetskravet uttryckligen sägs syfta till att utveckla 
kritiskt och självständigt tänkande och "en vilja till saklig bedömning". 

I Lgr 80 talar man om väsentligt och relevant, men som ett krav, som 
skall beaktas jämsides med kravet på saklighet och allsidighet! När man 
nu en, gång uttrycker "objektivitet" i undervisningen som ett självklart 
krav och denna objektivitetsdefinition så uppenbart har inspirerats av 
Westerståhis modell är det en smula förvirrande att delkomponenterna 
stuvats om. Läroplanen säger: 

" Urvalet och behandlingen av stoff i alla ämnen skall präglas av sak
lighet och allsidighet. 

Genom att göra underoisningen saklig och allsidig uppfyller skolan 
på bästa sätt kravet på objektivitet. Därigenomfostras eleverna till att 
utveckla ett självständigt och kritiskt betraktelsesätt och en vilja till 
saklig bedömning. De stimuleras till ett personligt engagemang och ett 
fördjupat intresse. 

Kravet på saklighet och allsidighet måste beaktas jämsides med and
ra krav som kan och bör ställas på både lärare, undelvisning och läro-
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medel. Ett pedagogiskt krav är exempelvis att tryckta läromedel skall 
vara skrivna på ett medlyckande och livfullt sätt och stimulera till kri
tisk debatt. Ett annat krav, som alltid är aktuellt i forskning, undervis
ning och nyhetsförmedling, är att stoffet skall vai-a väsentligt och rele
vant. " (Lgr 80, s 31.) 
Här skulle det behövas en närmare förklaring av de två orden väsent

ligt och relevant. De är begrepp, som man kan kalla "relationsbetingade" 
(liksom t ex "balans"). Väsentligt får vad? Relevant får vad? I sig är be
greppen tomma. I värsta fall kan man tolka det så, att det är sådant, som 
är väsentligt och relevant får att uppnå allsidighet och saklighet, som 
läroplanen föreskriver. Men då har vi inte tillfort diskussionen något nytt 
med de två orden, utan åstadkommit ett cirkelresonemang. 

"Det är viktigt att skolan skiljer på innebörden i begreppen saklighet 
och allsidighet och på deras tillämpningsområden", skriver Lgr 80 och 
fårvirrar sedan begreppsförståelsen avsevärt genom att ge helt nya tolk
ningar järnfort både med Lgr 69 och med Westerståhl: 

"saklighet innebär bl a följande: 
Läraren skall undvika tendentiös framställning. Innebörden i mång

tydiga och vaga begrepp skall klargöras. Läraren måste avhålla sigfrån 
att använda tendentiösa beskrivningar och att själv draförhastade slut
satsel: En beskrivning bryter mot denna n01m om vissa saker utelämnas 
och andraframhävs och om framställningen därigenom ger eleverna en 
skev eller direktfelaktig bild av det som framställs. Enfärgad beskriv
ning tjänar 'sändarens' intresse (t ex propaganda, indoktrine1ing, viss typ 
av reklam). 

Allsidighet innebär bl a följande: 
stoffurvalet skall vara sådant att centrala problemför ämnet, arbets

området eller projektet lyfts fram. Undervisningen skall återspegla den 
dynamik som utmärker olika skeenden. Det är således inte till fyllest att 
undervisningen tar upp yttreförhållanden ochj01mella ting och teknike1: 
Den måste dessutom sträva if'ter att nå 'insidan' i valje skeende. Det 
kan ske bl a genom att skolan låter representanter för samfund, pmtier, 
organisationer, jö1jattare, konstnärer osv själva presentera sina åskåd
ningar och uppfattningm: " (Lgr 80, s 32.) 
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Nedan har jag sammanfattat vad läroplanen säger i diagramform. 

OBJE GT gr80 
UNDERVISNINGEN 

skall vara 

saklig 

FRAMsTÄLLNINGEN 
får ej vara 

l 
tendentiös 

LÄRAREN 
får ej dra 

l 
förhastade slutsatser 

och far ej ge en 

skev eller direkt felaktig 
bildpropaganda, 

indoktrinering 

genom att utelämna vissa 
fakta och framhäva andra 

l 

objektiv 
det vill säga 

allsidig 

STOFFURVALET 
måste lyfta fram 

l 
centrala problem 

UNDERVISNINGEN 
måste återspegla 

l 
dynamiken i skeendena 

och sträva efter att 

nå "insidan" i vwje 
skeende 

JÄMSIDES MED KRAVET PÅ OBJEKTIVITET BÖR: 

LÄROMEDLEN 
VARA SKRIVNA 

l medlyckande och 

väsentligt 

och stimulerande till kritisk debatt 

STOFFET · 
skall vara 

och 

livfullt 

relevant 

l 
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Ett nytt sätt att se på objektivitet 

Trots den ymniga debatten om objektivitetsproblematiken och den 
myckna kritiken mot Westerståhis begrepp under sextiotalet i Sverige 
framkom inga alternativ. Men den svenska debatten, som också har upp
märksammats i Finland, har där lett till några intressanta forsök att ge 
en ny och mer adekvat innebörd åt objektivitetskravet Man ser informa
tionens verklighetsforankring och verklighetsanalys som minst lika vik
tigt som sättet att presentera informationen. 

Jag vill här kort referera ett sådant försök, utfört av den kände finske 
massmediaforskaren Pertti Hemanus, som delvis bygger på sin kollega 
Kaarle Nordenstreng. I en bok om objektiv massmediainformation från 
198056> introducerar han sitt begrepp "vetenskaplig objektivitet". Jag har 
ritat Hemanus' objektivitetsmodell på basen av hans text. 

Uttrycket "vetenskaplig" objektivitet har Hemanus använt dels fOr att 
skilja det från andra, enligt hans mening ovetenskapliga definitioner, dels 
for att betona att det är fråga om att tillämpa vetenskapens grundprinci
per i informationsformedlingen, anpassat till den typ av information det 
gäller. Det bör noteras här att "vetenskaplig" inte har något att göra med 
stilen (den behöver inte vara torr) eller med längden (också reklamen 
bör enligt honom underkastas objektivitetskravet). 

Tidigare objektivitetsdefinitioner och objektivitetsbedömningar har i 
ytterst ringa grad tagit hänsyn till hur verkligheten återspeglas i informa
tionen, betonar Hemanus. Överensstämmelse med verkligheten har en
dast förekommit som ett krav i betydelsen att enstaka fakta som rappor
teras måste vara korrekta. Korrekta uppgifter är naturligtvis nödvändiga 
for att man skall kunna ge en sann bild av verkligheten, men är inte ett 
tillräckligt krav. 

Informationen måste också enligt Hemanus vara "substantiell", dvs 
den får inte vara missvisande eller vilseledande och den måste ge väsent
lig information. Med det senare menar han att "man måste kräva att 
journalisterna i massmediarapporteringen inte nöjer sig med att rappor
tera endast händelsernas sk uppenbarelseyta, utan går under ytan fOr att 
avslöja det väsen som gömmer sig under det skenbara." 

Detta krav menar jag att man med ännu större fog måste ställa på 
läromedelsförfattarna och -förlagen. 

Man kan ta som exempel frågan om hur fOrsta världskrigets utbrott 
beskrivs. Om skottet i Sarajevo anges som orsaken till kriget kan man 
lugnt säga att framställningen är ytlig. Om man däremot forsöker kom
ma åt de underliggande orsakerna till den konflikt, som utlöste ett 
världskrig, så forsöker man nå det väsentliga. 

Styrkan i denna objektivitetsdefinition är att den helt och hållet relate
rar frågan om objektivitet till frågan om informationens överensstäm-
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HE 
OBJEKI1VflE MODELL 

(1980) 

sanningsenlig 

INFORMATION 
skall vara 

objektiv 

det vill säga 

och substantiell 

icke missvisande väsentlig 

melse med verkligheten. Objektivitet kan alltså enligt denna begreppsut
redning inte ha något att göra med informationsformedlingens presenta- · 
tionssätt. 

Denna kritik drabbar främst objektiviteten i betydelsen "neutral". Det
ta kan uttryckas så här: 

All känsla av att presentationen är "neutral" är subjektiv. Den är inte 
mindre subjektiv om denna subjektiva åsikt uppfattas av flertalet. 

Vad som är "neutralt" i dag kan i morgon vara högst partiskt och for
domsfullt Det visar just gårdagens och dagens Afrikabild många exem
pel på. 

Vad är då meningen med att här introducera ett nytt obj ektivitetsbe
grepp? Jag tror Hemanus' modell hjälper oss att se det centrala krav, 
som man måste ställa på meningsfull information. Dessa krav finns ock
så i läroplanen, men användningen av Westerståhis objektivitetsmodell 
har alltfor mycket riktat uppmärksamheten endast mot "balans" och 
"neutralitet". I själva verket ger läroplanen, i synnerhet den nya for 
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grundskolan, underlag för en större betoning av kunskap och ett veten
skapligt förhållningssätt. Två citat ur läroplanens mål och riktlinjer kan 
illustrera denna betoning. 

"Eleverna tillägnar sig kunskaper ochfärdigheter även utanför sko
lan. Redan då de kommer till skolan har de kunskaper och eifarenheter 
men också vetgirighet och nyfikenhet. Skolan måste i sitt arbete knyta 
an till detta. Det är dess uppgift attfrån denna utgångspunkt leda ele
vernas kunskapssökande in på väsentliga områden och successivt under 
nio år vidga deras perspektiv ochfördjupa deras kunskaper. Eleverna 
skall dälförfå insikt i centrala begrepp och sammanhang som kan bil
da grundenför deras kunskapsutveckling. 

Kunskapsinhämtandet är en aktiv och skapande process och innebär 
ett träget arbete som syftar till ett bestämt mål. En undelvisning i grund
skolan, som mekaniskt leder barnen genom stoff och problem utan att 
de lär sig att behärska grundläggande begrepp ochförstå övergripande 
sammanhang kan ha negativaföljdel: "(Lgr 80, s 14.) · 

"Det är en viktigt uppgiftför läraren att klargöraför eleverna vad 
som är kontroversiellt respektive okontroversiellt i sakfrågor liksom i 
värderings- och normfrågor och redovisa de argument som kanfinnas 
för att inta en viss ståndpunkt. 

Inom alla ämnen i skolan måste lärare och elever göra klmt för sig 
vad som är värde1ingsjrågor i den meningen att man bara kan besvara 
dem genom att inta en värderande ståndpunkt. 

Den som skall ta ställning till värde1ingsjrågor behöver goda kunska
pel: Genom tillämpningsövningar bör skolan hjälpa eleverna att inse 
detta. Kravet på saklighet och allsidighet innebär att eleverna ävenfår 
veta ochfår insikt i hur man rationellt argumenterarför olika värde
ståndpunkteJ: Det gör man, när man använder argument som hör till 
saken och är hållbara. 

Målet bör vara att eleverna blir motiverade att självständigt ta ställ
ning med respektförfakta och med öppenhetför sakliga argument. " 
(Lgr 80, s 33-34.) 
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Internationell solidaritet 
i läroplanen 

77 

En fullständig bild av Afrika eller något annat ämne kan skolan självklart 
inte ge. Ord som "relevant", "väsentlig", "rimlig" osv inbjuder till frågan: 
får vad? 

Läroplanen ställer upp vissa mål, som bör tas på allvar också vid ur
valet av undervisningsstoff- både i SO-ämnen och i språk. Vi kan kalla 
dessa mål "solidaritetsmålen". Vi citerar de viktigaste avsnitten om detta 
ur Lgr 80: 

" Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokra
tins samhällssyn och människosyn: människan är aktiv, skapande, kan 
och måste ta ansvar och söka kunskap för att i samverkan med andra 
förstå ochförbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkm: Sko
lans innehåll och arbetssätt måste vara så utformat att det bqrämjar 
denna samhälls- och människosyn. " (s 13) 

- - - skolan skall fostra eleverna till insikt om att ingen människa får 
utsättas för förtlyck och att ingen med problem och svårigheter får läm
nas åt sitt öde. var och en har ett ansvarför att försöka minska andra 
människors smärta, lidande och förnedring. "(s 17) 
"Skolan skall söka grundlägga solidaritet med qtersatta grupper 

inom och utom landet. " (s 17) 
"Internationella förbindelser spelar en allt större roll. Det är nödvän

digt att i skolan välja stoff som låter eleverna inse vårt samhälles inter
nationella beroende och därmed vikten av internationella kontakter och 
internationellt samarbete. Samhällsmienterande ämnen, bild och musik 
spelar liksom litteraturläsning stor roll. Invandrarelever och deras för
äldrar kan vara en stor tillgångför attförmedla kännedom om andra 
länders kultur. Det är skolans uppgift attfostra eleverna så att de kän
ner solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer. Det är också 
skolans uppgift attfostra eleverna attförstå och känna samhörighet 
med minoritetsgrupper inom vå1t eget land. Skolan måste göra aktiva 
insatserför att eleverna skall förstå utvecklingsländemas problem och 
vårt beroende av dessa lände1: " (s 31) 
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Så länge läroböckerna har brister av den art som den här undersökning
en visat är det viktigt att lärare och elever vet vart de kan vända sig för · 
att komplettera skolböckerna. Inventeringar av material görs ibland, 
men blir givetvis ganska snart inaktuella. Därför kan man närhelst man 
behöver hjälp vända sig till organisationer som arbetar med u-landsinfor
mation. Adresser lämnas nedan. 

Ett bra sätt att komplettera läroböckerna är naturligtvis att ta skönlit
teraturen till hjälp. Genom den kan afrikaner av kött och blod träda 
fram för oss. Afrikanen blir ett subjekt som ger möjlighet till identifika
tion och närhet. Fakta får liv och händelser och skeenden blir verklighet. 

Faktamaterial, men också berättelser, sagor mm från och om olika 
länder finns hos SIDA. Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala har ett stort 
bibliotek och hos flera enskilda organisationer som arbetar i Afrika kan 
man finna material om olika länder, ämnesområden etc. 

En bra översikt över organisationer, institutioner och bibliotek som in
formerar om u-länder ges i sammanställningen "Vem informerar om u
länder?" utgiven av SIDA 1984. 

Aktuellt SIDA-material presenteras i SIDAs materialkatalog, som kan 
beställas gratis (tel 08-15 01 00*). 

I "Framtid för Afrika"-projektet deltar förutom SIDA följande organi
sationer som har en mer eller mindre omfattande produktion av infor
mationsmaterial. 

Afrikagrupperna i Sverige 
Diakonia 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 
Lutherhjälpen 
Pingstmissionens U -landshjälp 
Rädda Barnen 
Röda Korset 
Swedish Ca-operative Centre 
Svensk Volontärsamverkan 

*Fr o m juni -87 728 51 00 

08-449395 
08-74915 00 

018-169800 
018-169500 
08-245780 
08-630000 
08-670685 
08-7431000 
08-440275 

? 
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Svenska Handikapporganisationernas Inter
nationella Biståndsstiftelse 
Svenska Missionsrådet samt dess 
Biståndsnämnd 

08-390245 
018-137525 

08-306050 

79 
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Diagram med kommentarer över Syclaf 
Böcker (se lista på fåljande sidor) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO llJ 1: 
l. Sydafrikas tidigare . 

historia (kolonise- - - - o o - o o o o - -
ringen och fåre) l 

2. Boer och engelsk.,. 
- . - - - o talande - - - - - -l -

3. Jordpolitiken och • o • • bantustanpolitiken - - - - - - - -
' 
' 

4. Afrikanerna som bil-
lig och rättslös arbets- o • • • -1 -kraft i en av vita - - - - - -

kontrollerad ekonomi 
Ii ··-.. 

5. Det afrikanska mot-
... 
l· 

ståndet och AN C - - - - - - - o - o - -

6. Soweto 1976 - - - - - - - - - o _l -l 

l 

7. Militärupprustningen 
i 

och Sydafrikas attacker - - - - - - - o - - - -
på grannstatema ! 

i 
' 

8. Västmaktemas stöd 
till apartheid - - - - - - o - - - -

9. Sveriges (dubbel-
o bottnade) politik - - - - - - - - - - -

10. Sydafrikas ockupation 
i Namibia/SWAPOs - - - - - - - - - o -' -
kamp l 

Bildmaterial - - - o - - o o o o - -
' -

UTRYMME TOTALT bl) ..... 
l 

~ 
(1j 

ÄGNAT ÅT SYD-
bl) o o ·a 1/3 ~ o o l 1/4 11/2 o ·c <l) ('.l·a 

AFRIKA (i sidor) s <l) 

...-< s 
' -

TECKENFÖRKLARINGAR:- Tas ej upp alls. • Behandlas bra. O Behandla~ 
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or 
! 

rchfrika i högstadieböckerna 
;---

H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
f-- ' 

-i - - - o o - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - o - - - - - -
l 

i 
l o • • o - - - - - - - - - - - - - - -
Ii 

~ 

-l ' o o o o • • • - - - - - - - - - - -
r 

-\~. 
,. 

- - - - - - - - - o - - o - - - - - -
l 
l o -l - - - - - - - - - - - - - - - - -
l 
i 

l 

- ': - - - - - - - - - - - o - o - - - -
i 
l 

' 
l 

' o • o -! - - - - - - - - - - - - - - -

- - - o - - - - - - - - - - - - - - -

. 
- ..,.. - - - - - - - - - - o - - - - -

' 

- - - - o - - - - • - - o - o - - - -
i 

l ~ ~ H 01) H 
01) o::! o o::! 

o' o 01) bO bO bO o ·s o 
lr) .s 1f2 o o ·s 6 o o l 1f2 1f2 3/4 - - - o.S t-- ...... N·,.... <l) ! <l) o ~ o s ,.....~ 

l s <l) <l) 
) 

<l) <l) 
l s s s s ,\ ...--< 

...--< 

mntllas, men missvisande eller felaktigt. 
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Lista på granskade böcker 

B okens namn* Författare Copy- Granskad Förlag 
right årsupplaga 
år 

Historia 
l. Historia l Lars Hildingson 1970 Nytryck Natur och Kultur 

åk 8 Lennart Husen 1974 1980 (SOL-serien) 
2. Ur folkens liv Lars Hildingson 1967 Nytryck " 

åk 9 Lennart Husen 1979 
Göran Wadner 
Alf Åberg 

3. Ur folken liv Lars Hildingson 1969 Tryckt " 
Lennart Husen 1980 
Göran Wadner 

4. Historia 3 Lars Hildingson 1972 Nytryck " 
Lennart Husen 1976 1980 
Karl Reinhold 
Haellqvist 

5. Historia l Huvudansvarig: 1975 Nytryck Liber Läromedel 
Börje Bergström 1978 (Parasoll-serien) 

6. Historia 2 " 1976 Andra uppl " 
1979 

7. Historia 3 " 1976 Andra uppl " 
1981 

8. Historia fOr Jarl Torbacke 1979 Tryckt Almqvist & Wiksell 
högstadiet Hans Furuhagen 1980 Läromedel 

Olle Häger 
Åke Lindström 
Hans Villius 
Kurs Ågren 

9. På väg mot Lea Dasberg 1975 Tryckt " 
framtiden; får- Gerard Kramer Holland 1980 
djupningsbok Menno Lodeizen 
i historia Arno Maar-

schalkerweerd Arie Rampen 
l O. Kompass/ Peter Modie 1972 Tryckt Esselte Studium 

Historia; Jan Moena . 1979 
faktabok 

21. Levande Lars Hildingson 1986 1986 Natur och Kultur 
historia l 
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22. Levande 
historia 2 

·23. Levande 
historia 3 

" 1982 1985 

" 1983 1986 

*Numret anger beteckningen i diagrammet, 

Bokens namn* Författare Copy- Granskad 
right årsupplaga 
år 

Samhällskunskap 
11. Samhälle l Huvudansvarig: 1975 Tryckt 

Bengt Nygren 1980 
12. Samhälle 2 " 1975 Andra uppl 

1980 
13. Samhälls- " 1977. Tryckt 

kunskap 3 1979 
14. Samhälls- Lennart Husen 1972 Tryckt 

kunskap 3 Lars Hildingson 1976 1980 
m fl 

24. Samhälle Lennar Husen 1984 1984 
i dag 3 Lars Hildingson 

Leif Berg 
Swen-Ingvar 
Ekberg 
Lars Eriksson 
Kaj Hildingson 

Geografi 
15. Geografi Olof N ordström 1972 4:e uppl 

· Gunnar Johnsson 1976 
Knut N or borg 
Hans 
Abrahamsson 
Olof Andersson 

16. Geografiboken Gösta Forsström 1976 Tryckt 
för grundsko- Carl-Gustav 1980 
lans hög- Holdar 
stadium Ulf Sellergren 

l 7. Geografi 3 Huvudansvariga: 1977 Tryckt 
Sven-O. Barrefors 1977 
Kalju Luksepp 

83 

" 

" 

Förlag 

Liber Läromedel 
(Parasoll-serien) 
" 

" 

Natur och Kultur 
(SOlrserien) 

" 

AW Läromedel 

Esselte Studium 

Liber Läromedel 
(Parasoll-serien) 
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18. Geografi 3 Per Thorstensson 1972 Tryckt Natur och Kultur 
Lars Hildingson 1976 1980 (Sol-serien) 
Lennart Husen 

25. Geografi Gösta Wennberg 1981 1983 Almqvist & Wiksell 
Hans Tillman 
Åke Lindström 

26. Geografi l Per Thorstensson 1981 1985 Natur och Kultur 
del l Lars Hildingson 

Lennart Husen 
27. Geografi 2 " 1983 1984 " 
28. Geografi 3 " 1984 1985 " 

i Bokens namn* Författare Copy- Granskad Förlag f 
right årsupplaga 
år 

l 
Religion 

! 

19. Religion l Huvudansvariga: 1975 Andra uppl Liber Läromedel 
Börje Andersson 1979 (Parasoll-serien) 
Sören Leven 

1 

Åke Magnusson 
Melker Wesslegård 

29. Religions- Carl Gustaf 1982 1986 Esselte Studium 
boken Boethius 

Bertil Persson 
Ingmar Ström 

Engelska 
20. English Anthony 1970 Nytryck Natur och Kultur 

seventy Chamberlin 
åk 9 Karl-Erik 1977 

Hedström 
Per Malmberg 



N o iförteckning 
1) 
2) 
3) 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

Ruth Bendict, Race and Racism, London 1983, s 97 
"-s 96-140 
En schweizisk forskare, Jean-Francois Bi.irki har i en avhandling, Der Ethnozentrismus und 
das Schwarzafrikabild (Geneve 1977) visat hur Afrika beskrivs som primitivt och konfliktfyllt i 
sådana ansedda tidningar som Le Monde, Die Welt och Neue Zi.iricher Zeitung. Stig-Arne 
Nohrstedt vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala har i sin undersökning av hur Biafra
kriget behandlades kommit till liknande slutsatser. I min egen forskning om hur kriget i 
Angola 1975-76 behandlades i internationell press har jag likaså sett hur ofta konflikten be
skrivs som "naturlig" i det afrikanska sammanhanget. (Nohrstedts arbete, liksom mitt är 
under produktion.) 
Historia 3 (Natur och Kultur 1980), s 120 
Levande historia 3, s 386 
Historia 3 (Liber 1983), s 184-185 
"-s 185 
" 

9) Historia för högstadiet (Almqvist & Wiksell 1985), s 249 
1 o} Basil Davidson, Modem Africa, s 4 
11} Mahmood Mamdani, Politics and Class Formation in Uganda, New York 1976, s 3 
12} Ur folkens liv 3: historia för mellanstadiet (Natur och Kultur 1980), s 75 
13) "-,s 73 
14} Historia l (Natur och Kultur 1980), s 39-40 
15} Levande historia 3 (Natur och Kultur 1986), s 376-384 
16} Levande historia 2 (Natur och Kultur 1985), s 168-169 
17} Alla tiders historia (Liber 1985) s l 02 ff 
18) Geografi; Högstadiet (Almqvist & Wiksell 1983 ), s 188 
19) Historia; Högstadiet (Almqvist & Wiksell 1980), s I 68- I 70 
20} Historia 3 (Liber 1979), s 52-55 
21 } Ur folkens liv 3 (Natur och Kultur I 980), s 78 
22} Levande historia 2 (Natur och Kultur 1985), s I 74-177 
23) Ur folkens liv 3, s 78 
24} Levande historia 3, (Natur och Kultur), s 369 
25} Historia för högstadiet (Almqvist & Wiksell), s 18 
26} På väg mot framtiden (Almqvist & Wiksell), s 78 
27} The Real Thing; Textbook 8 a (Liber I 977), s 46-55 
28) Open Up 7 (Liber 1982), s 46 
29} Umbrella l (Esse l te Studium I 985), s 52-53 och 120-123 
30} Umbrella 3 (Esselte Studium 1986), s 41-51 
31} (Oscar Herner i Dagens Nyheter, 9 juli 1981) 
32} Geografi; högstadiet (Almqvist & Wiksell 1983), s 193 
33} "-s 207-208 
34) Susanne Rubin och Christina Sohlberg, En obegriplig värld? Om u-länder i högstadieböcker 

(SIDA, Stockholm 1981), s 172 
35} "-s 173 
36} Samhälle 3 (Liber 1980), s 133 
37} "-s 134-139 
38} "-s 139 
39} Samhälle i dag 3 (Natur och Kultur 1984), s 388 
40) "-(s 385 
41) Geografi 3 (Natur och Kultur 1986), s 396-397 
42) På väg mot framtiden (Almqvist & Wiksell), s 79 
43} Samhällskunskap 3 (Liber 1979), s 117 
44) "- s 128 
45) Historia; högstadiet (Almqvist & Wiksell), s 262 
46) Historia 3 (Liber 1983 ), s 185 
47} Samhällskunskap 3 (Natur och Kultur 1980), s 104 
48} Samhälle l (Liber 1980), s 24-26 
49} Geografi l (Natur och Kultur 1985), s 103-111 
50} Ur folkens liv åk 8 (Natur och Kultur), s 55 
51} Historia l (Natur och Kultur), s 43 
52) Historia l (Liber 1982), s 49 
53 l Religionskunskap (Esselte Studium 1979), s 27.35; Livsfrågor; 

Religionskunskap (Esselte studium 1979), s 23-38; 
Religionskunskap 3 (Liber läromedel 1977), s 104-112 

54)· Religion och liv (Natur och Kultur 1985), s 159 
55} Kompass Historia (Esselte studium 1979), s 169 och 110 . 
56) Pertti Hemanus och Ilkka Tervonen: "Objektiivinen joukkotiedotus", Keuruu 1980 H6ma

nus' del av boken utkom 198? på svenska under titeln Objektiv nyhetsförmedling (Almqvist 
& Wiksell) 
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