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Abstract 
 

This study aims to investigate how secondary school teachers have used We should all be 

feminists and the accompanying teacher’s guide and if they used the material in a 

problematizing way, given that it is sponsored. Hilary Janks’ model of critical literacy 

served as theoretical basis in this study. To collect data, qualitative interviews were 

conducted, that included five secondary school teachers. The transcribed material was 

processed and analyzed by the method Qualitative Content Analysis and with a deductive 

approach. The main results show that teachers primarily used the material as a way to 

meet the criteria of the curriculum and to train students in certain moments of the Swedish 

subject, rather than as a material for the discussion of feminism and gender equality. The 

study’s most conspicuous result was that none of the teachers had reflected on the fact 

that the material was sponsored by a numerous of organizations. The teachers viewed the 

sponsors as harmless and the material as a text from a fiction writer, rather than a material 

from trade unions and foundations who wish to exert influence in the classroom. In the 

analysis by Janks’ model of critical literacy, the results show that all of the teachers had 

worked with critical literacy in the classroom to some extent, but that they had not 

realized all of Janks’ criteria on how to work with critical literacy in classrooms.  
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1 Inledning 
Att intresseorganisationer och företag distribuerar läromedel till skolor har blivit allt 

vanligare i tider av budgetåtstramningar. Ekonomiskt pressade skolledare kan lockas att 

beställa gratis läromedel eftersom ett stort utbud av sponsrat material finns att tillgå 

(Skillemar 2012). Mellan åren 2001 och 2009 ökade användningen av sponsrade 

läromedel bland grundskolelärare med nästan 50 procent (Arevik 2009). År 2012 

genomförde radioprogrammet Skolministeriet en enkätundersökning om hur vanligt det 

är med sponsrade läromedel i undervisningen. Av de 538 lärarna som svarade uppgav 49 

procent att de använder sponsrade läromedel i sin undervisning, framförallt i natur- och 

samhällsorienterande ämnen men även i svenskämnet. Många lärare menade att de ser 

negativt på att använda sig av sponsrat material i undervisningen eftersom de upplever 

det svårt att avgöra tillförlitligheten i innehåll som tagits fram av grupper med särintressen 

(Haag 2012). Kritiska röster har höjts som menar att när politiska partier, företag eller 

intresseorganisationer förser skolor med läromedel, är det att likna vid propaganda. 

Kritiken grundar sig i tanken att företag och organisationer inte ska ha möjlighet att 

påverka vilken världsuppfattning som förmedlas till elever i skolan (Agebjörn 2013).    

            Under vintern 2015 och 2016 skickades författaren Chimamanda Ngozi Adichies 

bok Alla borde vara feminister tillsammans med en lärarhandledning ut till mer än 

100 000 elever i Sveriges gymnasieskolor i årskurs 2. Boken är en redigerad version av 

ett föredrag som Adichie höll i december 2012 på en konferens med fokus på Afrika. I 

Alla borde vara feminister berättar Adichie varför hon är feminist och personliga 

anekdoter från Nigeria, där hon föddes. Anekdoterna handlar om hur flickor och pojkar 

uppfostras på olika sätt, hur äktenskapet ställer hårdare krav på kvinnan än på mannen 

och andra, liknande ämnen som belyser bristen på jämställdhet mellan könen. Bakom 

initiativet att dela ut boken och lärarhandledningen till svenska gymnasieskolor ligger sju 

olika organisationer: Sveriges Kvinnolobby, FN-förbundet, som även författat 

lärarhandledningen, fackföreningarna TCO och LO, Teskedorden, som är en stiftelse som 

arbetar för tolerans och människors lika värde, Unizon, som organiserar kvinnojourer, 

och Albert Bonniers förlag. Gymnasieskolorna uppmanades att använda materialet som 

en ingång till diskussioner i klassrummet om feminism och jämställdhet. Diskussionerna 

skulle utgå från Adichies personliga berättelser och elevernas individuella erfarenheter.     



 

2 
 

         Skolverket menar att en gymnasieutbildning ska förmedla både kunskaper och 

värden. Hela skolväsendet bygger på demokratins grunder och jämställdhet mellan könen 

är en del av den värdegrund som skolan ska förmedla (2013:1), vilket går att utläsa i 

citatet nedan: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är 

de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. (Skolverket 2013:2) 

I gymnasieskolans svenskämne ställs det samtidigt krav på att undervisningen ska ge 

eleverna förutsättning att utveckla förmågan att kritiskt granska texter. I det centrala 

innehållet för kursen Svenska 2 synliggörs detta genom följande formulering: 

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning 

av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer 

och stildrag som hör till dessa texttyper. (Skolverket 2011:161) 

Att tillämpa ett kritiskt perspektiv vid granskning av texter innebär att uppmärksamma 

att ord inte är objektiva och att texter har inflytande över våra åsikter (Janks 2013:226). 

Alla texter är ideologiska och det finns alltid en avsändare med intentioner (Bergh Nestlog 

2015:99). Förmågan att tillämpa ett kritiskt perspektiv på texter kallas för critical literacy 

(Janks 2010:227). Mot bakgrund av den utbredda användningen av sponsrade läromedel 

i skolan och problematiseringen av den samt gymnasieskolans uppdrag att utveckla 

elevernas textkritiska förmåga, kan det vara intressant att närmare undersöka hur 

användningen av ett sponsrat undervisningsmaterial gått till i svenskämnet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare uppger att de har använt Alla 

borde vara feminister med tillhörande lärarhandledning och om de använt materialet på 

ett problematiserande sätt med tanke på att det är sponsrat. Utifrån syftet ska följande 

frågeställningar besvaras: 

• Hur uppger fem gymnasielärare att de har använt Alla borde vara feminister när 

de arbetat med boken inom ramen för svenskundervisningen? 

• Hur uppger lärarna att critical literacy tillämpades i arbetet med den sponsrade 

boken? 
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2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt följer en presentation av tidigare forskning som handlar om granskning av 

läromedel i skolan, sponsrade läromedel, värdegrundsarbete och normkritik genom 

litteratur. Därefter följer en redogörelse över den teoretiska utgångspunkt som tillämpas 

i undersökningen: critical literacy samt en presentation av hur critical literacy kan 

tillämpas i klassrum. Avslutningsvis presenteras Janks (2010) analysmodell för critical 

literacy. 

2.1  Granskning av läromedel i skolan och sponsrade läromedel 

Kvaliteten på läromedel ansågs under 1930-talet vara en viktig politisk fråga och eftersom 

det rådde en stark tilltro till att staten skulle styra läroböckerna i en viss riktning, togs år 

1938 ett riksdagsbeslut om att en statlig förhandsgranskning av alla nyproducerade 

läroböcker skulle ske i Sverige (Johnsson Harrie 2009:10).  

Målsättningen med att införa en statlig förhandsgranskning var att säkerställa 

läromedlets objektivitet och att det förhöll sig väl i linje med skolans styrdokument 

(Johnsson Harrie 2009:212). Fyra olika kriterier skulle uppnås för att en bok skulle få 

säljas och användas som läromedel. Korrekthet var det allra viktigaste kriteriet och det 

innebar att det inte fick förekomma några felaktiga sakuppgifter, varken oavsiktligt eller 

avsiktligt. Enligt bedömningskriteriet balans fick inga dolda teser finnas i läromedlet. 

Ställningstaganden eller åsikter fick bara förekomma om de balanserades av sin motsats. 

Det tredje kriteriet var utformning som handlade om läromedlets disposition, språk och 

upplägg. Enligt kriteriet fick språket i läromedlet inte vara för enkelt eller för avancerat. 

Följsamhet var också ett viktigt kriterium och innebar att läromedlets innehåll skulle 

stämma överens med den gällande läroplanen (2009:148ff).  

Under 1980- och 1990-talen betonades individens ansvar och förmåga allt starkare 

och i samband med att Sverige anammade den internationella decentraliseringstrenden 

skedde förändringar i den svenska utbildningspolitiken. Den statliga 

förhandsgranskningen av läromedel varade i över 50 år men avskaffades slutligen år 1991 

(Johnsson Harrie 2009:214). Den tidigare starka tilltron till den statliga styrningens 

möjligheter att påverka skolan hade ersatts av en misstro. Idag sker ingen statlig 

förhandsgranskning av läromedel som ska användas i skolan. Istället är det lärares ansvar 

att förhålla sig till och bedöma läromedlets kvalitet (2009:10). Utbudet av sponsrade 

läromedel idag är stort, medan forskningen om dem däremot är liten (2012:84). 
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Två lärarstudenter undersökte i en C-uppsats hur lärare ser på sponsrade läromedel. 

Resultatet visade att lärarna i undersökningen hade en ambivalent inställning. Några såg 

positivt på möjligheterna med att öka samhällsanknytningen i undervisningen genom att 

använda sponsrat material och att det kan utnyttjas som en övning i källkritik. Andra såg 

sponsrade läromedel som ett kommersiellt hot mot skolan och efterlyste riktlinjer om hur 

sådana läromedel ska hanteras (Deldén & Lindholm, 2010).  

2.2 Värdegrundsarbete och normkritik genom litteratur  

Skolverket (2011:5) menar att det finns många brister i skolors värdegrundsarbete, bland 

annat att det sker skilt från den vanliga undervisningen och vid särskilda tillfällen. Istället 

för att se på skolans värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag som två separata uppdrag, 

kan litteraturundervisningen i svenskämnet utnyttja möjligheten att sammanväva dem 

(Persson, 2007:3). Molloy (2002:15) undersöker i sin avhandling vad som händer i mötet 

mellan läraren, litteraturen och eleven i skolan. Genom elev- och lärarintervjuer och 

klassrumsobservationer vid fyra högstadieskolor konstaterar hon att litteratur-

undervisningen tenderar att handla om att lära om litteraturen istället för att även lära av 

och genom litteraturen (ibid:330). Under klassrumsobservationerna kunde Molloy iaktta 

konflikter mellan elever, och hur lärare försökte att förhindra dessa. Hon menar att lärarna 

i undersökningen inte utnyttjade möjligheten att använda innehållet i den utvalda 

litteraturen som ett sätt att bearbeta klassrumskonflikterna. Trots att lärarna hade valt ut 

litteratur vars innehåll behandlade konflikter kopplade till makt, klass, kön och etnicitet 

relaterade de inte dem till motsvarande konflikter i klassrummet. Om de hade gjort det, 

hade de istället lyckats sammanväva skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag med 

svenskämnets kunskapsuppdrag, skriver Molloy (ibid. 310). 

När värdegrundsarbete behandlas i skolan är syftet ofta att minska kränkningar och 

diskriminerande behandling. Att lärare och elever har förståelse för vad kränkningar och 

diskriminering kan bestå av är en förutsättning för att kunna minska förekomsten av dem, 

vilket kan möjliggöras genom att synliggöra rådande normer och hur de fungerar 

(Bromseth & Darj, 2010). En normkritisk pedagogik kan tillämpas av lärare för att 

synliggöra och utmana de normer som är våra värderingar och föreställningar. Bromseth 

& Darj (2010:12) menar att lärare kan tillämpa normkritisk pedagogik i sin undervisning 

genom att synliggöra just normer i till exempel litteratur. Att lärare och elever ställer 

utmanande frågor till texten som ”Vilka berättelser blir inte berättade? Vilka aktörer ses 
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som norm? Vilka finns inte med?” är ett konkret tillvägagångssätt för att synliggöra 

normer. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Literacy är ett begrepp som omfattar läs- och skrivkompetens (Barton 2007).  Begreppet 

handlar emellertid inte bara om läs- och skrivkompetens, utan omfattar också kognitiva 

och sociala kompetenser, det vill säga att som läsare kunna förstå, analysera, 

kommunicera och kritiskt agera utifrån en text (Säljö 2006). Luke & Freebody (1999) 

menar att literacy innebär sociala interaktioner och har utformat fyra kompetenser som 

eleven kan övas i att utveckla för att möjliggöra användning och utveckling av literacy. 

Den första kompetensen handlar om att knäcka läs- och skrivkoden, genom att förstå och 

känna igen språkets uppbyggnad. Den andra kompetensen går ut på att eleven får använda 

texter i konkreta sammanhang och därigenom förstå vad texten syftar till och att olika 

genrer kan ha olika sociala funktioner. Den tredje kompetensen handlar om att iscensätta 

situationer där eleven får aktivt medverka i att producera och förstå olika typer av 

meningsfulla texter. Att analysera texter kritiskt handlar den fjärde kompetensen om, och 

innebär att utveckla en förståelse för att inga texter är objektiva. Texter är producerade av 

en författare med egna perspektiv och åsikter. Kompetensen heter på engelska critical 

literacy (Luke & Freebody 1999) och eftersom critical literacy är ett centralt begrepp i 

uppsatsen följer härefter en redogörelse av dess innebörd.  

Bergöö (2010:177) menar att kompetensen critical literacy handlar om att ha 

förmågan att vara kritisk i sitt språkbruk och i sin läsning. Enligt Knobel & Healey 

(1998:12) bygger critical literacy på sociokulturell teori som utgår ifrån att språket är en 

social praktik, genom vilket vi förstår och skapar vår värld. Vidare handlar critical 

literacy inte om att bestämma sig för att vara kritisk eller hitta sakfel under läsning av 

texter i klassrummet. Snarare handlar critical literacy i skolan om att iscensätta 

undervisning där maktrelationer kan analyseras och att läraren tillsammans med eleverna 

undersöker vad texter omkring oss säger om hur saker och ting är och varför. Vidare 

menar Bergöö (2010:179) att critical literacy handlar om att se det redan kända med nya 

glasögon, ur nya perspektiv för att förstå identiteter, språk och maktrelationer i sina 

sammanhang och att föreställa sig att något kan vara annorlunda än vad det framställs 

som. Bergöö (2010:185) lyfter ett antal frågor som kan stimulera critical literacy i 

klassrummet, exempelvis ”Vad och vem inkluderas i olika texter? Vad och vem 

exkluderas? Vems bilder och uppfattningar visas?”. Dessa frågor är snarlika de frågor 
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som Bromseth & Darj (2010:12) menar att lärare som praktiserar normkritisk pedagogik 

bör ställa till texten. 

2.3.1 Critical literacy i klassrummet 

Eftersom undersökningens andra frågeställning syftar till att närmare studera hur några 

lärare har tillämpat critical literacy i sina klassrum, följer därför en redogörelse över 

tidigare studier om critical literacy i klassrummet. 

Bergh-Nestlog (2015) genomförde en studie om critical literacy i svensk 

klassrumskontext i sin hennes doktorsavhandling från år 2012, med syftet att närmare 

förstå vilka strukturer som fanns i undervisningspraktiken. I analysen användes Janks 

(2010) modell för critical literacy. Resultatet av Bergh-Nestlogs studie visade att det 

finns tydliga drag av critical literacy i studiens två klassrum. I det ena klassrummet syntes 

critical literacy genom att eleverna fick ta makten över texten genom att omforma den. I 

det andra klassrummet syntes critical literacy främst genom mångfalden av åsikter om 

texten.  

I en metastudie granskade Behrman (2006:492) 36 artiklar om critical literacy, 

publicerade mellan 1999 och 2003 i The Journal of Adolescent and Adult Literacy, en 

tidskrift som publicerar forskning om läskunnighet. Hans metastudie urskiljer några 

vanligt framträdande tillvägagångssätt för att utveckla critical literacy i undervisningen 

(Behrman 2006:492). Det allra vanligaste tillvägagångssättet är, efter att ha läst en text, 

att läsa en kompletterande text (exempelvis facklitteratur) som ger en nyanserad bild av 

den första texten. Att låta eleverna producera texter som skildrar ursprungstextens 

innehåll från ett annat perspektiv eller att läsa texten med ett på förhand bestämt kritiskt 

perspektiv, exempelvis ur ett klass- genus- eller etnicitetsperspektiv, är också vanliga 

undervisningsstrategier för att utveckla critical literacy (2006:492). 

Även Lloyd (2003) skriver om undervisningsstrategier och menar att 

populärkulturella sångtexter ofta kan erbjuda alternativa perspektiv på dominerande 

ideologier och att de därför är lämpliga att använda i klassrummet. Vidare diskuterar 

Lloyd hur sångtexter kan användas för att utveckla elevers critical literacy och lyfter fram 

ett konkret exempel där Bob Marleys ”Buffalo Soldier” lästes tillsammans med ett kapitel 

i en historiebok som handlar om Indiankrigen. ”Buffalo Soldier” lyfter fram de frigivna 

slavarnas perspektiv i krigen, något som historieböcker i regel inte gör. Exemplet visar 

hur elevers perspektiv kan vidgas genom att de presenteras ny information ur ett annat 

perspektiv, något som är viktigt inom critical literacy (Lloyd 2003:5).  
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2.3.2 Janks analysmodell 

Janks (2010:21) har utformat fyra grundläggande kriterier i en modell för att beskriva och 

analysera tillämpningen av critical literacy: power, access, diversity och design. Jönsson 

& Jennfors (2015:4) översätter dessa kriterier till makt, tillgång, mångfald och 

omforma/utforma, en översättning som fortsättningsvis kommer att användas i uppsatsen. 

Janks (2010:26) menar att modellens fyra olika kriterier för critical literacy är ömsesidigt 

beroende av varandra och att samtliga måste finnas med, annars fallerar den kritiska 

läsningen av en text. 

Kriteriet makt handlar om att ifrågasätta vems intressen som gagnas eller åsidosätts 

genom texten och dess språkbruk och vem som har makten i texten (Janks 2010:96–97). 

Maktkriteriet avser att synliggöra att ingen text kan betraktas som neutral eftersom alla 

texter är ideologiska på grund av att det alltid finns en bakomliggande avsändare som vill 

säga läsaren något (Bergh Nestlog 2015:99). Janks (2010:22) menar att texter bör läsas 

kritiskt eftersom författare vill positionera läsaren som tillhörande samma åskådning. 

Tillgång är kriteriet som handlar om den text- och kunskapsrepertoar eleven har 

tillgång till. Tillgång handlar om att ha möjlighet att utnyttja en mängd olika texter samt 

möjlighet att lära sig förstå texter. Både hemmet och skolan spelar en viktig roll i att 

erbjuda eleven tillgång till olika texter (Jönsson & Jennfors 2015:2). 

Kriteriet mångfald handlar om att ta tillvara på individers eller texters olika åsikter, 

olika sätt att läsa eller de diskurser som kontrasterar varandra (Jönsson & Jennfors 

2015:6). 

Utforma/omforma, det sista kriteriet för critical literacy, handlar om textens form. 

Jönsson & Jennfors (2015:7) tolkar utforma och omforma och menar att det handlar om 

att återskapa texter. Att återskapa texter betyder i sammanhanget att omformulera dem 

med ny kunskap och därigenom förändra dem. Jönsson & Jennfors (2015:7) lyfter fram 

ett exempel på hur utforma och omforma kan tillämpas i praktiken. Elever fick arbeta 

med en sång och analysera sångtexten. Efter att ha lärt sig mer om ämnet som sången 

berörde, fick eleverna i uppgift skriva en ny, egen text till melodin. De hade på så vis 

utformat och omformat sången.    

3 Metod och material 
I följande avsnitt presenteras en beskrivning av Alla borde vara feminister och tillhörande 

lärarhandledning. Därefter följer en presentation av undersökningens metodval och 
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utformning av intervjuguide, genomförande, bearbetning av insamlad data samt metod- 

och materialkritik.  

3.1 Alla borde vara feminister och tillhörande lärarhandledning 

På cirka 30 sidor delar Adichie i Alla borde vara feminister med sig av sina erfarenheter 

av att vara kvinna i Nigeria. Hon beskriver situationer där hon upplevt saker hon kan och 

inte kan göra, saker som inte är tillgängliga för henne på grund av hennes kön. Vidare 

argumenterar hon för att genus är en social konstruktion och för att könsstereotyper är 

skadliga eftersom de begränsar individens frihet och valmöjligheter, både för pojkar och 

för flickor.  

Lärarhandledningen är skriven på uppdrag av Svenska FN-förbundet av 

pedagogerna Mathias Demetriades och Johanna Lund Rockliffe (2016) vid Universitets- 

och Högskolerådets verksamhet Den globala skolan, som erbjuder lärare och skolledare 

utbildning inom global hållbar utveckling och interkulturell förståelse (Uhr, 2016). 

Inledningsvis skriver Demetriades och Lund Rockliffe att lärarhandledningen skapades 

för att introducera och fördjupa arbetet med jämställdhetsfrågor i skolan, för att ge 

perspektiv och utmana stereotypa könsroller med utgångspunkt i Adichies bok. 

Majoriteten av övningarna presenterar statistik eller frågeställningar som eleverna sedan 

får bearbeta och ta ställning till. Det förekommer en stor variation av övningar och 

arbetssätt att välja mellan, varav de flesta är av interaktiv karaktär (Demetriades & Lund 

Rockliffe 2016:3). 

Eftersom majoriteten av undersökningens informanter använt sig av övningar i 

lärarhandledningen följer härefter en kortare beskrivning av de övningar som omnämns i 

resultatdelen. Övningen ”Normrunda med citat från boken Alla borde vara feminister” 

syftar till att låta eleverna diskutera iögonfallande citat från Adichies bok i grupp och 

samtidigt begrunda sina egna värderingar. Eleverna får exempelvis i uppgift läsa följande 

citat, och att därefter diskutera möjliga lösningar på problemet:  

Om bara pojkar utses till ordningsmän kommer vi förr eller senare att tycka, kanske 

omedvetet, att ordningsmannen måste vara just man. Om vi bara ser män högst upp i 

storföretagens ledningar ter det sig till slut ”naturligt” att det bara ska finnas män högst 

upp i storföretagens ledningar. (Ngozi Adichie 2015:4) 

En annan övning i lärarhandledningen, ”Kvinna då och nu”, går ut på att låta eleverna 

fördjupa sina kunskaper om jämställdhetsfrågor igår och idag, genom att intervjua äldre 
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kvinnor i sin omgivning. Eleverna förväntas sedan presentera sina svar i en kortare 

videofilm på ett kreativt sätt. Lärarhandledningen lämnar några förslag på intervjufrågor: 

1. Hur har ditt liv förändrats från när du var i vår ålder? 2. Hur såg man på jämställdhet 

mellan könen när du var ung? 3. Trodde du att du skulle få det mer jämställt än din 

mamma? 4. Vad anser du är den största utmaningen för flickor och kvinnor idag? 

(Demetriades & Lund Rockliffe 2016:11) 

Ytterligare en övning är ”Brev till ett barn” som har syftet att låta eleverna föreställa sig 

hur världen kommer se ut om 20 år. Eleven får i uppgift att skriva ett brev till ett nyfött 

barn med den inledande meningen ”Jag vill berätta för dig…”. Sedan ska eleven beskriva 

för mottagaren, barnet som får öppna brevet om 20 år, hur världen ser ut för kvinnor och 

män idag, hur eleven tror att världen kommer att se ut i framtiden och vilka åtgärder som 

eleven vill se för en mer jämställd värld.  

Lärarhandledningen erbjuder en stor mängd av övningar och arbetsformer att välja 

mellan, som kan användas ämnesövergripande i ämnen som svenska, samhällskunskap 

och engelska. Genom att övningarna presenterar öppna frågor vill lärarhandledningen 

uppmuntra eleverna till djupare reflektion om feminism och jämställdhet (Demetriades & 

Lund Rockliffe 2016:3). 

3.2 Metodval och utformning av intervjuguide 

Eftersom jag ville undersöka gymnasielärares erfarenheter av och åsikter om arbetet med 

det sponsrade läromedlet valde jag att genomföra personliga intervjuer med dem (jmf 

Trost 2010:25). Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att det fanns förberedda 

grundfrågor i en intervjuguide (se bilaga 2), men att informanterna fick möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter om ämnet (Denscombe 2016:266). Till skillnad från strukturerade 

intervjuer, där intervjuaren har en stark kontroll över frågornas utformning, ger 

semistrukturerade intervjuer informanterna mer utrymme att utveckla tankar och åsikter 

(2016:266). Eftersom undersökningen delvis syftade till att undersöka hur critical literacy 

tillämpats i arbetet med Alla borde vara feminister användes Janks (2010) modell och 

fyra kriterier för critical literacy som huvudsaklig tematisk grund för intervjufrågorna.  

3.3 Genomförande 

I min undersökning valde jag att använda mig av ett bekvämlighetsurval, det vill säga 

urvalet bestod av de personer som för tillfället råkade finnas tillgängliga för mig (jmf 

Bryman 2002:433). Åtta svensklärare kontaktades via e-post varav fem hade möjlighet 
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att medverka i en intervju. Informanterna kontaktades eftersom de under vårterminen 

2016 arbetat med det sponsrade läromedlet och i undersökningen intervjuades fem 

yrkesverksamma svensklärare på gymnasienivå från två olika skolor. Kvale (1997:64) 

menar att det är lämpligt att 5–25 personer deltar i en kvalitativ studie, varför fem 

personer ansågs vara ett tillfredsställande antal informanter för att undersökningen skulle 

kunna genomföras. Informanterna hade allihop mer än tio års yrkeserfarenhet och 

urvalsgruppen bestod av både kvinnliga och manliga svensklärare.  

I undersökningen tillämpades de fyra forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002:7) beskriver. Informationskravet uppnåddes genom att 

informanterna i förväg blev informerade om vad undersökningen hade för syfte, dels 

genom inledande telefonsamtal och e-post (se bilaga 1), dels genom muntlig information 

i samband med intervjun. (Vetenskapsrådet 2002:7). 

För att få till ett ostört samtal, fritt från buller eller åhörare, genomfördes 

intervjuerna i några av de avskilda rummen som skolorna kunde erbjuda. Informanterna 

beviljade ljudinspelning som gjordes med hjälp av både mobiltelefon och surfplatta. 

Ljudet spelades in med hjälp av två olika tekniska hjälpmedel som en trygghetsåtgärd för 

att säkerställa att ingen ljudinspelning skulle gå helt förlorad om tekniska problem skulle 

drabba en av inspelningsenheterna. Samtliga intervjuer tog 20–30 minuter att genomföra. 

För att tillämpa samtyckeskravet påmindes informanterna vid intervjuernas start om att 

intervjun kunde avbrytas av dem vid vilket tillfälle som helst och att det var frivilligt att 

delta i undersökningen. Det insamlade materialet förvarades säkert i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Informanterna kommer, på grund av konfidentialitetsskravet, att 

omnämnas med de fiktiva namnen Anna, Berit, Christina, David och Erik.  Vidare 

tillämpades nyttjandekravet vilket innebar att jag garanterade informanterna att det 

insamlade materialet inte skulle användas i andra sammanhang eller säljas vidare 

(Vetenskapsrådet 2002:7ff).  

3.4  Bearbetning av insamlad data 

När de ljudinspelade intervjuerna hade avslutats, transkriberades de och en 

sammanfattning av varje intervju skickades via e-post till respektive informant för att 

säkerställa att ingenting under intervjun blivit feltolkat. Kortare pauser, hummanden eller 

likartade ljud uteslöts under transkriberingsprocessen eftersom det är innehållet i 

informanternas uttalanden som är av intresse i min undersökning och inte till exempel 
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uttal. Norrby (2014:99) kallar principen för grovtranskription och menar att det är ett sätt 

att spara tid, vilket frigör tid för att transkribera en stor mängd insamlad data. 

Det transkriberade materialet bearbetades och analyseras med hjälp av metoden 

Qualitative Content Analysis och deduktiv ansats (Hsiesh & Shannon 2005:1278). 

Metoden innebär att forskaren läser texter och kategoriserar innehållet utifrån 

förutbestämda teman, teorier eller mönster, för att sedan introducera dessa i löpande text 

med hjälp av utdrag, exempelvis citat, som stöder tolkningen (2005:1281). I min 

undersökning är det Janks (2010) teoretiska modell för critical literacy som ligger till 

grund för kategoriseringen av den insamlade data som rör undersökningens andra 

frågeställning. Undersökningens första frågeställning ”Hur beskriver fem gymnasieläsare 

sin syn på Alla borde vara feminister och hur de arbetat med boken inom ramen för 

svenskundervisningen?” faller utanför den teoretiska ramen, och därför analyseras den 

frågeställningens resultat med hjälp av tematisk innehållsanalys. Jag sökte efter 

återkommande teman i mina transkriberingar och delade in och färgkodade dessa. De 

teman som återkom var lärarnas syn på Alla borde vara feminister och hur de planerat sin 

undervisning, undervisning med hjälp av lärarhandledningen samt undervisning utan 

lärarhandledningen och lärarnas reflektioner över sponsringen. Eftersom dessa teman 

delades av flera informanter, lyfts de fram i resultatdelen (jmf Denscombe 2009:266). 

3.5 Metod- och materialkritik 

Kvalitativa undersökningars resultat är svåra att generalisera eftersom de inkluderar ett 

litet antal individer vars uttalanden inte kan förväntas representera en hel grupp (jmf 

Bryman 2002:270). Eftersom undersökningens syfte inte är att generalisera resultaten, 

utan snarare att undersöka några enstaka individers erfarenheter i en fallstudie, är det inte 

ett metodproblem.  

Kvalitativa undersökningar likt denna, som är baserade på ett litet antal informanter, 

kräver ett annat perspektiv än vad en kvantitativ undersökning gör, vad gäller validitet 

och reliabilitet (Denscombe 2016:409). Istället talar Denscombe (2016:413) om 

generaliserbarhet, vilket avser frågan om genomförandet av en undersökning hade kunnat 

upprepas på andra håll. För att öka undersökningens grad av generaliserbarhet bifogas 

intervjuguiden (se bilaga 2) för att visa vilka huvudfrågor som intervjuerna utgick från. 

Eftersom informanterna genomförde sin undervisning med Alla borde vara 

feminister under vårterminen 2016 och min undersökning genomfördes nio månader 
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senare, är tidsaspekten en uppenbar problematik. Vad informanterna minns om hur de 

gick tillväga i sin undervisning kan givetvis vara grumligt.  

En annan problematik är att min undersökning behandlar feminism, ett ämne som 

är omdebatterat. Om jag istället hade använt mig av enkäter för att samla in data hade 

informanterna kanske vågat uttrycka sig mer frispråkigt. 

4 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet från genomförda intervjuer utifrån 

undersökningens frågeställningar och de återkommande teman som framkom under 

intervjutillfällena. Efter att frågeställningarnas resultat presenterats följer en analys. I de 

första två analysdelarna behandlas informanternas syn på och arbete med boken samt hur 

de förhållit kritiskt sig till att materialet var sponsrat. I den tredje analysdelen genomförs 

en specifik analys av hur critical literacy tillämpades i arbetet med Alla borde vara 

feminister.  

4.1 Lärarnas syn på och arbete med Alla borde vara feminister 

Frågeställningen om lärarnas syn på Alla borde vara feminister och om hur de arbetat 

med boken, besvaras nedan. 

4.1.1 Lärarnas syn på Alla borde vara feminister och hur de planerat sin 
undervisning 

Vid intervjuerna uppgav samtliga informanter att de såg positivt på att de hade fått 

tillgång till boken och lärarhandledningen, framförallt på grund av att de ansåg bokens 

demokrati- och jämställdhetsbudskap vara betydelsefullt och aktuellt för eleverna. En 

anledning till att några av informanterna hade valt att använda sig av Alla borde feminister 

var att dess värdegrund ansågs ligga i linje med skolans demokrati- och 

värdegrundsuppdrag. Läraren David uttryckte detta på följande sätt: 

Ja, det är ju skolans uppdrag att förmedla vissa värderingar och på så sätt passade den 

bra.[…] Jag tyckte att det var bra eftersom jag tror det är viktigt att diskutera feminism 

med unga i den här åldern. (David) 

David beskriver feminismens tankar som ett högaktuellt ämne för just skolungdomar. 

Varför det är viktigt att diskutera feminism med just den åldersgruppen förklarar han inte. 

En möjlig förklaring skulle kunna vara att ungdomar ofta har ett öppet sinne och att man 

därför bör ta tillfället i akt att diskutera värdegrundsfrågor med dem. Tre informanter, 
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Anna, Berit och Christina, uppgav att de hade planerat undervisningen med Alla borde 

vara feminister tillsammans med sitt ämneslag. Anna uttryckte följande om hur tankarna 

i ämneslaget gick under planeringen: 

När vi hade möte tittade vi lite i lärarhandledningen och funderade på vilka övningar 

vi kunde använda för att komma åt vissa kriterier som vi inte jobbat med ännu. […] 

En del övningar passade bättre till andra ämnen men det fanns några som kunde 

användas i svenska. (Anna)  

Övningarna i lärarhandledningen sorterades och valdes ut efter de kriterier i svenskämnet 

som Anna ville arbeta med under den senare delen av terminen. Annas urvalsprincip 

baserades på de kriterier i svenskämnet som ännu inte uppfyllts. Det verkar därför som 

att Anna prioriterade kunskapsuppdraget. Hade värdegrundsuppdraget stått i centrum för 

urvalet av övningar, hade kanske andra övningar valts.  

Lärarna David och Erik planerade undervisningen självständigt och gav sina elever 

i uppgift att läsa boken utanför lektionstid. Erik motiverade sitt val att inte ägna lektionstid 

åt läsning med att ”Eleverna läser i så pass olika takt, så jag tyckte att det var bäst att de 

fick läsa den hemma istället. […] Lektionerna kan man ju utnyttja bättre än att läsa hela 

timmen”. Det verkar som att Erik värderar läsning under kontrollerade former på 

lektionstid lågt. Att hänvisa eleverna till att läsa i hemmet kan innebära att det blir mindre 

säkert att eleverna verkligen läser boken.  

I motsats till David och Erik valde lärarna Anna, Berit och Christina att ge eleverna 

tid till att läsa färdigt boken under lektionstid. Berit menade att läsningen var tvungen att 

ske på lektionstid för att säkerställa att alla manliga elever verkligen läste boken: 

Eftersom boktiteln är lite utmanande tänkte jag att några av killarna kanske skulle 

strunta i att läsa den […] Boken är väldigt kort så jag kände att vi kunde ägna en hel 

lektion åt läsning. (Berit) 

Berit gick inte djupare in i sitt resonemang om att boken har en provocerande titel eller 

om eleverna höll med henne i den saken. Det är möjligt att hon uppfattar den rättframma 

och mästrande tonen i värdeomdömet ”Alla borde vara …” som skulle kunna tänkas 

provocera läsaren.  

4.1.2 Undervisning med hjälp av lärarhandledningen 

Fyra av fem informanter i undersökningen uppgav att de hade använt lärarhandledningen 

i undervisningen. Dessa fyra hade, efter att eleverna läst klart boken, använt sig av 

övningen ”Normrunda med citat från Alla borde vara feminister”, som innebär att 
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eleverna delas in i smågrupper för att diskutera citat från boken. Vid intervjutillfället med 

Christina beskrev hon hur övningen ”Normrunda med citat från Alla borde vara 

feminister” förlöpte: 

När alla hade läst klart boken delade jag in dem i smågrupper och gav grupperna citat 

att diskutera i några minuter. Efter det så diskuterade vi varje citat tillsammans… det 

blev en del intressanta diskussioner! (Christina) 

I Christinas uttalande ovan kan man utläsa att hon gick från att låta elever diskutera i 

smågrupper för att sedan diskutera i helklass, vilket möjliggjorde att eleverna fick 

möjlighet att först dela med sig av sina tankar i en liten grupp för att sedan våga pröva 

dessa inför hela klassen.  

Lärarna Anna och Berit uppgav att de efter normrundan ägnat några lektioner åt att 

vägleda eleverna i lärarhandledningens övning ”Brev till ett barn”, som innebar att 

eleverna fick skriva ett brev om kvinnors livsvillkor till ett litet barn, för att sedan öppnas 

och läsas av barnet om 20 år. Anna menade att övningen kunde fungera som ett sätt att 

arbeta med det centrala innehållet som handlar om att skriva inom olika genrer: 

Vi behövde ägna mer tid åt skrivande […]. Först och främst gick jag igenom hur 

dispositionen i brev brukar se ut, sen så gav jag eleverna instruktionerna som fanns i 

lärarhandledningen[…]. De blev bedömda efter hur de hanterade språk och stil och 

till exempel hur väl de förhöll sig till genrekonventioner. (Anna) 

Elevers behov av mer undervisningstid till skrivande låg alltså delvis till grund för Annas 

beslut att utnyttja lärarhandledningens skrivövning.  

Christina och David valde att använda övningen ”Kvinna då och nu”, som går ut på 

att intervjua kvinnor tillhörande en äldre generation om skillnader mellan då och nu vad 

gäller kvinnors livsvillkor, för att sedan låta eleverna göra muntliga framträdanden med 

hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Detta motiverade David under 

intervjutillfället på följande vis:  

Många elever i mina klasser är ganska kreativt lagda och tycker om att skapa, så de 

fick i smågrupper spela in en video eller hålla ett föredrag där de då presenterade sina 

intervjusvar. (David) 

Davids uttalande kan tolkas som att han utgått från elevernas intressen och styrkor, deras 

skaparförmåga, när han valde att använda sig av övningen ”Kvinna då och nu” för att låta 

eleverna spela in en video innehållandes ett muntligt framträdande. 
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Samtliga informanter som använt sig av lärarhandledningen ansåg att den var till 

stor hjälp och lämplig som utgångspunkt för att planera deras undervisning. En anledning 

till att Anna såg lärarhandledningen som hjälpsam var att det sparade tid att använda en 

färdig planering: ”att sitta med lektionsplaneringar tar tid, så är det, så att använda en 

färdig lösning ibland är rätt skönt.”  

4.1.3 Undervisning utan lärarhandledningen 

Erik säger sig inte ha använt lärarhandledningens övningar i sin undervisning. De var inte 

tillräckligt mycket i linje med de arbetsområde som han ville arbeta mot: 

Nej, den är säkert bra men vi hade precis gått igenom argumentationsteknik och 

muntlig framställning så jag ville spinna vidare på det där så jag passade på att låta 

eleverna hålla ett eget föredrag om feminism. (Erik) 

Erik uppvisade förvisso en positiv syn till lärarhandledningen men uttryckte att han hellre 

ville utnyttja de kunskaper eleverna precis fått i argumentationsteknik. Erik beskrev sin 

bakomliggande tanke om arbetet med Alla borde vara feminister: 

Min tanke var väl att eleverna skulle få öva sig i att argumentera och prata inför publik 

[...] föredraget skulle handla om hur eleven ser på feminism och jämställdhet och man 

fick gärna dra paralleller till boken eller så. 

Erik gav eleverna möjlighet att skapa ett helt eget föredrag om feminism men i citatet 

ovan kan man utläsa att de inte nödvändigtvis behövde referera till Adichies bok som de 

just läst. Varför det inte var ett krav gick Erik inte in djupare på, möjligtvis såg han främst 

på Alla borde vara feminister som en inspirationskälla för argumenterande tal. 

4.1.4  Analys 

Informanterna visar ett gemensamt återkommande drag i synen på och planeringen av 

arbetet med Alla borde vara feminister, oavsett om de undervisat med eller utan 

lärarhandledningens hjälp: att använda materialet som ett medel främst för att behandla 

vissa moment i svenskämnet. Ett alternativt och mer väntat svar under intervjuerna hade 

varit, att boken och lärarhandledningen hade gett goda och inspirerande förslag på hur 

man kan lägga upp fördjupade diskussioner om jämställdhet, feminism, kön och 

kulturella skillnader på ett konstruktivt sätt. Annas uttalande om hur hon planerade arbetet 

med materialet, stärker den bilden: ”När vi hade möte tittade vi lite i lärarhandledningen 

och funderade på vilka övningar vi kunde använda för att komma åt vissa kriterier […]”. 

Även Annas uttalande: ” Vi behövde ägna mer tid åt skrivande.” ger intrycket av att 
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kriterier i styrdokumenten var utgångspunkten i planeringsarbetet. Att Alla borde vara 

feminister, värdegrunds- och jämställdhetsdiskussioner underställs lärarnas jakt på att 

uppfylla styrdokumentens krav är ett intryck som jag får under mina intervjuer. På frågan 

om varför Erik valde att inte använda sig av lärarhandledningen svarade han att han helst 

ville spinna vidare på det som handlar om muntlig framställning och argumentation. Eriks 

uttalande: ”Min tanke var väl att eleverna skulle få öva sig i att argumentera och prata 

inför publik […]” bekräftar att materialets ämne och innehåll verkar underställas 

informanternas strävan efter att leva upp till svenskämnets styrdokument. Molloys (2002) 

undersökning visade att lärare hade svårt att sammanväva skolans demokrati- och 

värdegrundsuppdrag med svenskämnets kunskapsuppdrag. Min undersökning visar ett 

snarlikt resultat eftersom informanternas uttalanden pekar på att Alla borde vara 

feminister främst betraktades som ett medel för kriterieuppfyllelse i svenskämnet. 

Intresseorganisationernas ursprungliga avsikt med hur lärarna skulle arbeta med 

materialet torde inte ha varit att det främst skulle fungera som ett underlag för att uppfylla 

kriterier i styrdokument, utan snarare som grund för diskussion om feminism och 

jämställdhet i klassrummen. Genom att Alla borde vara feminister har vandrat från en 

kontext i samhället till en annan, verkar den fått en ny huvudsaklig användning. Däremot 

utesluter uppfyllandet av kunskapskriterier och värdegrundsuppdraget nödvändigtvis inte 

varandra. 

Varför informanterna inledningsvis främst nämner svenskämnets kriterier och 

innehåll på frågan om hur de arbetat med materialet, är iögonfallande. Om det beror på 

att feminism är ett ämne som lärarna har svårt att hantera eller om deras arbetsvillkor 

leder dem till att sätta uppfyllelse av kriterier främst, är en frågeställning som väckts i 

undersökningen. 

4.2 Sponsringsfrågan 

I följande avsnitt redovisas hur undersökningens informanter har reflekterat över att Alla 

borde vara feminister distribuerades genom sponsring. 

4.2.1 Lärarnas reflektioner över sponsringen 

Ingen av informanterna i undersökningen svarade att de inledningsvis reflekterat över att 

läromedlet är sponsrat och distribuerat av ett antal intresseorganisationer. Först när frågan 

ställs vid intervjutillfället verkar lärarna fundera över den. Christina menade att hon har 

använt sponsrat material förut men inte sett distribueringen av Alla borde vara feminister 

som ett sådant:  
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Det verkar bli vanligare och vanligare med gratisutskick till skolan. Ibland använder 

jag det i undervisningen men självklart måste man hålla koll vad som står i. […] Jag 

funderade inte så mycket kring den frågan i det här fallet. […] Kanske på grund av att 

det inte är så tydligt vilka som har sponsrat men också för att det är Chimamanda. 

(Christina) 

Christina menar att det är viktigt för lärare att kontrollera vad som står i gratismaterial. 

Emellertid menar hon att hon inte reflekterat så mycket över sponsringsfrågan i det här 

fallet och förklarar det dels med att hon upplevt de bakomliggande sponsorerna som 

otydliga och dels med att det är Adichie som står bakom boken. Att det är så många 

avsändare, sju stycken, och av olika art gör det alltså svårare att avgöra hur man ska ställa 

sig kritisk. Vidare ses Adichies namn som en slags garantistämpel på att innehållet består 

av värderingar som förhåller sig i linje med skolans värdegrund. 

Genomgående i intervjuerna framstår sponsring som något informanterna i första 

hand förknippar med läromedel som innehåller reklam och marknadsföring från företag.  

Anna säger i intervjun: 

Jag känner till Adichie som en skönlitterär författare, jag har läst några av hennes 

böcker. Jag ser inte hennes texter som något kommersiellt. […] Det är klart att man 

ska vara källkritisk men jag har svårt att se reklamen i det hela. (Anna) 

Annas uppfattning om att sponsringen i det här fallet är svår att se som något besvärligt 

och att lärare ska vara kritiska i sitt val av undervisningsmaterial, är representativ 

eftersom samtliga informanter delar den uppfattningen. Det verkar som att Anna inte är 

lika uppmärksam om materialet inte är uppenbart kommersiellt. Att gratismaterialet är 

ideologiskt verkar inte ge upphov till kritik i lika stor utsträckning. Vidare hänvisar Anna 

till Adichie som en skönlitterär författare och detta blir också till ett argument varför hon 

inte är nämnvärt kritisk till materialet. Berit menade att hon brukar vara kritisk när företag 

delar ut material till skolor: 

Nej, när vi fick boken och handledningen så tänkte jag inte ”Jaha, här vill ett bolag 

sälja in sig” jag tyckte mest att det var spännande. Men annars brukar jag alltid titta 

om det är trovärdigt eller om det är reklamskräp. (Berit) 

Att Berit denna gång inte förhöll sig kritiskt till det sponsrade materialet skulle kunna 

bero på att avsändaren inte var ett bolag. Berits uttalande tolkar jag som att graden av 

hennes kritiska förhållningssätt verkar bero på om avsändaren är en intresseorganisation 

eller ett företag. 
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David menade att sponsorernas avsikter med materialet inte diskuterades i 

klassrummet: 

Jag plockar ju inte in vad som helst bara för att det är nytt och gratis va’ […] Sveriges 

Kvinnolobby vill väl informera eleverna om hur världen ser ut. Men det där var inget 

vi snackade om i klassrummet. (David) 

I Davids citat ovan går att utläsa att han har för vana att vara kritisk i sitt förhållningsätt 

och i sitt urval av gratismaterial till undervisningen. Christinas uttalande pekar på att 

också hon anser att gratismaterial bör granskas kritiskt i skolan: 

Nej, ett sånt här material är svårare att vara kritiskt till men det är ju jätteviktigt att ja, 

företag inte får härja fritt i skolan. Sveriges Kvinnolobby gav ju boken som en gåva 

till eleverna. Jag kan inte tänka mig att de har någon ekonomiskt vinning i det här men 

det är klart att organisationen får ju lite publicitet som ger dem uppmärksamhet. 

(Christina) 

I Christinas citat ovan går det att utläsa att hon har svårare att vara kritisk till material från 

Sveriges Kvinnolobby än till material från företag, eftersom organisationen inte arbetar 

för att i första hand uppnå ekonomisk vinning. Christinas uttalande antyder att 

gratismaterial som eftersträvar ideologisk förändring möter mindre kritiska ögon än de 

som strävar efter ekonomisk vinning. 

Informanterna menade att det är viktigt att lärare är källkritiska till material som de 

undervisar med hjälp av. Erik uttryckte sina tankar om detta i intervjun och sa att ” läraren 

måste kunna källkritik, för eleverna kan ju det inte!” men nämnde inte något som visar 

att han varit källkritisk i sitt arbete i klassrummet med Alla borde vara feminister. 

4.2.2 Analys 

Informanternas återkommande svar i sponsringsfrågan var att de inte betraktat 

distribueringen av Alla borde vara feminister som sponsring och inte heller som något 

problematiskt. En naturlig följd av att lärarna inte uppfattade distribueringen av materialet 

som sponsring blev därför att de inte diskuterade frågan tillsammans med sina elever. 

Anna förklarade att hon inte såg Adichies bok som någon kommersiell kraft som försökte 

påverka eleverna i en viss riktning, utan snarare som en skönlitterär text. Detta är 

märkligt, eftersom Alla borde vara feminister inte är en vanlig skönlitterär text utan en 

essä som bygger på ett föredrag om feminism i Afrika. Att Chimamanda Ngozi Adichie 

är en känd skönlitterär författare verkar också ha bidragit till att lärarna betraktade 

materialet som skönlitteratur.  
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Vidare menade informanterna att det är viktigt för lärare att granska sponsrat 

material kritiskt, särskilt när det är företag som är sponsorer. Material som innehåller 

tydlig reklam eller marknadsföring från företag är något som informanterna ger intryck 

av att vilja sortera bort. David nämner en av materialets sponsorer, Sveriges Kvinnolobby, 

när han reflekterar över sponsorernas motiv och menade att de ”vill väl informera 

eleverna hur världen ser ut”. David och de andra informanterna verkar se sponsorerna till 

Alla borde vara feminister som rimliga organisationer att ge tillträde till klassrummen.  

4.3 Critical literacy i klassrummen 

Nedan följer undersökningens resultat av lärarnas beskrivning om hur critical literacy har 

tillämpats i klassrummen.  

4.3.1 Ifrågasättande av Alla borde vara feminister 

Frågor som rör vems intressen texten främjar lyftes till viss del. Samtliga informanter i 

undersökningen menade att Adichies budskap och intentioner med Alla borde vara 

feminister diskuterades. Enligt informanterna var det i synnerhet bokens titel som väckte 

diskussioner. Christinas uttalande är representativt för samtliga informanter och hon säger 

i intervjun: 

Jag ställde frågan: Borde alla vara feminister? […] Ja, titeln är ju intressant. Vi pratade 

lite grann om vad en sån titel gör med läsaren, alltså hur författare kan använda språket 

för att övertyga[…] nu har vi inte pratat så mycket om retorik än men det vore 

intressant att se hennes föredrag och göra en analys där. (Christina) 

Christina valde att tala med eleverna om titelns uppbyggnad och Adichies ordval för att 

synliggöra hur författare kan positionera läsaren i en viss riktning. På liknande sätt har 

resterande informanter också valt att diskutera bokens titel. Boktiteln har för 

informanterna fungerat både som en ingång för att diskutera bokens budskap och retorik. 

4.3.2 Skilda åsikter i klassrummen 

Majoriteten av informanterna upplevde att skilda åsikter om Alla borde vara feministers 

budskap förekom i klassrummen. Motståndet, som enligt informanterna kom ifrån pojkar, 

kom i första hand fram i samband med att läromedlet introducerades för eleverna. Anna 

beskrev vid intervjutillfället en elevs initiala reaktion i klassrummet när boken delades ut: 

”Han ville veta varför vi skulle läsa om feminismen […] du vet kroppsspråk kan man läsa 

av ganska så lätt och det var tydligt att han var lite uppretad”. Annas upplevelse av 

elevmotstånd till Alla borde vara feminister i citatet ovan, är något som samtliga 
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informanter beskrev att de stött på. David berättade hur elevers skilda åsikter hanterades 

och användes som ett verktyg i klassrummet för att träna eleverna i att motivera sina 

åsikter: 

Jo eleven protesterade ju högljutt och då tog jag upp hans fråga inför klassen […] Det 

är min erfarenhet, att man som lärare försöker lyssna på alla elever […] för så är ju 

samhället alltså, vi har olika åsikter va, men om man kan se det som en tillgång och 

resonerar med varandra så lär man sig att argumentera bättre för sina åsikter. (David) 

David tog vara på elevers kontrasterande åsikter i sitt klassrum och kunde koppla detta 

till skolans demokratiuppdrag. Hans initiativ att tillvarata åsiktsskillnaden i klassrummet 

för att vässa argumentationstekniken förenar skolans värdegrundsuppdrag med 

kunskapsuppdraget, samtidigt som han gör en koppling till samhället i stort, som är 

präglat av olika åsikter. När övningen ”Normrunda med citat från Alla borde vara 

feminister” genomfördes menar David att samma elev, som tidigare protesterat när boken 

introducerades, framförde åsikter som skilde sig från klassrummets rådande åsiktsnormer 

och det budskap som undervisningsmaterialet ville förmedla: ”Jag vet inte men han kände 

väl att han behövde försvara sig […] och han hade googlat fram statistik om psykisk 

ohälsa bland män och kvinnor[…] och det pratade vi ju också om, varför det är så”. Här 

menar David att han bemötte en elevs problematisering av ämnet i Alla borde vara 

feminister genom att uppmuntra till en större helklassdiskussion med utgångspunkt i den 

protesterande elevens perspektiv. Ingen av informanterna uppgav att de lyfte in andra 

texter eller exempel i sin undervisning, som på något sätt nyanserar det förhållande mellan 

kvinnor och män som boken beskriver. 

4.3.3 Kunskapsnivåer och textens svårighetsgrad 

Informanterna var samtliga av den åsikten att boken passade elevernas kunskapsnivåer 

och att både budskap och språk framstod som begripligt för dem. David uttryckte följande 

om bokens svårighetsgrad och om sin klass: ”Mina elever är inte särskilt studiemotiverade 

men det var inga problem för dem att förstå […]Det är lättläst och kort text, väldigt 

pedagogiskt [...] tacksam att använda och jag tror den skulle passa i högstadiet med”. 

David menade att det var bokens ringa omfång som bidrog till att hans elever kunde ta 

sig igenom den utan problem. Vidare såg han möjligheter till att även yngre elever skulle 

kunna ta till sig texten.  

Begreppet feminism och hur det kan definieras har varit en fråga som diskuterats i 

flera av informanternas klassrum. Christina menade att ”begreppet är ju lite problematiskt 
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eftersom många tolkar innebörden olika”. Christina fortsatte inte på detta spår om hur 

begreppet kan tolkas olika men berättade att hon hade läst upp Svenska Akademiens 

ordboks definition av feminism för eleverna, för att uppnå en gemensam uppfattning och 

tolkning av begreppet i klassrummet. 

Majoriteten av informanterna uppgav att de tidigare arbetat med texter som 

behandlar feminism. Anna säger till exempel följande: 

Vi har jobbat med några feministiska noveller tidigare så eleverna är ju absolut 

bekanta med feminism men dem som vi läst utspelar sig inte Afrika utan i väst […] 

Vi har bland annat läst Margret Atwood och Alice Munro när vi pratat om prisbelönta 

författare. (Anna) 

Det feministiska temat var alltså inget nytt för Annas elever. Inte heller Berits elever var 

obekanta med ämnet feminism. Hon berättade att hon i kursen Svenska 1 låtit sina klasser 

läsa bland annat boken Under det rosa täcket och menade att ”den var uppskattad av de 

flesta eleverna eftersom den är både rolig och lättläst”.  

4.3.4 Återskapande av texten 

Informanterna uppgav att de har låtit eleverna bearbeta texten genom att återskapa den 

med ny kunskap och information. Anna och Berit säger sig ha uppmanat eleverna till att 

låta sig inspireras av Adichie, men att också utgå från egna erfarenheter under 

skrivprocessen.  Berit beskrev hur arbetet med skrivuppgiften ”Brev till ett barn” gick till: 

Vi gick igenom uppgiftsinstruktionerna tillsammans och vad jag förväntade mig av 

dem alltså hur bedömningen skulle ske […] det var ju en bestämd mening som de 

skulle inleda sitt brev med och sen framföra sina personliga tankar. (Berit) 

Berits uttalande ger intrycket att hon tydliggjort vilka lärandemål hon hade för sina elever 

med uppgiften. Anna och Berit menade att slutprodukten, den färdiga skrivuppgiften, blev 

framgångsrik vad gäller elevernas prestation. Om detta sa Anna: ”Texterna blev överlag 

ganska bra och ja det blev en fin avslutning på området. […] vi avslutade med att de som 

ville fick läsa upp sina brev”. Vidare berättade Anna att de flesta eleverna ville läsa upp 

sina brev för sina klasskamrater. Under intervjun sammanfattade Anna arbetet med Alla 

borde vara feminister som ett spännande inslag i sin undervisning. 

David valde att låta eleverna själva styra över hur de ville utforma sin uppgift: ”Ja 

de fick stor konstnärlig frihet så att säga men jag var tydlig med hur jag bedömer och vad 

som måste finnas med för att få godkänt.”. Precis vad som krävdes av eleverna för att bli 

godkända i uppgiften, gick David inte djupare in på under intervjun. Erik lät sina elever 
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hålla muntliga framträdanden om feminism och gav eleverna möjligheten att inspireras 

av Adichies tankar och åsikter, men ställde inga krav på att de skulle referera till Alla 

borde vara feminister i sina framträdanden. 

4.3.5 Resultatanalys utifrån Janks modell för critical literacy 

Nedan följer en analys av resultatet. I analysen tillämpas Janks (2010) modell för critical 

literacy.  

4.3.6 Analys 

Frågor som rör vems intressen texten främjar eller missgynnar genom sitt språkbruk eller 

innehåll, är en central del i kriteriet makt (Janks 2010:24). Kriteriet behandlades när 

lärarna diskuterade tillsammans med sina elever om vad Adichies boktitel Alla borde vara 

feminister säger läsaren. Janks (2010:23) menar att maktkriteriet handlar om att 

uppmärksamma att texten är konstruerad och att den därför också kan dekonstrueras och 

analyseras bit för bit, vilket jag ser Christinas uttalande som ett exempel på: ”Ja, titeln är 

ju intressant. Vi pratade lite grann om vad en sån titel gör med läsaren, alltså hur författare 

kan använda språket för att övertyga […]”. Informanterna har genom att diskutera vad 

Adichie vill med boktiteln, uppmärksammat och hjälpt eleverna till en större förståelse 

för att en författares ordval och språk är kopplat till makt. Eftersom samtliga informanter 

uppgav att de i klassrummet uppmärksammat bokens titel, som består av en uppmaning 

till ett ideologiskt ställningstagande, tolkar jag det som ett försök från lärarnas sida till att 

få eleverna mer medvetna om texten som maktutövare.  

Mångfald är kriteriet för critical literacy som handlar om de skillnader som kan 

finnas i texter eller i en grupp vad gäller åsikter, identiteter, och kunskaper och hur dessa 

skillnader hanteras (Janks 2010:25). Samtliga informanter uppgav att de stött på skilda 

åsikter om Adichies bok. David berättade hur han använde elevers skilda åsikter om 

ämnet, som ett verktyg för att utveckla elevernas argumentationsförmåga: 

[…] för så är ju samhället alltså, vi har olika åsikter va, men om man kan se det som 

en tillgång och resonerar med varandra så lär man sig att argumentera bättre för sina 

åsikter. 

Vidare berättade David att de skilda åsikterna tillvaratogs genom att de mynnade ut i en 

helklassdiskussion.  På så sätt fick eleverna lyssna på och delta i samtal som lyfte fram 

olika åsikter och perspektiv, vilket är grundläggande för kriteriet mångfald (Janks 

2010:24). David skiljer sig från resten av informanterna eftersom han lyckas med att 

sammanväva värdegrundsuppdraget med kunskapsuppdraget, något som Molloys (2002) 
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undersökning visade att svensklärare har svårt att lyckas med.  Han berättade om hur han 

hade utnyttjat elevers skilda åsikter som en övning i demokrati och argumentation. Att 

kunna utveckla sin förmåga att diskutera och resonera ingår i Svenska 2 och detta sker, 

enligt Davids uttalande, genom diskussioner i smågrupper inledningsvis som sedan 

mynnar ut i en helklassdiskussion. 

Fyra av informanterna uppgav att de har använt sig av lärarhandledningens övning 

”Normrunda med citat från Alla borde vara feminister” som går ut på att eleverna i 

smågrupper och i helklass får diskutera citat från boken. Övningen kan ha möjliggjort att 

elevers åsikter och perspektiv kunnat komma fram, även om det inte är helt säkert. Genom 

att använda övningen som utgångspunkt för diskussion har lärarna Anna, Berit, Christina 

och David till viss del uppfyllt kriteriet mångfald i klassrummet. 

Tillgång är kriteriet som handlar om att få tillgång till kunskap och språk (Janks 

2010:24). Informanterna menade att eleverna hade kunskap för att förstå textinnehållet 

och budskapet i Alla borde vara feminister. Christina hade hjälpt sina elever att få tillgång 

till kunskap genom att läsa upp Svenska Akademiens ordboks definition av feminism för 

eleverna, för att uppnå en likartad tolkning av begreppet. Eftersom Anna, Berit och 

Christina lät eleverna läsa under lektionstid, fanns de också tillgängliga i klassrummet 

och kunde på så sätt uppfylla kriteriet tillgång genom att stötta eleverna ifall någon hade 

svårt att förstå något i texten. Anna menade att hennes elever hade förutsättningar för att 

förstå texten: ”Vi har jobbat med några feministiska noveller tidigare så eleverna är ju 

absolut bekanta med feminism […]”. Anna menade att dessa feministiska noveller hade 

förberett eleverna till att förstå Alla borde vara feminister.  

David och Erik hade mindre möjlighet till att hjälpa sina elever att förstå texten 

eftersom de fick läsa på fritiden men eftersom David ansåg att texten var enkel att förstå, 

såg han inte det som problematiskt och uttryckte att ”det var inga problem för dem att 

förstå”. 

Utforma/omforma är kriteriet i Janks (2010) modell som handlar om att återskapa 

och bearbeta texter, med ny kunskap och information. Samtliga informanter uppgav att 

de inspirerat sina elever till att utforma egna texter, med eller utan lärarhandledningens 

övningar, för att omforma Adichies budskap. När David talade om uppgiften som han gett 

eleverna beskrev han hatt de fick konstnärlig frihet för att utforma/omforma texten. 

Davids uttalande pekar på att eleverna hade stor möjlighet till att själva skapa något 

eget utifrån Alla borde vara feminister. Ett gemensamt drag i tillämpningen av 

utforma/omforma i klassrummen är att informanterna tydligt instruerat eleverna i hur 
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deras texter skulle utformas vad gäller formalia, men att eleverna varit fria att själva 

utforma innehåll och åsikter. 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att det sponsrade materialet primärt användes 

som medel för att öva eleverna i svenskämnets olika moment. Vidare framgick det att 

ingen av informanterna diskuterat sponsringsfrågan i klassrummet. Informanterna såg 

inte distribueringen av Alla borde vara feminister och handledningen som ett 

kommersiellt eller ideologiskt initiativ som försökte påverka eleverna i en viss riktning, 

utan mer som en skönlitterär text. Flera av informanterna känner till Chimamanda Ngozi 

Adichie som en skönlitterär författare, vilket verkar ha bidragit till att de såg på materialet 

som en text utan kommersiella intressen. Informanterna menade att det är viktigt för lärare 

att granska och vara källkritiska till sponsrade läromedel eller gratismaterial. Min 

tolkning är att informanterna aktivt väljer bort material som innehåller tydlig reklam eller 

marknadsföring från företag men att de i det här fallet såg sponsorerna som rimliga 

organisationer att ge tillträde till klassrummen.  

Samtliga kriterier i Janks (2010) modell för critical literacy tillämpades av 

informanterna, men bara till viss del. Kriteriet makt hade fått en större funktion om 

sponsorernas intentioner med att dela ut läromedlet och vilka perspektiv som gynnas eller 

missgynnas i texten hade diskuterats. Det kriterium som behandlats i allra minst 

utsträckning av informanterna ter sig vara just makt.  Texter som på något sätt nyanserade 

Alla borde vara feminister behandlades inte i något klassrum. Däremot fanns det 

möjlighet till att elevers skilda åsikter kunde föras fram när citatdiskussionerna skedde. 

David uppgav att han uppmuntrat olika åsikter i klassrummet, vilket gör att kriteriet 

mångfald uppfylldes till viss del. Tillgång verkar ha varit det kriterium för critical literacy 

som informanterna hade lättast att uppnå, eftersom läromedlet var anpassat till elevernas 

ålder vad gäller innehållets svårighetsgrad och textens komplexitet.  Eftersom samtliga 

informanter gav eleverna stort utrymme till att skapa egna texter, med utgångspunkt i 

Adichies bok och egna erfarenheter, tillämpades även kriteriet utforma/omforma.  

5 Diskussion  
I det följande avsnittet diskuteras undersökningens resultat. Avslutningsvis följer förslag 

till vidare forskning. 
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5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att informanterna hade arbetat med Alla borde vara feminister 

tillsammans med eleverna på flera olika tillvägagångssätt: genom att diskutera citat för 

att sedan skriva brev eller spela in en video alternativt att hålla ett föredrag. Informanterna 

hade planerat sin undervisning efter vilka moment i svenskämnet som de såg som 

nödvändiga att arbeta med för tillfället. Varför informanterna gjorde uttalanden som gav 

intrycket att de såg på materialet som främst ett medel för att uppnå svenskämnets mål är 

intressant, men inte i sig problematiskt. Däremot väcker det frågan om inte möjligheten 

till ett mer djupgående värdegrundsarbete genom Alla borde vara feminister hade varit 

möjlig. Jag hade förväntat mig att informanterna skulle svara att materialet erbjöd goda 

uppslag till klassrumsdiskussioner om feminism, jämställdhet, genus med utgångspunkt 

i litteraturen och elevernas personliga erfarenheter. Litteratur och 

litteraturundervisningen kan tillvarata och utnyttja möjligheten att sammanväva skolans 

kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag (Persson 2007:3). Alla borde vara feminister 

och övningarna i lärarhandledningen hade syftet att kombinera de båda uppdragen. Min 

undersökning visar att kunskapsuppdraget överlag är dominerande när materialet 

användes i klassrummet. Precis som Molloys (2002) undersökning visade min att när 

svensklärare undervisar i och genom litteratur, har de svårt att sammanväva skolans 

demokrati- och värdegrundsuppdrag med svenskämnets kunskapsuppdrag. Undantagsvis 

lyckades informanten David i övningen ”Normrunda med citat från Alla borde vara 

feminister” göra en sammanvävning av de båda uppdragen genom att utnyttja elevers 

skilda åsikter som en övning i demokrati. 

Deldén & Lindholms (2010) C-uppsats visade att lärare hade en ambivalent 

inställning till att använda sig av sponsrade läromedel i undervisningen. Lärarna i deras 

undersökning såg möjligheter i att få en större samhällsanknytning i undervisningen men 

efterlyste samtidigt riktlinjer för hur de skulle hantera läromedel som tillkommit genom 

sponsring. Så resonerande inte informanterna i min undersökning. De hade en positiv 

inställning till att de fått tillgång till Alla borde vara feminister men reflekterade inte över 

att det handlade om sponsring förrän vid intervjutillfället. Informanterna såg på materialet 

som ett skönlitterärt material snarare än ett läromedel som tillkommit genom sponsring 

från ett flertal organisationer. Undersökningen visar att informanternas syn på 

sponsorerna är avgörande för hur de väljer att hantera gratismaterial som distribueras till 

dem. Om informanterna upplever ett kommersiellt intresse, sorteras materialet bort.  
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Här verkar det finnas ett behov att på varje skola fortbilda sig i att ta ställning till 

ideologiskt vinklat och opinionsbildande material. Eftersom svenskämnet delvis syftar 

till att eleverna ska lära sig att samla och kritiskt sovra information från olika källor, bör 

också svenskläraren vara källkritisk i sitt val av läromedel. Om inte läraren tillämpar 

källkritik vid undervisning med hjälp av ett sponsrat läromedel, kommer förmodligen 

eleverna inte heller att göra det. Vad det egentligen säger om informanternas kompetens 

i källkritik och källhantering är bekymmersamt. Det är ett didaktiskt problem om inte 

lärarna uppfyller sitt uppdrag att omsätta sina kunskaper om källhantering och källkritik 

i praktiken till att vara källkritiska till läromedel. Om lärare får tillgång till ett sponsrat 

undervisningsmaterial kan källkritik vara lämpligt att tillämpa även om materialets 

värdegrund ligger i linje med skolans. Organisationers och icke-vinstdrivande föreningars 

material kan vara viktiga att granska innan de plockas in i undervisningen.  

Ur ett teoretiskt perspektiv visar resultatet att informanternas undervisning 

uppfyller Janks (2010) alla fyra kriterier för critical literacy till viss del men tämligen 

ytligt. Informanterna har visserligen berört kriteriet makt genom att ställa frågor som 

”Vad vill författaren genom titeln?” men samtidigt inte reflekterat över sponsorernas 

intentioner med att dela ut läromedlet eller diskuterat vems perspektiv som saknas i 

texten. Jag ser ett tydligt samband mellan normkritisk pedagogik och maktkriteriet inom 

critical literacy då båda uppmanar till att ställa frågor till texten som ”Vilka berättelser 

blir inte berättade?” (jmf Bromseth & Darj, 2010:12). Om informanterna hade varit mer 

normkritiska i sin pedagogik hade de därför samtidigt haft möjlighet att praktisera critical 

literacy i sin undervisning i större utsträckning. 

Janks (2010:26) menar att de fyra kriterierna för critical literacy är ömsesidigt 

beroende av varandra. Om kriteriet utforma/omforma tillämpas utan att makt och 

mångfald görs det i tillfredställande utsträckning, sker ett okritiskt återskapande av den 

maktdominerande diskursen (Janks 2010:27). Eftersom resultatet visar att förekomsten 

av makt och mångfald var relativt liten samtidigt som förekomsten av utforma/omforma 

var stor, blir så fallet. Enligt informanternas uttalanden lästes inte texter som nyanserade 

Adichies text och därför blir det Alla borde vara feministers diskurs som återskapas i 

klassrummet. 

Behrmans (2006) metastudie visade att det vanligaste sättet att arbeta med critical 

literacy i klassrum var att, efter att ha läst en text, läsa en nyanserande text som ger en 

kompletterande bild av den första texten. Informanterna i min undersökning hade inte valt 

att arbeta på det sättet. Vidare menade Behrman att ett sätt att arbeta med critical literacy 
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i klassrummet är att låta eleverna skapa texter som skildrar ursprungstextens innehåll från 

ett annat perspektiv (Behrman 2006:493), vilket informanten Erik möjliggjorde genom 

att låta eleverna skapa ett eget muntligt föredrag om feminism där de fick kommentera 

Adichies bok. De resterande informanterna gav eleverna betydligt fastare ramar att 

förhålla sig till, vad gäller det innehåll som de nya texterna skulle rymma eftersom de 

valde att använda sig av lärarhandledningens övningar ”Brev till ett barn” eller ”Kvinna 

då och nu”. Eftersom Eriks elever inte fick fasta ramar att förhålla sig till kunde de 

utforma och omforma texten i en större utsträckning och på så vis vara mer kritiska till 

den.  

5.2 Förslag till vidare forskning  

Johnsson Harrie (2012:84–85) menar att det finns lite forskning om sponsrade läromedels 

förekomst i skolan. Eftersom sponsrade läromedel är ett tilltagande fenomen (Arevik 

2009) och mitt resultat visat att informanterna inte reflekterat över att läromedlet är 

sponsrat i samband med att de arbetat med det, vore vidare forskning om lärare och hur 

de förhåller sig till sponsrade läromedel intressant. 

Undersökningens informanter bestod av både kvinnliga och manliga svensklärare 

som arbetat med värdegrunds- och jämställdhetsfrågor med hjälp av Alla borde vara 

feminister.  Att jämföra om män och kvinnor ägnar lika mycket lektionstid eller arbetar 

på olika sätt med dessa frågor vore också intressant att undersöka närmare.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Introduktionsbrev 

 

Hej, 

Johannes Fälth heter jag och läser för tillfället den sista terminen på Linnéuniversitetets 

ämneslärarutbildning med inriktning Svenska. Jag skriver just nu mitt examensarbete där 

jag undersöker hur gymnasielärare har använt sig av Alla borde vara feminister och 

tillhörande lärarhandledning inom ramen för svenskundervisning.  

 

Jag söker lärare som undervisar på gymnasienivå och kan tänka sig att ställa upp på en 

intervju under vecka 46 eller 47. Intervjun, som beräknas ta ungefär 30 minuter, kommer 

att spelas in om du beviljar det. Det övergripande syftet med intervjun är att undersöka 

hur Alla borde vara feminister behandlades i klassrummet. 

 

Deltagande i undersökningen är anonymt och frivilligt. Det går att avbryta deltagandet 

under studiens gång om så önskas. Det inspelade materialet kommer att förvaras säkert 

och förstöras när studien är avslutad. Studiens resultat kommer enbart att användas i 

forskningssyfte.  

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta mig via mail. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Johannes Fälth 

jf222dp@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor till lärare 

1. Hur länge har du arbetat som svensklärare?  
2. Vad tyckte du om att ni fick tillgång till ”Alla borde vara feminister”? 
3. Hur introducerade du boken ”Alla borde vara feminister” för eleverna? 
4. Använde du dig av lärarhandledningen? I så fall, vilken eller vilka övningar i 

lärarhandledningen användes i klassrummet? 
5. Tyckte du att den var en givande lärarhandledning? Varför/varför inte? 
6. Hur använde du dig av boken i svenskundervisningen? 
7.  Vilket eller vilka centrala innehåll berörde lektionerna? 

Frågor som rör Janks ”makt” (Literacy and Power, 2010) 
8. Hur diskuterades avsändarnas roller och deras intentioner med materialet? 
9. Hur diskuterades bokens budskap? 

Frågor som berör Janks ”mångfald” 
10. Upplevde du att det förekom skilda uppfattningar om det budskap som boken 

förmedlar? Hur hanterades olika åsikter? 
11. Behandlades några andra texter eller exempel som nyanserar bokens syn på 

förhållandet mellan män och kvinnor? 

Frågor som berör Janks ”tillgång” 
 

12. Hur uppfattade du att boken förhöll sig till elevernas kunskapsnivåer? Var boken 
begriplig eller hade eleverna svårt att förstå budskapet? 

13. Har ni arbetat med några liknande texter förut? Vilka och hur? 

Frågor som berör Janks ”utforma/omforma” 

14. Du använde boken inom ramen för svenskundervisningen, vill du beskriva den 
(eventuella) betygsgrundande eller slutgiltiga uppgiften som eleverna fick 
genomföra? 

15.  Hur presenterades uppgiften och hur fortgick arbetet med den? 

Allmänna avslutande frågor 

16. Hur presenterades boken inför olika elevgrupper/gymnasieprogram?  
17. Boken utgår ifrån en nigeriansk kontext. Hur diskuterades/jämfördes bokens 

budskap utifrån en svensk kontext? 
18. Avslutningsvis, finns det någonting du vill lägga till eller stryka? 
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