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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to examine the Kenyan school and how they describe the 
western world in their textbooks. To answer this I have asked two questions. How do the 
Kenyan textbooks describe the west? and How do the textbooks describe Kenyan and 
African relations with the west? I have used a method of qualitative analysis with a tool 
based on theories about “us and them” for my study. The textbooks are the four most 
commonly used in Kenyan High Schools. 
   The west is described in an extensive way in all the books. They describe relations that 
have influenced Kenya or Africa in one way or another. A lot of the descriptions are 
about the colonisation. Something that is not only described as negatively, it is instead 
used positively in the image of the African man. A general phenomenon for the most of 
the descriptions of the texts. 
 
Keywords: Textbooks, Kenya, The Western world, “Us and Them”. 



SAMMANDRAG 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur den kenyanska skolan skildrar väst genom 
sina läroböcker. För att svara på detta har jag formulerat två frågeställningar. Hur 
skildras väst i de kenyanska läroböckerna? och Hur beskrivs och skildras Kenyas och 
Afrikas relationer med väst i läroböckerna? Jag har använt mig av en kvalitativ 
analysmetod och utifrån ett analysverktyg, som jag formar utifrån teorier om ”vi och 
dom”, har jag sedan studerat böckerna. Mina valda böcker är de fyra vanligast använda i 
kenyanska High Schools. 
   Väst skildras relativt omfattande i alla de fyra böckerna och beskriver saker och 
relationer som på något sätt har anknytning med Kenya och Afrika, mycket av 
skildringarna berör då kolonialismen på något sätt. Något som inte beskrivs på ett allt för 
omfattande negativt sätt utan nyanseras och används till något positivt i den Afrikanska 
självbilden. Ett fenomen som är genomgående för de flesta beskrivningarna av texterna. 
 
Nyckelord: Läroböcker, Kenya , Västvärlden, ”Vi och Dom” 
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1 Inledning 
 
Under min utbildning till lärare fick jag chansen att läsa en termin utomlands, jag fick 

möjligheten att studera i Kenya och skriva mitt examensarbete där. Jag studerade 

höstterminen 2007 på Laikipia Campus College i Nyahururu, där Egerton Universitys 

humanistiska lärarutbildning är lokaliserad. Jag hade ett ypperligt tillfälle att träffa och lära 

känna blivande kolleger, diskutera gemensamma och olika bekymmer samt insikter angående 

våra blivande lärarroller med dem. 

   Något som jag snabbt upptäckte under min vistelse var hur lite jag visste om Kenya och 

kenyaner i allmänhet och Afrika i synnerhet. Det lilla jag visste, var mest det som förmedlats 

via naturprogram och från den svenska nyhetsrapportering vilka i grova drag belyser zebror 

på savannen, svältande HIV-drabbade barn, eller blodiga upplopp efter odemokratiska val. 

Jag kom med andra ord hit som ett tomt blad, en nyfödd gnu på ostadiga ben som varken 

kunde de sociala koderna eller de faktiska lagarna. 

   Allt efterson jag trivdes bättre och bättre förstod jag att Kenya är så mycket mer än underbar 

natur med HIVdrabbade-korrumperade-halvkriminella invånare. Jag började undra varför jag 

hade så dålig kunskap om kontinenten och dess länder. Och att den kunskap jag hade var så 

snedvriden och belyste en så liten del av denna stora mångfasciterade världsdel, vilken 

samtidigt undermedvetet påverkat mitt förhållande till kontinenten och dess människor 

destruktivt. Jag slogs också av att de kenyanska lärarstuderande jag pratade med även de hade 

en snedvriden bild av västvärlden, kunskaperna om lilla Sverige var för övrigt stort sett 

obefintliga, samtidigt som de är mycket medvetna om att bilden av dom i väst ofta är negativ. 

Jag började i och med detta fundera på vilken bild jag har givits och erhållit av Afrika. Men 

även vad för slags bild jag kommer att förmedla som blivande lärare. Givetvis vill jag 

förmedla en så bred och korrekt bild som möjligt utan att göra Afrika till en anonym kontinent 

bebodd av främlingar. Jag började även fundera över varifrån de kenyanska ungdomarna får 

sin bild av väst? När jag talar om väst som en enhetlig kultur så är detta en generalisering av 

de många västeuropeiska och nordamerikanska kulturerna. Det är på grund av de oräkneliga 

gemensamma politiska, ekonomiska och social band som finns emellan dessa länder som gör 

att västvärlden förklaras, på ett förenklat sätt, som enhetlig.  

   I de flesta kulturer och länder så är skolan en viktig instans för auktoritär 

kunskapsförmedling som får stort inflytande över dess åhörare, skolan är med andra ord en 
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oerhört viktig socialisationsmiljö. Då jag befann mig på ett lärarutbildningscentrum hade jag 

ett gyllene tillfälle att undersöka vilken bild den kenyanska skolan och kenyanska läroböcker 

ger av mig och min kultur. En undersökning som kunde ge mig stora kunskaper och insikter 

om mig själv. Men även en möjlighet att uppleva och undersöka en annan sorts etnocentrism, 

då vistelse i en annan kultur automatiskt medför möten med andra normer och värderingar. 

Detta är intressant då det är vi människor med våra världsbilder, ofta med oss själva som 

förklaringsmall, som skapar våra relationer till våra medmänniskor. 

   Relationer som i en mer global värld blir allt fler och påverkar oss i allt större omfattning. 

Som blivande lärare i den mångkulturella svenska skolan är det viktigt och veta att det finns 

olika bilder av väst, det vill säga att det finns generaliseringar, förutfattade meningar och 

fördomar om allt vad väst innebär. Att undersöka en icke västerländsk bild av väst ger 

dessutom perspektiv på tillvaron för att bemöta ungdomar och föräldrar från andra delar av 

världen. Samtidigt ger det fler aspekter på fördomar och tankar hur fördomar kan bemötas. 

Men det skapar även nya perspektiv på beskrivningar och undervisning av andra länder med 

dess kulturer då det ger distans till den vardagliga tillvaron. Jag anser att det då skapar bättre 

redskap att kritiskt bemöta och förhålla sig till sin egen undervisning och kommande material. 

   Att undersöka hur kenyanska läroböcker framställer väst är att gå djupare in i fenomenet 

lärobok och vad den egentligen innehåller, vad det som sägs innebär och vilka följderna kan 

bli. Läroböcker som är en viktig del av skolan och är en del av det som formar elevers 

socialisation. Att analysera läroböcker ger med andra ord insikt om vilka komplexa bilder av 

verkligheten som skapas för ungdomar. Bilder som påverkar deras sociala relation till det som 

visas upp och som de bär med sig in i framtiden då de som medborgare påverkar samhället. 

   Vad är det då för bild utav väst som visas upp i Kenya? Ett land som tidigare bland annat 

varit koloniserad av demokratiska Storbritannien och som har en allmän destruktiv historisk 

relation med väst. Med detta i åtanke är det intressant att fråga sig hur kenyaner betraktar 

västvärlden och ”vita européer” idag samt vilken bild de har av ”oss”. Detta i relation till vår 

bild av Afrika som överlag inte är så positiv utan snarare negativ. 
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1.1 Skoltexter 

Ajagán-Lester skriver i sin doktorsavhandling ”De Andra”, att skoltexter och läroböcker, som 

är en grundläggande del av sakprosan, formar samhället som i sin tur formar skoltexterna. 

Ajagán-Lester menar att texterna inte är passiva komponenter i samhället utan bidrar till att 

skapa dess sociala strukturer. Dessa skapas genom textens förmedlande dialog om sociala 

normer och värderingar. Detta leder fram till den centrala frågan vad som gör en pedagogisk 

text. Varför väljs vissa ”kunskaper” in till textinnehållet? Hur gestaltas texten och hur 

uppfattas den?1 Ajagán Lester skriver vidare, och hänvisar bland annat till den brittiske 

litteratursociologen Raymond Williams och den italienske filosofen Antoni Gramsci, att 

pedagogiska texter skiljer sig från andra texter på det sättet att den är producerad för ett 

specifikt ändamål, det vill säga till utbildning. Den är inte skapad att producera ny kunskap 

utan syftar till att reproducera befintlig kunskap. Den är samtidigt ett oerhört konkret verktyg 

för undervisningen där den förmedlar kunskap och presenterar förklaringar. Läroboken väljer 

då ut vilken kunskap som anses vara viktig. Den organiserar och skapar texter genom att välja 

och kombinera vissa värderingar samt fakta, något som ofta blir skolans urval och 

avgränsningar, dessutom betraktas den som legitim trovärdig kunskap. I och med sin 

begränsning så tystar automatiskt texten andra kunskaper och världsåskådningar. Detta 

selektiva fenomen innebär att skolböcker reproducerar och upprätthåller den rådande 

ideologin.2 Med andra ord så representerar skolboken det aktuella samhället och det är detta 

som gör att just läroböcker är intressanta att undersöka. 

 

                                                           
1 Luis Ajagán-Lester,”De Andra”, Afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-1965), 2000, s 17-22. 
2 Ibid. s 23-25. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är därför att med utgångspunkt i ett ”vi och dom”-perspektiv, undersöka hur den 

kenyanska skolan skildrar väst genom sina läroböcker. 

   För att ta reda på vilken bild av väst som skildras i läroböckerna har jag formulerat följande 

frågeställningar. 

 

– Hur skildras väst i de kenyanska läroböckerna? 

– Hur beskrivs och skildras Kenyas och Afrikas relationer med väst i läroböckerna. 

 

1.3 Disposition 

I kapitel två kommer jag att presentera min metod och beskriva hur denna formar arbetet. Jag 

kommer även att diskuterar runt aktuella material, val och avgränsningar. Kapitel tre 

beskriver det teoriavsnitt som styr mitt tillvägagångssätt för resultatdelen. Jag går även 

igenom tidigare forskning vilket stödjer teorin för att gemensamt sammanfattas som 

analysverktyg. Kapitel fyra, bakgrund, behandlar kortfattat historiska och nutida politiska, 

sociala och ekonomiska relationer emellan Kenya och väst. Detta för att skapa en bättre 

förståelse och ge underlag för uppsatsen. Jag väljer även här att i korthet beskriva det 

kenyanska utbildningssystemet då det är nödvändigt för uppsatsens helhet. I kapitel fem 

beskriver och analyserar jag mitt resultat textkronologiskt. Jag sammanfattar sedan analysen 

som leder fram till mina slutsatser i kapitel sex, där syfte och frågeställningar besvaras 

kortfattat. Uppsatsen avslutas med en till största delen didaktisk inriktad diskussion runt 

slutsatserna och tankar samt vilka konsekvenser de kan ge för den svenska skolan och lärare i 

skolmiljö. 

 - 4 -



2 Metod 
 
Jag har valt att göra en textanalys på 4 av de vanligaste kenyanska läroböckerna i High School 

och sedan analysera dessa utifrån en teori som jag mycket baserar på begreppet ”Vi och 

Dom”. 

 

2.1 Material till bakgrund 

Det material jag använt mig av i bakgrunden kommer främst från tryckta källor. Jag har 

medvetet försökt använda böcker från både kenyanska och svenska författare för att få ett 

bredare perspektiv på det som jag undersökt. Det svenska huvudmaterialet har jag hämtat från 

Mai Palmgrens bok Afrikabild för partnerskap och Luis Ajagán-Lesters avhandling ”De 

Andra”, vilka presenteras senare. Då jag inte hade tillräcklig tillgång till bra uppdaterat 

skriftligt material om Kenyanska förhållanden för min uppsats, så valde jag att även intervjua 

och utnyttja den expertis som fanns på universitetet och förlita mig till deras kunskap. Något 

som jag kombinerade, stödde och kompletterade de befintliga skrivna källorna med och som 

samtidigt kunde förklara saker och händelser på ett djupare sätt. 

   De personer jag intervjuade var Mr John Kanjogu, som har erfarenhet som lärare på både 

Primary och Secondary School och jobbar nu med pedagogik på universitetet. Min andra källa 

är Dr Peter Waweru som är historieprofessor på universitetet. 

 

2.2 Intervjumetod 

För att få ut maximal fakta som passade mitt syfte, använde jag mig av semistrukturerade 

intervjuer med förberedda frågor att driva intervjun samtidigt som jag försökte vara flexibel 

och för eventuella utsvävningar och följdfrågor på deras svar och tankar. 

   Intervjuerna gjordes på deras respektive kontor med diktafon och fältanteckningar, detta för 

att kunna gå tillbaka och fundera på om de erhållna svaren tolkats felaktigt beroende på 

språkliga och kulturella skillnader. Då jag som intervjuare var student och de intervjuade 

personerna experter på deras område, och dessutom betydligt högre i den samhälliga 

hierarkin, så menar jag att min person och odramatiska faktabaserade frågorna inte påverkade 

intervjun med dess svar nämnvärt mycket.  
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2.3 Val av läroböcker 

De böcker jag valt att undersöka i uppsatsen är en serie på fyra delar skriven och utgiven av 

bokförlaget Kenya Literature Bureau, böckerna heter History and Government och är för High 

Shool. Bokförlaget samarbetar dessutom med det kenyanska skolverket och får statligt stöd. 

Skolverket rekommenderar bland andra användandet av denna serie på kenyanska High 

Schools, vilket gör att förlaget och dess böcker är de vanligast använda i Kenya. Böckerna är 

dessutom direkt knutna till kursplanens och skolans nationella undervisningsmål vilka de 

måste följa vilket de gör nästintill slaviskt.3 Därför anser jag att denna bokserie även 

representerar hela kursplanen och den kunskap som skolverket, indirekt regeringen och 

samhället, kommenderar att skolorna ska förmedla i Kenya. 

   Böckerna är indelade i fyra volymer, en för varje årskurs, och publicerades första gången 

1987, 1988 samt två böcker först 1989. De har årligen tryckts upp i nyutgåvor och den 

upplaga som jag har analyserat är den tredje. Utformad år 2003 och 2004 efter 2002 års nya 

kursmål för ämnet History and Government. De tryckningar jag har är från 2005, 2006 samt 

2007. 

   Att jag valt att studera böcker från ämnet History and Government, vilket kan jämföras med 

en kombination av historieämnet och samhällskunskap, beror på att detta ämne tar upp och 

behandlar våra mänskliga relationer, historiska såväl som nutida. De avsnitt som jag valt är de 

som direkt eller indirekt berör relationer emellan Kenya, Afrika och väst. Då det framgår 

omgående och tydligt i läroböckerna att Kenya är en del av Afrika och identifierar sig med 

kontinenten, så måste undersökningen av läroböckerna även införliva Afrikas och Västs 

relationer. Ämnet är dessutom obligatoriskt fram till år 3 i High School men många väljer att 

läsa det även de sista åren.4 Detta gör att ämnet och böckerna får en vid spridning i landet. Ett 

ämne som engelska, ger även de en tydlig bild av väst. Den är dock mer intressant ur ett 

kulturhistorisktperspektiv då den inriktar sig mestadels till England och dess litteraturhistoria, 

vilket gör att det inte blir lika intressant för min undersökning. 

                                                           
3 Mr John Kanjogu, intervju, 2007-12-04. 
4 Ibid. 
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2.4 Kvalitativ analys 

En kvalitativ innehållsanalys har möjlighet att avslöja ”dolda” sidor av texten. Detta gör man 

då textens helhet kan vara eller säga något annat och påverka sakers tillstånd i ett större 

sammanhang. Analysen görs genom noggrann uppmärksamhet och intensivläsning av texten 

för att koda relevanta ord, meningar etc.5 Det man då måste göra är att läsa mellan raderna 

och även konstatera saker som inte skrivs och samtidigt fråga sig varför de utesluts. 

   För att då analysera texten och förstå de underförstådda meningarna har jag använt mig av 

en teori, som jag senare presenterar, vilket jag relaterar till texterna och som styr min analys. 

Det jag letar efter är ord, teman och företeelser som direkt eller indirekt påverkar eller styr 

textens innehåll och dess skildringar av relationer med väst. Relevanta stycken bryter jag ner 

till mindre enheter som jag beskriver och sammanfattar. För att undersöka implicita detaljer 

räcker det dock inte med en teori utan det krävs också en person som tolkar, det vill säga jag. 

Denna tolkningsprocess är oundviklig för denna typ av forskning och blir då beroende av min 

identitet, mina val och värderingar.6 För att undvika en allt för stor inblandning av min person 

så väljer jag att ge en del direktcitat som exempel under resultatdelen. Detta så att läsaren 

själv kan skapa sig egna uppfattningar men också förstå hur jag tänkt. 

   Jag väljer att inte studera bilder. Bilder är i sig väldigt levande och säger som sagt mer än 

tusen ord. Detta är troligtvis inte ett kenyanskt ordspråk och kan svårligen appliceras till mina 

undersökta läroböcker. De få bilderna som finns är alla svartvita och håller tyvärr dålig 

bildkvalitet samtidigt som många är illustrerade för hand, majoriteten är dessutom tama sterila 

porträtt av medelålders män. Mitt val är därför att göra en textanalys av innehållet. Självklart 

påverkar bilderna men jag menar att de inte i någon hög utsträckning påverkar det undersökta 

ämnet, dock är de väldigt intressanta ur andra forskningsdiscipliner. Bilderna styrs samtidigt 

inte utav styrdokumenten och blir då inte generella för hela Kenya såsom jag anser att texten 

är. Jag kommer även i viss mån nämna vilken kvantitet utav texten som berör väst. Detta är 

intressant då mängden information och upprepningar påverkar läsaren. Jag kommer dock inte 

göra en kvantitativ undersökning då jag anser att spänningen ligger i innehållet och hur det 

framställs, inte i mängden. 

                                                           
5 Martyn Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskapen, 2000, s 199-201. 
6 Ibid. s 244-245. 
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2.5 Metoddiskussion  

Denna studie kan diskuteras och kritiseras på många punkter. Man frågar sig framförallt om 

det är möjligt att komma fram till generella slutsatser från detta specifika exempel. Frågor 

som hur representativt mina val är och om inte resultatet är högst unikt för just dessa, är 

självklara invändningar som påverkar uppsatsens trovärdighet. Detta är frågor som enligt mig 

är ytterst välgrundade och kräver ödmjuka reflektioner trots försök till övertygande 

motiveringar. Att studera skolböcker är som sagt att studera samhället. Men samtidigt finns 

det mängder av andra saker som påverkar bilden av väst, till exempel Tv, musik, Internet, 

turismen, religiös tillhörighet. Dock är skolan den största enskilda ”västförmedlaren” som de 

flesta ungdomar kommer i kontakt med, en trovärdig instans med väldigt auktoritär personal. 

Detta samtidigt som tillgång till modern teknik, men även andra källor såsom bibliotek, 

böcker och tidskrifter är starkt begränsad för de flesta kenyanska ungdomar. 

   Uppsatsens metod är även ytterst beroende av mig och min person då det är jag som tolkar 

resultatet via mitt analysverktyg, och jag kan lätt undgå många viktiga implicita detaljer som 

är svårupptäckta då de just är dolda. En text som denna är dessutom ämnad för andra ögon 

med eventuella andra värderingar, som påverkats av kultur, erfarenheter etc. Något som 

kanske gör att saker som skall eller inte skall tolkas in i kontexten blir eller inte blir 

införlivade. Något som kan resultera i övertolkning eller att nyanser inte syns. En fara är 

samtidigt att jag kan plocka ut ett textavsnitt från sin helhet och på så sätt skapa nya 

innebörder eller övertolka detaljer. Saker som dessutom inte ”syns” kan vara svåra att 

redovisa och en slutsats kan bli mångtydlig och ”luddig”, eller alldeles förenklad då inte 

helhetens komplexitet kommer till sin rätt. För att försöka undvika detta och öppna upp för 

andras tolkningar och alternativa förklaringar så ger jag direktcitat vilka ger läsaren en 

möjlighet att själv ta till sig texten och uppsatsens helhet. Dock utformar jag uppsatsen runt 

min teori, syfte, mina frågeställningar och det är detta urval som styr förhållningssättet till 

texterna som sedan leder fram till analysen. Mina värderingar och normer påverkar mig 

givetvis och dessa har inverkan på mer eller mindre dåliga generaliseringar och tolkningar, 

medvetna eller omedvetna. Dessa subjektiva analyser och skildringar är ett resultat av mig 

själv, som är ett resultat av det samhälle som har socialiserat mig. (Det är med andra ord fritt 

fram att analysera mig, vilket kanske är kul.) 
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   Då min person är något som jag inte kan bortse ifrån så måste jag försöka dra nytta av den 

och få ut bästa möjliga resultat istället. Då att jag vistades i Kenya så mötte jag dagligen 

frukten av andras bild av väst. Denna situation plus erfarenheten från min egen kultur ger mig 

värdefulla kunskaper och verktyg för ämnet och min analys. Men det skapade även egna nya 

fördomar och förutfattade meningar om var deras syn kommer ifrån. 

   Självklart är resultatet unikt men på grund av böckernas vida spridning och andra faktorer så 

menar jag att resultatet kan appliceras i ett större sammanhang. Det är dock viktigt att 

poängtera att undersökningen inte säger vilken bild som kenyanska ungdomar har av väst, 

utan är en undersökning av läroböcker som ger tendenser och påverkar helheten av den bild 

som skapas och finns om väst. 
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3 Teori 
 
Jag har valt att använda mig av sociologen Zygmunt Baumans tankar angående begreppet ”Vi 

och Dom” för att analysera texternas västbild. Jag har plockat ut huvuddragen ur hans 

resonemang och format det för att sedan applicera på läroböckerna jag undersökt. Bauman är 

professor i sociologi och har arbetat på olika universitet runt om i världen. Mest känd är han 

för sina arbeten och tankar om modernitet och postmodernitet.7

 

3.1 ”Vi och Dom” 

”Vi och dom” är intressant för det är spänningen och relationen emellan de två motpolerna 

som styr vårt förhållande, vår relation och empati till främmande människor, andra kulturer, 

religioner, etc. Det är dessutom denna indelning i grupper som är en stor bidragande faktor till 

människans konflikter, stora som små, vilka kan få förödande konsekvenser. Samtidigt som 

en positiv ömsesidig identifierande bild av någon annan är grundbulten i en god relation. Att 

studera detta fenomen på djupet kan göra att man förstår det mänskliga medvetna eller 

undermedvetna samspelet bättre. 

   ”Vi och dom” är begrepp som utgör den skillnaden som människan gör emellan sig själv 

och andra. Det är tack vare gemenskapen som präglas av behagligt, ömsesidigt stöd, vänskap 

och tanken att vi kan få hjälp och bli förstådda som vi lever i och identifierar oss till grupper. 

Det är absolut inte nödvändigt att vara i fysisk geografisk närhet till ”dom” som ”vi” 

identifierar ”oss” med, det räcker till exempel att ha en övertygelse som man delar med någon 

annan för att identifiera sig som ”oss”. Detta gör att vi kan relatera ”oss” till stora grupper 

med olika egenskaper runt om i världen, detta såsom klass eller arbete, kön och religion. 

Begreppet ”vi” kännetecknas då av den grupp/grupper som vi känner att ”vi” tillhör och 

förstår. ”Dom” är den grupp som ”vi” inte kan eller för den delen vill tillhöra. ”Vi och dom” 

benämns ofta som in- och utgrupper, motpoler som inte existerar utan varandra och kan bara 

förstås tillsammans. Ett fenomen där gruppidentiteten bildas av de motsatta egenskaper, eller 

föreställda egenskaper, som kännetecknar ”dom”. Utgruppen beskriver med andra ord 

ingruppen och dess egenskaper. 

   Bilden av ”dom” är ofta oklar vilket gör att ”vi” får svårt att förstå ”dom”, detta gör att 

”dom” ofta ter sig främmande och skrämmande, vilket kan få negativa konsekvenser eller en 
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känsla av misstänksamhet. Fördomar och generaliseringar blir viktiga verktyg att använda för 

att visa att ”dom” inte besitter några av de egenskaper som man själv håller som dygd. Något 

som lätt kan leda till att olyckor eller illgärningar som sker mot utgruppen inte påverkar vårt 

moraliska samvete, samtidigt som lindrigare händelser mot ingruppens individer betraktas 

med stor uppståndelse och medlidande. Förekommande sprickor och splittring i ingruppen 

motverkas ofta med självhävdelse eller en vädjan om enighet och identifierande tillhörighet 

som en lösning på splittringen, allt för att hålla ihop gruppen. För att behålla en enighet och 

hålla kvar sin lojalitet så används ofta en gemensam motpol, en utgrupp eller ”fiende”, som 

man identifierar sig emot. Motpolen kan framställas som hotande och skrämmande eller bara 

annorlunda. 

   ”Dom andra” behöver dock inte vara något negativt eller sämre, det är bara något som man 

inte själv tillhör antingen att man inte kan eller får tillhöra. Då Afrikas historia genom tiderna 

varit skriven och i hög grad formad utifrån ett västerländskt perspektiv, så har förhållandet 

dem emellan blivit hierarkiskt där afrikanerna varit underordnade ett dominerande väst. 

Europa och väst har på så sätt varit överordnat och något att sträva emot. Till exempel finns 

viljan att ”utveckla” och ”utvecklas” mot att bli mer likt Europa. ”Dom” kan i ett sådant 

exempel vara, eller uppfattas som, något bra vilket man vill identifiera sig med och sträva 

emot. 

 

3.2 Bilder av ”dom andra” - tidigare forskning 

I Sverige har det forskatts flitigt om hur vi ser på ”andra” och det är vanligt att beskriva och 

förklara andra kulturer, stereotyper, schablonbilder och fördomar ur ett ”vi och dom” 

perspektiv. Speciellt efter 11/9 då otaliga uppsatser har berört hur framförallt bilden av 

muslimer och Islam visas upp. Kenyansk forskning på samma område har jag dock inte hittat.  

   Den svenska forskningen om vår syn på andra människor i skollitteraturen behandlar oftast 

hur vi sett på Afrika genom historien. En som gjort detta är Mai Palmgren som år 2000 kom 

ut med sin bok Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. Detta SIDA-

stödda forskningsarbete försöker göra bilden av Afrika mer intressant i skolan, och betonar att 

afrikabilden borde handla om afrikaner, istället för att generalisera kontinentens 54 länder, 

                                                                                                                                                                             
7 Zygmunt Bauman, Att tänka sociologiskt, 1992, s 49-68. 
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2000 språk och mängder av kulturer till ett enda eländigt U-land.8 Palmgren problematiserar 

begreppet ”vi och dom” och menar att andra människor inte nödvändigtvis behöver vara 

”dom”. Då allt handlar om identifikationsfaktorer behöver man inte enbart prata om skillnader 

som skiljer oss, utan snarare prata om paralleller såsom liknande drömmar och behov som 

förenar oss och leder till partnerskap.9

   Luis Ajagán-Lesters doktorsavhandling ”De Andra” Afrikaner i svenska pedagogiska texter 

(1768-1965), undersöker hur pedagogiska texter förändrat sin bild av Afrika och afrikaner. 

Ajagán-Lester skriver att gränsdragningar har varit en central ingrediens i bildandet av alla 

kulturer. Det som står innanför det egna utrymmet och verklighet har blivit orienteringspunkt 

och tolkats som normalitet som senare blivit kultur. Samtidigt som saker som står utanför har 

tolkats som brist på normalitet. Normen har sedan blivit vårt verktyg att tolka och se på vår 

värld. Till exempel så talar vi om vårt språk och deras konstiga tungmål, vår religion och 

deras vidskepelse. Det är dessa motsättningar som skapar vår kultur och vår identitet. Ajagán-

Lester skriver vidare att beskriva sin värld och verklighet etnocentriskt är ett universellt drag, 

oavsett tid eller plats. Ett klassiskt och tydligt exempel bland många är dom gamla grekerna 

som gjorde skillnad på det grekisktalande folket vilka bodde i Aten och vars kultur var 

överlägsen andras, och dom andra, barbarerna, som bodde utanför och talade andra språk. 

Liknande tendenser finns även hos så kallade ”primitiva kulturer” och ursprungsbefolkningar. 

Befolkningar i Amazonas regnskogar hade föraktfulla beteckningar som ”dom onda” för att 

benämna andra folk samtidigt som de benämnde sig själva i betydelse av ”människa” och 

”dom goda”.10 Ajagán-Lester hänvisar vidare till Michel de Certeau, och skriver att 

betraktande och förklarande av andra människor och kulturer som ”dom” innebär att man 

samtidigt beskriver sig själv och sin världsbild. Som exempel använder Certeau Européernas 

koloniala skildringar och försök att kategorisera främmande folk. Dessa skildringar säger mer 

om skildrarens egna oreflekterade beskrivande orienteringspunkter, som i sin tur berättar om 

dens kultur, identitet och de verktyg som används i gränsdragningarna emellan ”vi” och 

”dom”.11 

                                                           
8 Mai Palmgren, Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna, 2000. 
9 Ibid. s 9. 
10 Ajagán-Lester, s 12. 
11 Ibid. s 17. 

 - 12 -



   Detta är något som även Edward Saids skriver i sin klassiska bok Orientalism. Denna bok 

handlar om västerlandets bilder och schablonuppfattningar om orienten, i Saids definition 

främst Islam och araberna, och hur den har påverkat bilden av den och dess människor. Han 

skriver om hur väst envist spridit en bild genom historien om orienten som främmande och 

obegriplig. Något som lett fram till dagens verklighet där TV ständigt visar upp nya bilder på 

uppretade och gestikulerade folksamlingar från mellanöstern.12

   Said menar att orientalism inte är en påhittat västerländsk komplott för att hålla den 

orientaliska världen nere. Orientalism är en undermedveten föreställning som sprids till 

människor och samhällets alla instanser genom historien och skapar idéer att världen utgörs 

av olika världar, vilka är baserade och uppdelade i ojämna former av värderingar, makt etc. 

Detta är något som ligger till grund för att vi inte kan, eller inte vill, förstå varandra vilket 

innebär att begreppet orientalism är en viktig, betydelsefull samt omedveten dimension i vårt 

moderna politiska, ekonomiska och kulturella liv.13 Said menar med sitt resonemang att 

begreppet inte befinner sig i ett vakuum och att beskrivningen av orienten, orientalismen, 

handlar mer om den person som beskriver, men att det är ofta dessa orientalister som får 

orienten och orientalerna att tala. Detta är något som påverkar vår uppfattning om ”dom” och 

styr den ”orientaliska dagordningen” som då även domineras av väst.14

 

3.3 Analysverktyg 

Kort sammanfattat så är vi ”vi” så länge ”dom” finns. ”Dom” och gränsen som utgör ”dom” 

existerar på grund av att dom har egenskapen att dom inte är ”en av oss”, på så sätt blir 

beskrivningen av ”dom” en skildring av sig själv och det är ”dom” som skapar ”oss” och vår 

identitet. Detta innebär att gränsen vad som skiljer ”vi och dom” inte är konstant och kan 

ändras vilket gör att ”dom” kan bli ”en av oss”. En negativ skildring med eventuellt 

destruktivt förhållningssätt som resultat, kan med andra ord bytas ut till positiva relationer 

med ömsesidighet och förståelse, mycket beroende av vilken framställning som görs.  

   Jag menar att det är just dessa skildringar som gör textens dialog levande och skapar en 

spänning som påverkar oss och det är dessa fenomen som är intressanta att undersöka. 

                                                           
12 Edward W Said, Orientalism, 1978. 
13 Ibid. s 14-15. 
14 Ibid. s 22-24. 
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   När jag läst och analyserat böckerna har jag letat efter stycken, ord och fakta som leder till 

”vi och dom” samt framställningar av in- och utgrupper med dess identifikationer. Med andra 

ord skildringar som beskriver relationer och möten, historiska såväl som nutida, emellan 

Kenya, Afrika och väst. Något som är viktigt i detta sammanhang är att se på avsaknaden av 

skildringar i texten, vad som medvetet eller omedvetet inte väljs att nämnas. Dessa 

ickeskildringar nyanserar textens och fenomenens innehåll men ger även exempel på 

över/underordningar och vad som är normerande. Jag undersöker även textkvantiteten om 

väst, och saker som berör väst, som kan påverka tankar och åsikter.  
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4 Bakgrund - Den kenyanska kontexten 
 
Afrika och väst har ett långt förflutet. Relationerna har varit många och fortfarande finns 

oerhört starka band till varandra. I en allt mer global värld så knyts dessutom fler och fler nya 

band mellan stater, företag och vanliga människor. Ofta har relationerna emellan väst och 

Afrika varit destruktiv för den sistnämndas del, där slavhandel, kolonisering och rastänkande 

har varit ständiga och förödande inslag för kontinenten. Inflytandet från väst, framför allt 

Europa, har samtidigt varit oproportionerligt stort och även idag styrs mycket av Afrika från 

väst, både politiskt, ekonomiskt och socialt.  

 

4.1 Kenyas och Västs relationer 

Portugiserna var bland de första européerna som kom till det som idag är Kenya i slutet av 

1400 talet för att idka handel runt Indiska oceanen och erövrade städer runt Afrikas östkust. 

Den portugisiska eran gjorde dock inga större intryck på samhället och slutade då de 

erövrades av Sultanen av Omans styrkor.15 Under 1895 års Berlin konferens där Afrika 

delades upp emellan Europas stormakter blev nuvarande Kenya en officiell brittisk 

intressesfär, något som senare utmynnade i protektorat och koloni. Början av denna epok 

kännetecknades och militär/diplomatisk erövring av land och folk vilket skulle bana väg för 

handel med England. Området och den brittiska närvaron kom att kännetecknas av ett 

destruktivt rastänkande som styrde ett apartheidsystem. Detta genom olika land- och 

arbetslagar som segregerade och diskriminerade majoriteten av befolkningen. Bland annat 

genom ”Master and Servants Ordinance” från 1906 vilket innebar att befolkningen blev 

tvungna att jobba åt britterna, om de vägrade väntade fängelse. Vidare lagar gjorde att alla 

afrikaner blev tvungna att registrera sig och att alltid bära identitetshandlingar. Detta 

tillsammans med landlagar som sade att inga afrikaner fick äga mark, tvingade in alla 

människor i reservat där de hämtades för att arbeta på plantage, plantage som låg i de bördiga 

högländerna och som blivit exklusivt land för vita nybyggare.16 Detta system genomsyrade all 

kolonial verksamhet vilket ledde till regionala beväpnade uppror under 50 talet, det så kallade 

Mau Mau. Upproret slogs ned relativt enkelt utav brittiska arméstyrkor och dess faktiska 

följder för självständigheten har diskuterats. En sak som historiker är eniga om är att politisk 

                                                           
15 William R Ochieng´, A HISTORY OF KENYA, 1985, s 54-63. 
16 Ibid. s 106-108. 
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medvetenhet och nationalistiska känslor var född och kom att utvecklas fort efter det att 

upproret slagits ned. Efter ett antal politiska konferenser så blev Kenya självständigt 1963.17 

Dr Peter Waweru, professor på Egerton University, menar att rastänkandet om människor i 

olika hierarkier satte oerhört djupa spår hos befolkningen och lever fortfarande starkt kvar i 

folks undermedvetande. Detta är någonting som tagit lång tid att bearbeta och fortfarande 

finns tydliga tendenser på kenyansk underlägsenhet jämte sina forna herrar. Till exempel 

adopterades den koloniala administrationen efter självständigheten utan omedelbara större 

reformer för att anpassa efter lokala förhållanden. Engelskan är till exempel ett av två 

officiella språk och all undervisning i skolan sker på engelska. Det koloniala förhållandet 

emellan medborgare och stat har på så sätt levt kvar. Detta påverkar, och stödjer, inflytandet 

från väst vilket är fortsatt stort från framförallt Englands och USA:s sida. Idag är dock en 

vridning mot kinesiskt politiskt och ekonomiskt inflytande klart märkbart.18

   Under Kalla kriget var Kenyas officiella hållning varken kapitalistiskt eller socialistiskt. 

Men i verkligheten så erhöll Kenya mycket bistånd från framförallt Storbritannien, USA och 

Västtyskland och var klart mer kapitalistiskt och antikommunistiskt än socialistiskt. All 

militär handel skedde bland annat genom Storbritannien. Under denna tid var det inte heller 

någon som brydde sig om demokrati och mänskliga rättigheter och det var först efter 

Sovjetunionens kollaps som striden för politisk pluralism från en opposition började ta fart 

och få gehör. USA menade att Kenya, under forne president Mois enpartisystem, skulle 

öppnas upp politiskt och 1992 så genomfördes val efter påtryckningar och frysta bidrag. Val 

som dock skedde utan större demokratiska metoder.19 Vi ser även i dagens oroliga situation 

efter aktuellt val en internationell inverkan och påtryckning då bland annat USA har sänt en 

delegation för att medla emellan de olika parterna. 

   Idag är utbytet emellan väst och Kenya mycket stort men långt ifrån jämställt menar Dr 

Waweru, detta då Kenya exporterar billiga jordbruksprodukter så importerar de dyra tekniska 

maskiner från Europa. När dessutom den Kenyanska shillingen stärks är det måna utländska 

köpare som klagar på dyra produkter.20 Detta innebör att ekonomin är skör och kraftiga 

prisras på exportvaror slå oerhört hårt mot det bräckliga ekonomiska systemet. Vidare finns 

                                                           
17 Ochieng´, s 132-143. 
18 Dr Peter Waweru, intervju, 2007-12-11. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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det människor som med tanken på olika afrikanska länders situation förespråkar en 

återkolonisering av olika stater, detta samtidigt som andra menar att den redan gjorts eller 

håller på att ske. Detta då många länder runt om i Afrika får mycket påtryckningar från olika 

länder och företag. Världsbanken och IMF har dessutom ofta åsikter i länders finanspolitik 

och budgetar.21 Störst handel sker med grannländerna Uganda och Tanzania. 

Jordbruksprodukter står även de för en viktig inkomstkälla för Kenya där exporten av 

snittblommor ökar stark, the och kaffe är två andra viktiga exportvaror. Det ekonomiska 

inflytandet från framförallt väst, är dock oerhört stort då genomsnittligen en femtedel av totala 

BNP årligen kommer från turismen. År 2004 uppgick dessutom biståndet till ungefär tre 

procent av totala BNP.22 På samma sätt som prisras på exportprodukter påverkar ekonomin så 

gör även interna och externa oroligheter som leder till minskad turism det. Vilket vi i dagarna 

har sett många exempel på där svenska charterbolag reser hem sina turister i förtid efter 

rekommendationer från utrikesdepartementet. 

   Samtidigt som väst har stort inflytande politiskt och ekonomiskt så har den nya tidens 

globalisering medfört ett socialt inflytande då västerländsk kultur, livsstil och värderingar tar 

plats i de vardagliga hemmen via modern teknik. Det sociala inflytandet sker även i de många 

”verkliga” mötena som sker, exempelvis med västerländska NGO:s. 

 

4.2 Det kenyanska utbildningssystemet 

Missionärerna var bland de första som kom till nuvarande Kenya på 1800-talet och de började 

intressera sig för utbildning. Den bild som senare ofta erhölls från missionärerna till väst var 

att människorna saknade skriftspråk, kultur och historia. Detta då de utbildningssystem som 

fanns i Europa, och även i den muslimska världen, inte hittades i Afrika. De traditionella 

utbildningarna ”sågs” inte av missionärerna, kunskapen och de begrepp samt metoder som 

användes i lokal undervisning, som ofta var baserat på muntlig överförning och sociala riter, 

klassades inte som kunskap och godkända metoder.23

   Under kolonisationen och runt självständigheten så var skolan mycket influerad av det 

brittiska skolväsendet och dess syn på kunskap. Den leddes ofta av missionärer som var 

stödda av den brittiska regeringen och tog då tillfället i akt att förmedla Guds ord. Syftet var 

                                                           
21 Palmgren, s 237. 
22 www.landguiden.se, Landguiden, länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2008-01-08.  
23 Bogonko, Sorobea, Nyachieo, A History of Modern Education in Kenya 1895-1991, 1992, s 1-4. 
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att skolan skulle förbereda studenter till att snabbt förvandla landet till en modern nation av 

europeiskt snitt. Detta genom att ”göra” afrikanen västerländsk och att byta ut de traditionella 

värdena mot europeiska. Ett paternalistiskt etnocentriskt synsätt som sa att skolan skulle 

förmedla europeisk kunskap, erfarenhet och praktik. Detta förmyndarskap uppehölls bland 

annat med de utländska böcker som fanns tillgängliga, böcker som visade upp europeisk 

kultur som baserades mycket på rasideologin. Ett system som fanns kvar långt efter 

självständigheten och som påverkade undervisningen.24 Mai Palmgren visar på resultatet av 

denna undervisning då hon skriver om kenyanska elever som hon träffat tio år efter landets 

självständighet. Till exempel en elev som kunde Norges största fjordar men fick inte lära sig 

Afrikas geografi. En annan elev höll på med en uppgift om vilka kommunikationer man måste 

anlita för att ta sig från nordöstra London till Brighton.25 Liknande saker talade Dr Waweru 

om under min intervju med honom. Han sade att han under sin skoltid lärde sig massa 

”onödiga saker”. Bland annat fick han lära sig Hollands olika kanaler, vad de hette och vart de 

ledde. I hans skola fanns det dessutom en bok on Rehndalen, något som läraren flitigt 

använde.26 Detta är exempel på hur skolan agerar som bevarare och producent av den 

styrande kulturen och ideologin. Ett fenomen som är intressant då många kenyaner är födda 

till brittiska medborgare i det brittiska imperiet men har med tiden blivit Kenyaner där en ny 

ideologi och kultur är rådande. I och med detta paradigmskifte så har skolan med tiden 

förändrats. 

   Efter självständigheten blev det en reaktion mot det brittiska utbildningssystemet och det 

sades att kunskap måste sökas lokalt, detta då den fysiska och psykiska närmiljön alltid varit 

väldigt viktig för människorna. Man ville dock ha en ”modern utbildning”, bli jämlik med 

västs skolor och ta till sig ny kunskap och nya tankar, men utan att helt förändra traditionella 

system.27 Koloniseringen och utförandet av dess utbildning hade dock förstört eller försvagat 

det ursprungliga traditionella system för utbildning och synen på kunskap hade förändrats.28 

Nu skapades istället en blandning av nya tankar och gamla värderingar där gamla sånger och 

orala källor om historia och socialt liv tilläts i undervisningen. Begreppet Afrikanism, 

afrikansk etnocentrism, har med tiden blivit synonymt med skolan, afrikanskt kulturarv och 
                                                           
24 Karugu, Otienda, Wamahiu, Education and development in Kenya, 1992, s 73-75. 
25 Palmgren, s 224. 
26 Dr Waweru. 
27 Bogonko, Sorobea, Nyachieo, s 42-45. 
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praktisk undervisning har blivit centrala inslag.29 Tyvärr har det genom åren blivit ett problem 

då brist på kapital och utbildade lärare har gjort sig påmind. Detta har lett till att många 

privata skolor, ofta religiösa, har öppnats och gjort att skillnaden på utbildningsnivån varit 

stor runt om i landet.30 I försök att få en mer effektiviserad skola som skall stärka rurala 

områden så är skolan idag uppbyggd på ett 8-4-4 system, med åtta årig grundskola, fyra år på 

High School och fyra år på universitet. Skolan skall även arbeta med att forma socialt 

ansvarstagande personligheter med respekt för varandra.31 Men fortfarande kvarstår många av 

de gamla problemen. Sedan 2002 har klasserna ökat i till orimlig storlek då skolgången i 

Primary School blev gratis. Detta sedan en internationell överenskommelse från 1990-talet att 

satsa på allmän skolgång. Att det sedan inte finns pengar att anställa lärare tillsammans med 

brist på lokaler och material gör att situationen i många skolor är mycket svår menar Kanjogu. 

Det råder även politisk enighet att även göra Secondary School avgiftsfri framöver, något som 

naturligtvis kommer att öka det ekonomiska trycket på skolbudgeterna ytterliggare. 

Situationen gör att undervisningen kännetecknas av diktering och läsning av läroböcker, detta 

då kursplanen är central i all undervisningen och lämnar få tolkningsutrymmen. Kursplanen 

grundar sig i National Goals of Education, eller läroplanen som är 8 nationella 

undervisningsmål. De viktigaste och de som genomsyrar skolan är enligt Kanjogu den 

nationella integrationen, uppskattningen av andra människors kultur och internationell 

medvetenhet. Den samhälliga statusen för lärare är hög men dock lägre mot vad den var under 

60- och 70-talen då den enda källan till ”kunskap” på landsbygden, ofta var via den utbildade 

läraren.32

                                                                                                                                                                             
28 Bogonko, Sorobea, Nyachieo, s 92.  
29 Ibid. s 107-109. 
30 Ibid. 135. 
31 Karugu, Otienda, Wamahiu, s 152-155. 
32 Mr Kanjogu.  
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5 Analys - Västbilden i kenyanska läroböcker 
 
Dispositionen i mitt resultat har jag valt att lägga upp kronologiskt och börjar med den första 

volymen för High Schools år ett. Jag kommer sedan att analysera texterna allt eftersom. De 

fenomen som existerar i böckerna är relativt återkommande, jag väljer då att inte upprepa mig 

allt för mycket. Direktcitat är markerade med kursiv stil. Detta kapitel avslutas med en 

sammanfattande analys av de fyra böckerna. 

 

5.1 Volym 1 

Den första boken belyser väst under den gröna revolutionen och beskriver dess utveckling, 

främst i England och USA på fem sidor. Den skildrar vad revolutionen innebar och att den 

revolutionerade jordbruket med dess införsel av nya maskiner, konstgödsel och 

bekämpningsmedel, samt förädling av grödor och djur. Detta kapitel beskriver även 

jordbrukets historia och dess metoder före revolutionen och under Europas feodalsystem. 

Kapitlet avslutas med vilka positiva och negativa faktorer som revolutionen resulterade i. 

Exempel som ges är befolkningsökning, förbättrade levnadsvillkor, 

industrialisering/urbanisering, arbetslöshet, landlösa människor och migration till nya länder. 

Kapitlet avslutas med matsituationen i Afrika och tredjevärlden. Detta avsnitt inleds med att 

säga att de flesta av dessa länder varit koloniserade. 
 
”Most of them were colonised by Western European countries and their economics were 
determined by their former colonisers. Although they gained political independence, the 
economies of most of these countries have remained weak, while their food situation remains 
fragile. Most of their attempts to attain self sufficiency in food production have been unsuccessful. 
This has led to serious food shortages and so they have had to get food aid from developed 
countries and international organisations like the World Food Programme.”33

 
Texten fortsätter att ge exempel på faktorer som påverkat denna matbrist, till exempel 

opassande cash crops såsom kaffe, the, kakao gummi. Något som kolonialmakterna odlade 

som råmaterial till sina ”hemländer” och som har fortsätt att odlas för export men på 

bekostnad av matgrödor. Men den tar även upp andra exempel såsom dålig jordbrukspolitik 

och politisk instabilitet, svåra klimatförhållanden, ökande befolkning, brist på kapital och god 

infrastruktur, sjukdomar och skadedjur, beroende av utländsk hjälp och bistånd. Sedan 

behandlar texten effekterna av matbristen såsom hög dödlighet, ekonomisk stagnation och 

                                                           
33 Secondary History and Government, Form one, Students´ Book, 2007, Kenya Literature Bureau,  S 33. 
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flyktingproblematik. Boken tar även upp andra frågor, som beroendet av bistånd med höga 

skulder, utländskt politiskt inflytande, matdumpning och förlust av nationell prestige.  
 
”Extensive research and development in Kenya has led to the development of improved crop 
varieties like the Katumani maize. However, self sufficiency has still remained elusive, and so 
Kenya must still import food to cater for the shortfall. Some of the measures suggested below 
would probably contribute to an improvement of Africa’s food situation if implemented”34

 

Vidare diskuterar texten olika botemedel mot dessa problem. Som exempel tar de upp 

brytning av ny mark och bättre tillvaratagande av vattenresurser, bättre jordbrukspolitik och 

infrastruktur, utveckling av grödor och skogsplantering. 

   Jag menar att båda citerade texterna och innehållet i boken visar medvetet på en 

mångfacetterad problematik utan att för den delen bli anklagande och lägga en stor vikt på ett 

enskilt problem. Texterna talar om ett kolonialt arv men utan större beskyllning mot de forna 

kolonialmakterna och tar till exempel upp fenomenet matdumpning men lägger ingen större 

tonvikt vid tullproblematik och förstörda inhemska matmarknader. En sådan här icke 

anklagande nyanserad retorisk beskrivning av nutida och historiska situationer är klart 

genomgående för böckerna i alla år, något som jag kommer visa fler exempel på. Författarna 

är medvetna om den matproblematik som existerar men ser inte Afrika som offer av 

situationen och sätter sig själv i ett underläge. Den poängterar istället hur situationen kan och 

skall lösas med konkreta lösningar och på så sätt försöker skapa en positiv framtidsutsikt som 

stärker och hävdar den egna påverkan dess självbild och identitet. Jag menar att detta är 

mycket intressant när texten påvisar en bild utan att trycka på negativa motbilder och då 

framhäva sin egen suveränitet jämte någon annan, som den mycket väl kunde välja att 

beskriva. Detta skulle inte nödvändigtvis vara att måla upp väst som ”skurk”, den skulle lika 

gärna kunna tala om ”mindre utvecklade” länder i Afrika, eller kanske i Asien och Latin 

Amerika för att visa sig bättre och mer utvecklat. Detta kan dock ses som ett resultat av att 

tidigare varit underordnat och där perspektivet blir att försöka hävda sig uppåt, inte nedåt i 

hierarkin. Ett perspektiv och fenomen som jag kommer diskutera mer senare. 

   Den första boken tar vidare upp tidiga kontakter med andra delar av världen. Den behandlar 

möten och handel med länder runt Indiska oceanen och behandlar då den portugisiska eran 

och dess inverkan. Texten beskriver portugisernas olika anledningar till att komma, dess 

                                                           
34 Form one, s 37. 
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närvaro, orsaker för deras framgång samt hur det portugisiska styret försvagades och 

försvann. Det intressanta är här hur boken beskriver negativa och positiva resultat av 

portugisernas närvaro. Negativa resultat såsom hög beskattning, ökande slavhandel, lidande 

och segregation för människorna samt avtagande av kusthandel och tillbakagång av städerna 

längs kusten. Positiva resultat såsom nya sädesslag t.ex. majs, införandet av nya ord till 

exempel meza (bord) och mvinyo (vin), lanseringen av kristendomen, vilket i och för sig 

poängteras som oframgångsrik, samt skapandet av historiska monument längs kusten. 

Portugisernas närvaro var med andra ord väldigt destruktiv och negativ för utvecklingen i 

Östafrika då införandet av nya ord knappast kan väga upp ökad slavhandel, men det är 

intressant att positiva delar poängteras och att man ser sin historia och dess händelser ur olika 

perspektiv. Negativ fakta med få ljuspunkter som skulle, om den skrevs på ett annorlunda sätt, 

kunna få starkare inverkan på läsaren och dens relation till tiden. 

   Senare i samma kapitel tar boken upp hur missionärerna kom till Östafrika på 1800-talet. 

Boken har samma upplägg här då den skriver om varför de kristna missionärerna kom och hur 

deras aktiviteter tog form och utmaningar de mötte samt effekter av missionärernas närvaro. 

Här är det väldigt tydlig vad man väljer att inte skriva. Även om man i dagens Kenya är glad 

över att vara kristen och ser det som ett positivt resultat av koloniseringen, så finns det många 

afrikanska teologer som menar att sättet som missionen bedrevs på allt annat nödvändig. 

Missionen var en startpunkt för att civilisationen i afrikanska länder ansågs mindre värd och 

som banade väg för vidare koloniseringen. Dess närvaro förstörde på många ställen helt 

traditionella system och värderingar på ett sätt som inte var tvunget för att mission skulle 

genomföras. Boken tar visserligen upp dessa händelser men utesluter detaljer.  
 
”Erosion of African Culture – Due to the influence of missionaries, Africans gave up some 
cultural practices like female circumcision and burial rites.” 
”Introduction of Western Education – Missionaries built schools next to their missions where 
formal education was introduced. They taught Africans how to read and write.” 
“Medical Services – Missionaries built health centres where western medicine was administered 
to cure and control disease.”35

 
Texten behandlar problematiken men väljer att ta upp positiva saker med dagens ögon sett, till 

exempel avförandet av kvinnlig omskärelse, införandet av skolsystem och ny sjukvård. Med 

en sådan retorik och positiva exempel så menar jag att sämre saker och resultat av missionen 

rättfärdigas. Det verkar som om kristendomen fortfarande är överordnad och normerande, 
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detta då jag man i dagens samhälle ofta identifierar sig starkt med kristendomen. En 

”nedskrivning” av kristendomen skulle i så fall innebära en omedveten negativ självbild. 

 

5.2 Volym 2 

Den andra boken beskriver och belyser inte i så stor mängd relationer emellan väst och Afrika 

samt Kenya som den första. Boken tar upp triangelhandeln emellan Afrika, Europa och 

Amerika. En handel som beskrivs på ett nyanserat sätt. Den tar givetvis upp slavhandel men 

lägger större vikt vid ömsesidiga handelseffekter än grymma detaljer och övergrep. Slaveriets 

tid belyses inte enbart från dess tidiga skede utan tar även med europeiska och kristna 

antislavkampanjer och amerikanska och afrikanska slavuppror. Texten generaliserar då inte 

den Afrikanska kontinenten utan nyanserar istället olika riken och olika handelsvaror från och 

till Afrika. Stycket tar även upp hur Europa påverkades, inte bara Afrika.  
 

“In Europe, the trade led to the development of ports such as Bristol and Liverpool. It also 
contributed to the emergence of a class of wealthy traders who invested in plantations. This 
facialitied the Industrial Revolution”36

 

Detta är en positiv bild hur Afrika skildras som en del av den Europeiska industrialiserade 

utvecklingen, något som senare lett fram till dess välfärd. Ett sätt att tydligt se sig själv som 

en verklig aktör av en global värld. 

   Boken går vidare in på ett kapitel om transport- och kommunikationsutveckling. Mycket 

utav dessa stycken kretsar runt uppfinningar och teknikframsteg som gjorts, från åsna och 

röksignaler till flygplan och nyhetstidningar. Kapitlet går vidare mot ett avsnitt som till stor 

del handlar om teknikhistoria och som mynnar ut i den industriella revolutionen. Det belyser 

inte bara utvecklingen i England utan även i Belgien, Frankrike, USA, Tyskland och Japan i 

drygt 20 sidor innan den går in på industrialiseringen i tredje världen. Boken tar upp exempel 

på hur några av tredje världens länder håller på att industrialiseras, vad de gjort men också 

vilka faktiska problem som dessa länder ofta står inför, till exempel brist på kapital, 

infrastruktur, politisk instabilitet och bristfälligt ledarskap, sjukdomar och epidemier. Boken 

behandlar även konkurrens från ”utvecklade länder” och neokolonialism. 
 

                                                                                                                                                                             
35 Form one, s 88. 
36 Secondary History and Government, Form two, Students´ Book, 2007, Kenya Literature Bureau, s 13. 
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“Neo-Colonialism. The pace of industrialisation in Third World countries has been greatly 
hampered by colonialism and neo-colonialism. Most of the resources in these countries were 
ruthlessly exploited during the colonial period and this laid a weak foundation for a meaningful 
industrial take off. Even after attaining political independence, Third World countries lacked 
economic independence due to neo-colonialism. Their economic resources are still being 
controlled and exploited by developed countries through multi-national corporations and 
international trade.”37

 
Detta är ett relativt faktabaserat stycke som belyser historiskt och nutida inflytande från länder 

och företag från den ”utvecklade” delen världen. Texten uttrycker sig relativt starkt i och med 

orden ”ruthlessly exploited” men då det finns många exempel på vilka problem som finns för 

tredje världens länder, så blir citerats exempel bara ett av många problem som länder ställs 

inför. 

   Senare kommer även ett kapitel om urbanisering. Texten behandlar här London som ett 

exempel hur en stad växt och utvecklats. Detta är ett exempel på vilken bredd som visas upp 

av Europa och att mycket av böckernas innehåll kretsar runt väst med dess historia och 

utveckling. Vi kan samtidigt ana och förstå att inflytandet från väst, och framförallt 

Storbritannien, har varit och är fortsatt starkt och eventuellt överordnat. Men det ger även 

konkreta exempel på internationell medvetenhet, som var ett utav de viktigaste genomsyrande 

nationella skolmålen enligt Kanjogu. 

 

5.3 Volym 3 

Den tredje boken behandlar den koloniala eran från uppdelningen av Afrika i Berlin med dess 

föreliggande orsaker, via kolonial administration, uppror och början av afrikansk nationalism 

till inhemska politiska ledare och självständighet. Då i stort sett hela boken handlar och 

kretsar runt kolonialismen och upprepar ord som invasion och Europa så påverkar dess 

kvantitet givetvis läsare. Boken nyanserar dock det generaliserade begreppet Europa då den 

skriver om olika former och metoder av koloniseringen från olika kolonialmakter. Det faktum 

att en hel bok handlar om koloniseringen så inser man även hur viktig den är för Kenyas 

historia och hur stor del och dominerande den västliga påverkan har varit, och är fortfarande 

för dagens samhälle. Bokens disposition ger ett naturligt kronologiskt upplägg men samtidigt 

drivs texten medvetet, eller omedvetet mot klimax i och med självständigheten. Detta är ett 

ytterliggare exempel på hur den positiva självbilden genomgående framhålls. Samtidigt finns 

                                                           
37 Form two, s 79. 
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det hela tiden en tydlig konkret bild i och med européerna, eller kolonialismen, med dess 

motsättningar som den spelar emot. Den indirekta identifierande självbilden, ingruppen, är 

med andra ord kontrasterad med väst som får agera likt en historisk och nutida motpart. Vad 

säger då texten, och vad är det som skapar och identifierar dess självbild? 

   Texten beskriver hur erövringen av den Afrikanska kontinenten genomfördes. Bland annat 

att den skedde med både diplomati och militär erövring. Texten beskriver även och betonar de 

afrikanska reaktionerna på erövringen, några som delas in i två huvudkategorier, motstånd 

och samarbete. Kontinentalt så beskrivs motstånd såsom Maji Maji upproret i Tanganyika och 

Mandikarikets motstånd mot europeisk inflytande i västra Afrika. Texten tar upp orsaker och 

resultat av upproren på 10 sidor. Sedan beskrivs även den samarbetande reaktionen med 

europeiska kolonisatörer på 7 sidor. Även om de flesta effekterna av motstånd var negativa, 

något som även ofta gällde för de samarbetande parterna, så visar textens innehåll på att 

människorna i Afrika inte bara var passiva pjäser som européerna spelade med. Även om 

boken visar insikt i hur Afrika koloniserades då folk slogs ned, samt att olika traditionella 

samhällen på vissa ställen helt förstördes, så behandlar texten inte människor som hjälplösa 

offer. Texten nämner till exempel endast få uppskattade siffror om hur många som föll offer 

för koloniseringens framryckningar, några som ofta bara hänvisas till enskilda slag. Texten 

omyndigförklarar inte heller människorna och trycker på att reaktionerna var val som 

människorna gjorde. Även om människorna i Afrika ibland inte hade så mycket till 

valmöjlighet och var militärt underlägsna, så skildras människorna och deras förhållningssätt 

till de nya makterna absolut inte som svaga individer och grupper. Den indirekta självbilden, 

ingruppen och den som man lätt kan identifiera sig med, grundar sig härmed mot den 

koloniala bilden, utgruppen. En positiv självbild som speglas i något negativt, som utan att för 

den delen svartmålas. Men vad är det då för bild som visas upp av de människor som 

koloniserade? 

   Det förekommer inga större övergripande porträtt om viktiga historiska europeiska 

personer, och boken ger en allmän övergripande anonym bild av de människor som faktiskt 

var i Afrika under den tiden och agerade. Då det inte visas upp några större porträtt av 

faktiska människor och vad de gjorde, tillsammans med olika infallsvinklar på till olika 

händelser, plus en avsaknad av talande fotografier eller andra bilder som skulle kunna göra 

bilderna levande, så skapas ett otydligt förhållande till viktiga personerna från Europa som 
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varit med att forma Afrikas historia. Detta förhållande gör att läsaren själv får jobba med sina 

uppfattningar och värderingar om koloniseringens personer. 

   Denna form på upplägg och innehåll är genomgående i boken. Under kapitlen om kolonialt 

styre i Kenya så diskuteras olika gruppers förhållande till kolonialmakten flitigt och från olika 

infallsvinklar. Samtidigt behandlas raslagar och de vita nybyggarna närvaro på ett 

avdramatiserat och icke anklagande sätt under två kapitel som handlar om det administrativa 

styret samt social och ekonomisk utvecklingen under den koloniala eran. 

   Då Afrika länge fått kämpa mot europeiska tankar som till exempel att Afrikas historia 

består av mest ben och knotor från gamla jägare och samlare, samt att de saknade både sociala 

och politiska strukturer. Så får jag en känsla av att det är detta dominerade västperspektiv som 

fortfarande till stor del styr textens skrivningen och som den förhåller sig till. Den 

identifiering av den egna gruppen som görs är ett resultat av att vara en underordnad grupp 

och nu finns en vilja och drivkraft att ändra gamla förlegade förhållanden och ideologier med 

en medveten, eller undermedveten, tydlig historisk och nutida motbild. Detta resulterar i 

hävdelsen av den egna självbilden utan att för den delen ”överdriva” den negativa bilden av 

de överordnade.  

 

5.4 Volym 4 

Den fjärde boken tar först upp världskrigen i knappt 30 sidor. Krigen beskrivs uppunktande 

från början till slutet med föreliggande orsaker, händelse förlopp samt politiska, sociala och 

ekonomiska resultat. Även dessa textstycken är fakta baserade utan större nyanserade porträtt 

av krigets skeenden och dess aktörer. Boken går sedan vidare med efterkrigstiden och 

internationella relationer med bland annat FN med dess organisationer och Commonwealth. 

   Texten behandlar vidare dagens Kenya, dess politik och väg till utveckling. I detta avsnitt så 

förstår man att inflytandet och betydelsen av väst är stort. Men samtidigt läggs det inte så stor 

vikt vid dagens mångbottnade relationer.  
 
”Western Aid Conditions. From 1990 a number of western countries made clear that they would in 
future grant aid to only the developing countries that initiated democratic policies and were willing 
to change to pluralistic politics. These countries were the United States, Canada, Britain, Germany 
and Scandinavian nations (Norway, Sweden, Denmark and Finland).”... “This pronouncement 
encouraged critics to pressurise the government to legalise multipartyism. It is worth noting that 
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the international donor community (the Paris Club) suspended aid to Kenya in November 1991. 
They resumed in April, 1993.”38

 

Liknande stycke är bara marginellt representerade i boken. Framtiden, industrialiseringen och 

utvecklingen är mycket baserad utifrån sig själv och vad man själv kan göra. 

   Boken avslutas med ett kapitel som behandlar USA:s och Storbritanniens statsskick. Ett 

ytterliggare tecken på den globala ordningen och att deras inflytande är stort och viktigt för 

Kenya som land. 

 

5.5 Sammanfattande analys  

Väst skildras genomgående kvalitativt väldigt mycket genom de fyra böckerna. Skildringen är 

dessutom relativt bred från olika tider och händelser. Detta får sitt uttryck i att boken tar upp 

saker som till exempel gröna och industriella revolutionen och världskrigen och nutida 

internationella samfund. Det typiska för skildringarna är att de på ett eller annat sätt har haft 

betydelse för Afrika som kontinent eller för Kenya som enskilt land och påverkar nu dess 

identitet. Sättet som skildringarna genomförs på är dessutom relativt likartade där de förhåller 

sig, trots bredden på ämnen, kort och ibland kallt till fakta. Men i sin korthet så nyanseras 

fortfarande historiebeskrivningen med dess verklighet vilket ger texten genomgående och 

konsekvent olika perspektiv eller infallsvinklar på fenomen. Detta upplägg gör dock att texten 

avdramatiseras och ger inte större möjlighet till lokal djupdykning då den saknar 

detaljrikedom. 

   På grund av den ganska odramatiska skildringen så blir européerna ibland till anonyma och 

tomma blad. Mänskliga relationer blir i och med detta, plus att böckerna inte skildrar ”vanliga 

människor” högst minimala. Böckerna ger i stället en generaliserande bild där den brittiska 

koloniseringen ofta får stå i centrum och är den återkommande kontakten till västvärlden, 

bilden av väst, blir inte då så rättvisande när mycket av denna mångfacetterade värld 

utestängs. (Den kvalitativa informationen om väst är på samma gång på bekostnad av andra 

länder och delar av världen som beskrivs högst marginellt.) Tyngden läggs istället på 

inhemska självbilder och identifieringsfaktorer. Något som väst är med och skapar, med sin 

historia och tydliga inblandningen, och det är dessa bilder och beskrivningen som ger 

afrikanen och kenyanen en bild om sin egen historia. Det är med dessa motpoler som texten 
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drivs och får då ett väldigt tydligt in- och utgrupps perspektiv där Européer ställs mot 

Afrikanerna och hur dess relationer utvecklades. Detta utan att för den delen göra utgruppen 

till en alltför dramatisk negativ motbild. Afrikanerna beter sig hur som helst inte, och är inte, 

som Européerna, ”vi” är inte som ”dom”. Bilden av väst skildras således genom den 

Afrikanska självbilden.  

   Då inte Afrikanen visas upp som ett omyndigförklarat hjälplöst underordnat offer, så säger 

det samtidigt hur boken förhåller sig till väst och de möten som skett. De kenyanska eleverna 

vet mycket väl att Afrika är så mycket mer än svält och öken samtidigt som de vet att det 

finns många lösningar på problem och olika sidor på mynt, på så sätt kan de inte identifiera 

sig med den västerländska Afrika stereotypen. Ett textexempel på bokens perspektiv är under 

de portugisiska förhållanden och eran som i stort sett inte ledde till några som helst positiva 

saker, som läsare lägger man dock inte någon större tyngd vid de negativa aspekterna vilka i 

detta fall helt dominerar eran. Den direkta bilden av väst är att deras påverkan under 

kolonialtiden var negativ, men indirekt så dramatiseras den inte så mycket och målas inte upp 

som enbart negativ. Dagens ojämna relationer och situationer kan även de indirekt ses som 

odramatiska och ett kallt faktum som man inte lägger större vikt vid. Relationer som dessutom 

baseras på skildringar utan några större historiska agg mot väst som ligger och skaver. Men 

detta kan också ses som ett resultat av det överordnade perspektiv som väst haft genom 

historien och som fortfarande lever kvar och påverkar den rådande ideologin i högsta grad. 

   En tidigare hierarkisk rasideologisk kolonialpolitik har som tidigare nämnt inneburit en 

undermedveten föreställning om ett underordnat perspektiv och ett arv där de vita varit 

dominerande på alla plan. Då det inte skrivs mer negativt och mer absurda detaljer om 

exempelvis koloniseringen än vad det gör, så anar jag att ett underliggande underordnat 

perspektiv är något som man försöker nyansera i sin historiebeskrivning och skildring av 

dagens verklighet. Jag anser även att det är ett medveten strävan åt en internationaliserande 

medvetenhet som skall genomsyra undervisningen och ett tecken på hur Afrikanismen nu 

råder i skolan. En negativ och destruktiv motbild av andra människor försvårar helt klart en 

strävan och möjligheten att bygga ömsesidiga och förstående internationell 

ingruppsrelationer. Något som är viktigt om det finns en strävan mot att tillhöra och bli ”vi” 

med väst. Den icke negativa skildringen kan även vara en strävan efter en positiv 

självhävdelse och identifikation som kan stärka samt ena sprickor och klyftor i nationen. Men 
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man kan ju också fråga sig när man då är redo för att möta absurda verkliga detaljer från 

kolonialtiden när de inte tas upp på High School? 
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6 Slutsats 
 
Väst skildras genomgående relativt omfattande i de kenyanska läroböckerna. Men trots dess 

kvantitet av fakta så framställs väst tamt och utan större djupdykningar vilket leder till en 

nyanserad men samtidigt generell bild av väst. Storbritannien har en väldigt framträdande roll 

i den kenyanska historien vilket tar sig i uttryck i att de beskrivs ofta och mycket, samtidigt 

får de då representera Europa och Amerika.  

   Det flesta av relationerna som skildras är de som hör samman med kolonialismen vilket 

givetvis påverkar helhetsintrycket av väst i skolböckerna. Dessa beskrivs ofta ur ett afrikanskt 

perspektiv där den egna självbilden står i centrum och får spegla relationerna med, och 

porträtten av väst. Detta sker dock utan att ”skriva ner” och beskriva väst särskilt negativt. 

Nutida relationer som bland annat handlar om mat- och biståndsproblematik beskrivs 

kortfattat och odramatiska utan att lägga tyngd vid ojämställda relationer. 
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7 Diskussion 
 
Bilden som visas upp av väst i läroböckerna ger få moderna bilder där tyngdpunkten ligger på 

historiska fenomen istället för modern kultur och sociala relationer. Jag känner i och för sig 

igen mig i dessa bilderna men anser inte att den är representativ för hela västvärlden, om ens 

för någon i väst. Om jag nu ser hur andra ”ser” på mig kanske jag kan ana hur jag själv ser på 

andra och beskriver ”dom”. 

 

7.1 Didaktisk diskussion 

Vad man kan fråga sig är hur jag, och vi, i svenska skolan målar upp andra? Om vi 

överhuvudtaget kan måla upp bilden av någon annan på ett rättvisande sätt och som andra 

människor känner igen sig i? I beskrivningar är det lätt att hamna i godtyckliga, ibland 

meningslösa, jämförelser och att man tillskriver andra människors egenskaper utifrån sig själv 

och sin normaliserande världsbild. Men det är ju detta som generaliseringar handlar om och 

man kan ju inte skriva om alla människor ”bort i bak” utan måste förhålla oss till vår värld på 

något sätt. Det är då viktigt att det lilla som tas upp om dessa människor inte är orättvist och 

vilseledande påverkar vårt totala medvetande och relationer, utan att vi förhåller oss på ett 

förnuftigt sätt till dem och ser dem just som förenklingar. 

   När den största delen av skildringarna från den afrikanska kontinenten, eller andra 

informations-marginaliserade platser, är negativa och belyser bara en liten del, så frågar jag 

mig hur vi hanterar den information som vi erhåller då den i mångt och mycket är destruktiv? 

Vad innebär detta för den svenska skolan och undervisningen? Till exempel från dagens 

rapportering från Kenya som handlar om valfusk och våld och där den mängden av nyheter 

som nu strömmar in inte har synts på länge och snart kommer antagligen landet glömmas bort 

då oroligheterna lagt sig, men med en bestående bild av våld och icke demokrati. Liknande 

exempel är 2006 års val i Kongo Kinshasa som följdes intensivt i 5 veckor. Detta efter en 

massiv ”demokratiseringskampanj” från bland annat FN och EU, något som bland annat 

innebar svensk FN-trupp på plats. Efter det oroliga valet så glömdes kontinenten bort till nästa 

”katastrof”. Med alltför mycket nedlåtande information så följer det lätt ett medlidande 

förhållningssätt med ett svagare ”dom” och ett starkare ”vi” (väst). Idag så genomsyras 

mycket av vår skolgång av en ”vi och dom”-retorik. Att se verkligheten och förklara den efter 

olika poler är enkelt men det ger knappast en rättvisande och nyanserad bild utan kan istället 
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lätt leda till paternalism, cynism eller likgiltighet mot ”dom andra”. Hur förhåller man sig till 

något som man inte har ett jämbördigt förhållande med och kanske känner sig överlägsen, 

eller underlägsen, mot? Jag menar att en sådan relation är svår att hitta gemensamma 

identifikationsfaktorer och bygga likvärdiga sunda attityder på. Vi behöver inte bygga vår 

världsbeskrivning på konflikter och se skillnader som kan vara konstiga och främmande. Vi 

kan istället tala om gemensamma saker och problematik som förenar oss och gör det 

främmande spännande, istället för skrämmande. Gemensamma identifikationer gör att man 

har möjlighet att vidga sitt ”vi” samtidigt såsom de skillnader som faktiskt finns blir mindre 

och de spelar inte så stor roll längre. Vad innebör en global ingrupp i en allt mer globaliserad 

värld med globala hot? En global ingrupp skulle eventuellt leda till vidare förståelse och 

förståelse för varandra istället för ett negativt, eller destruktivt, förhållningssätt till varandra 

existerar. Då begreppet ”vi och dom” inte är beständigt och kan förändras om vi slutar att se 

främmande ”otäcka” skillnader. Detta innebär att små, som stora fördomar kan bekämpas med 

sunda enkla identifikationsfaktorer, så även större utbredd främlingsfientlighet. 

   Hur skall man då göra detta? Vi kan börja med att fråga oss hur mycket vi egentligen låter 

Afrika skriva ”sin egen” historia och diskutera ”sina egna” problem? Hur mycket skapar vi 

deras historia och världsbild samt tillskriver dom åsikter och identitet? Hur kan vi nyansera 

vår världsbild och få nya perspektiv? Jag menar att vi kan lära oss mycket av de kenyanska 

böckerna och hur dom ser på sig själva för vår undervisning. Vi kan lära oss hur dom 

generaliserade sig själva och ser på den problematik och värld dom lever i. Vi kan då få 

redskap för de ämnen som vi gärna pratar om, till exempel matproblematik och kolonialism, 

och beskriva dessa och ”dom” på ett sätt som människor bättre känner igen sig i och ger en 

större rättvisa. 

   Till exempel så tar de kenyanska läroböckerna inte bara upp negativa saker och ser sig 

själva inte som offer för kolonialismen. Självklart måste vi i väst förhålla oss till 

kolonialismen på ett medvetet ansvarsfullt sätt då det är en stor del av vårt historiska arv. 

Samtidigt som mycket av dagens ojämnlika politiska, social och ekonomiska situationer i 

världen har många direkta eller indirekta knytningar till kolonialismens brutala system och 

händelser. Men ska vi bara beskriva allt negativt och dödssvart bara för att vi har ett historiskt 

arv och hoppas att vi skall bli kloka? Behöver vi automatiskt ”skriva ner”, eller utesluta 

Afrikanernas handlingar, tankar och egna vilja, ur ett överordnat perspektiv? Jag menar att 
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ensidiga negativa bilder av sig själv skapar dåliga, ibland påtvingade, identitetsfaktorer och 

destruktiva självbilder. Dessa skapar dåliga förutsättningar för goda relationer och 

förhållningssätt till information om andra, om den baseras på skuld och ojämlikhet och gör att 

vi har svårt att lära oss något av historian. En nyansering där Afrika inte visas upp som ett 

omyndigförklarat hjälplöst offer är inte en rättvis bild för någon och inte heller något som 

man bör syssla med. 

   Om vi har svårt att helt känna igen oss i den beskrivning som finns i de kenyanska 

undersökta böckerna så är det lätt att förstå att afrikaner inte känner igen sig i den bild som 

erhålls i de svenska pedagogiska texterna om Afrika. Det är därför viktigt att se utanför 

läroböckerna och använda andra material än det som används för att fler perspektiv och 

infallsvinklar blir möjliga och fler människor komma till tals. 
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