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1. Inledning & syfte 

Läsåret 2015/2016 skickades över 100 000 små pocketböcker ut till Sveriges gymnasieskolor för att 
alla elever i årskurs 2 skulle få var sitt exemplar av Chimamanda Ngozi Adichies Alla borde vara 
feminister (2015). Det är en 60 sidor lång essä med personliga anekdoter, normkritik och drömmar om 
en friare och rättvisare värld. Adichie vrider och vänder på den ojämna maktfördelningen mellan 
kvinnor och män och uppmanar oss alla att, trots epitetets delvis tyngda rykte, kalla oss feminister. 
   Tanken är att Adichies enkla och medryckande språk ska fungera som en introduktion till feminism 
för ungdomar som inte tidigare funderat över orättvisor mellan könen, förklarade initiativtagarna i en 
debattartikel (Berglund et al. 2015). Det är Sveriges Kvinnolobby och Albert Bonniers förlag i 
samarbete med FN-förbundet, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Landsorganisationen i 
Sverige (LO), Teskedsorden, Gertrud Åström och Unizon som ligger bakom projektet. Med böckerna 
till eleverna följde också en lärarhandledning skriven av Mathias Demetriades och Johanna Lund 
Rockliffe (2016) speciellt framtagen för att guida lärare i arbetet med boken och feministiska frågor i 
klassrummet. 
   Den här uppsatsen undersöker vad gymnasieelever och lärare tänker om boken, undervisningen i 
anslutning till den och feministisk pedagogik i allmänhet. Varför har lärare valt att arbeta med boken? 
Hur har de resonerat kring sin egen undervisning? Hur har elever uppfattat boken och undervisningen? 
Hur har den påverkat deras uppfattningar om feminism och kön-, genus- och jämställdhetsfrågor?  
   I gymnasieskolans läroplan framgår det att varje lärare ska ”se till att undervisningen till innehåll 
och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv” (Skolverket 2011, s. 10). Vidare ska eleverna 
”uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” och 
skolan ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Ibid. s. 6). 
Ambitionen med denna uppsats är att, med utgångspunkt i Alla borde vara feminister och dess 
lärarhandledning, synliggöra och diskutera möjligheter och utmaningar för lärare, lärarstudenter och 
andra som vill utforma en undervisning som motverkar patriarkala strukturer och låter elever utveckla 
feministiska analyser. 
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2. Bakgrund & tidigare forskning 

2.1. Chimamanda Ngozi Adichie 
Chimamanda Ngozi Adichie är en av Nigerias mest lästa författare. Hennes böcker finns översatta till 
ett trettiotal språk och har tilldelats en rad utmärkelser och priser. Hon föddes 1977 i Nigeria, men bor 
sedan 1996 även i USA och undervisar i skrivande i båda länderna. Lena Kjersén Edman presenterar i 
Kamp och kärlek: Sara Stridsberg, Chimamanda Ngozi Adichie och fler favoriter från 2000-talet 
(2016) Adichie som en pricksäker skildrare av såväl relationer som politik, rolig även om hon ibland 
riskerar att bli för pedagogisk för Kjersén Edmans smak. 
   I debutromanen Lila Hibiskus (2003, på svenska 2010) gör tonårsflickan Kambili upp med sin 
patriarkale, våldsamme och katolske far. Adichies internationella genombrott kom med En halv gul sol 
(2006, på svenska 2007), en familjekrönika som utspelar sig innan, under och efter Biafrakriget 
1967-1970. Den politiska oron, familjerelationerna och exilen finns också närvarande i de tolv 
novellerna i Det där som nästan kväver dig (2009, på svenska 2011). Likt många av huvud-
karaktärerna i novellerna är Ifemelu i Adichies senaste roman Americanah (2013) en igbokvinna som 
flyttat från Nigeria till USA, och där försöker hantera den laddning som hon upptäcker att svarthet har 
för amerikaner. 
   Många litteraturvetare har intresserat sig för Adichies texter. Här kan nämnas några av de 
postkoloniala och feministiska läsningar som gjorts av hennes verk. Utifrån Lila Hibiskus har såväl 
Christopher Ernest Werimo Ouma i Journeying Out of Silenced Familial Spaces in Chimamanda 
Ngozi Adichie’s Purple Hibiscus (2007) och Ogaga Okuyade i Changing Borders and Creating Voices: 
Silence As Character in Chimamanda Adichie’s Purple Hibiscus (2013) som Lauren Rackley i Gender 
Performance, Trauma, and Orality in Adichie’s Half of a Yellow Sun and Purple Hibiscus (2015) 
diskuterat tystnad som en del av den patriarkala familjedynamiken. Andra, som Cheryl Stobie i 
Dethroning The Infallible Father: Religion, Patriarchy and Politics In Chimamanda Ngozi Adichie’s 
Purple Hibiscus (2010), Antonio J. Simoes da Silva i Embodied genealogies and gendered violence in 
Chimamanda Ngozi Adichie's writing (2012) och Corinne Sandwith i Frailties of the Flesh: Observing 
the Body in Chimamanda Ngozi Adichie's Purple Hibiscus (2016) har istället lyft fram den könade 
kroppen som en avgörande plats för och konsekvens av det patriarkala våldet. Det geopolitiska temat i 
En halv gul sol har öppnat för läsningar som diskuterar nation och identitet, som Christopher Ernest 
Werimo Oumas Countries of the Mind (2014) och Maya Ganapathys Sidestepping the political 
”graveyard of creativity”: polyphonic narratives and reenvisioning the nation-state in Chimamanda 
Ngozi Adichie's Half of a Yellow Sun (2016), men också genusanalyser som Madhu Krishnans 
Abjection and the fetish: Reconsidering the construction of the postcolonial exotic in Chimamanda 
Ngozi Adichie’s Half of a Yellow Sun (2012) och Gloria Ajami Makokhas Portrayal of the African 
Woman in Half Of A Yellow Sun (2014). 
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2.2. Alla borde vara feminister 
2014 gavs Adichies essä We should all be feminists (2014) ut på engelska, och om den har det hunnits 
skrivas mindre. Från början är texten ett föredrag som Adichie höll på konferensen TEDxEuston i 
London 2012, och som setts över 3 miljoner gånger på YouTube. 
   Texten är alltså inte skönlitterär, även om den innehåller Adichies karaktäristiska berättande där 
ojämlika maktförhållande skildras både gripande och komiskt. Här används personliga erfarenheter 
och anekdoter från vänner för att exemplifiera och diskutera hur genus reproduceras, den hetero-
sexuella begärsmarknaden och manlighet som hon kallar ”en hård liten bur” (Adichie 2015, s. 33). 
Adichie utgår får det motstånd hon mött när hon kallat sig feminist, och avverkar metodiskt de 
föreställningar som finns om feminister. 
   2015 översattes den till svenska av Niclas Hval på Albert Bonniers förlag. Bakom finansieringen av 
de över 100 000 exemplar som delades ut till Sveriges gymnasietvåor läsåret 2015/2016 står också 
Sveriges Kvinnolobby, FN-förbundet, TCO, LO, Teskedsorden, Gertrud Åström och Unizon. 
   Till liknande satsningar på nationell nivå hör …om detta må ni berätta…: en bok om förintelsen i 
Europa 1933-1945 (Bruchfeld & Levine 1998) som delades ut av Regeringskansliet och som använts 
flitigt i historieundervisningen på högstadiet och gymnasiet. Teskedsorden har även delat ut Amos Oz’ 
Hur man botar en fanatiker och om att skriva (2006) och Inte en främling: 20 berättelser om identitet 
och mångfald (2016) till svenska gymnasieelever, även de med lärarhandledningar. 

2.3. Lärarhandledningen 
Lärarhandledningen som följer med Alla borde vara feminister är skriven av Mathias Demetriades och 
Johanna Lund Rockliffe på uppdrag av Svenska FN-förbundet. De hänvisar till läroplanen och FN’s 
globala mål för att motivera undervisning för jämställdhet, och presenterar det pedagogiska materialet 
som olika möjligheter för lärare att fördjupa denna undervisning med utgångspunkt i boken. Syftet är 
att ”ge perspektiv och utmana stereotypa föreställningar om könsroller” (Demetriades & Lund 
Rockliffe 2016, s. 3). Lärarhandledningen är inte tänkt att följas rigitt utan som ett stöd att inspireras 
av. Den består av åtta övningar: 1. Vad vet du om villkoren för kvinnor och män?, 2. ”Normrunda” 
med citat från boken Alla borde vara feminister, 3. Hur gör vi jämställdhet?, 4. Kvinnors villkor i 
världen, 5. Brev till ett barn, 6. Kvinna då och nu, 7. Fulfiltret - snällsäkra dina knapptryck och 8. Join 
the 2 million… (in English). 
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2.4. Feministisk pedagogik 
”Det finns lika många feministiska pedagogiker som det finns feministiska pedagoger” hävdar Fredrik 
Bondestam i Omöjlig undervisning och strävan efter radikal öppenhet - om kritisk, feministisk, mång-
kulturell och postmodern pedagogik (Bondestam 2007, s. 33), och syftar på den centrala roll som 
lärarens egna erfarenheter spelar inom just feministisk pedagogik. Ändå görs här nedan ett försök att i 
mer generella termer beskriva området och hur det utvecklat sig, trots att begrepp som genus-
pedagogik, jämställdhetspedagogik och feministisk pedagogik används delvis överlappande och delvis 
särskiljande i forskningen. Det bör nämnas att Hillevi Lenz Taguchi i Jämställdhetsedagogiska trender 
och en introduktion till en rosa pedagogik (2011) använder feministisk pedagogik som en benämning 
på en specifik didaktisk praktik som främst utarbetats och tillämpats på amerikanska och australienska 
universitet. Men i den här uppsatsen används begreppet snarare i likhet med Janne Bromseth och 
Renita Sörensdotter i Normkritisk pedagogik: en möjlighet att förändra undervisningen (2012) som en 
samlingsterm för pedagogik med feministiska ambitioner och den undervisning som eleverna och 
lärarna i uppsatsen diskuterar. 
   Mycket feministisk pedagogik tar avstamp i pedagogen Paulo Freire och hans kritiska pedagogik 
som fick stor spridning under 1960- och 70-talet i och med hans Pedagogik för förtryckta (1968, på 
svenska 1972). Den maktordning som Freires kritiska pedagogik vänder sig mot är inte patriarkatet 
utan imperialismen, och rent praktiskt arbetade Freire med litteracitetsundervisning bland bönder på 
den brasilianska landsbygden vilket han såg som en viktig del i avkolonialiseringen av Brasilien. Men 
i hans texter skriver han i generella termer om förtryck, vad det gör med oss som människor och 
didaktiken som kan bryta förtrycket. Därför använder pedagoger med olika fokus än idag Freires idéer 
för att utforma kritisk och subversiv undervisning. Till exempel inspirerades teaterpedagogen Augusto 
Boal av Feire i utvecklandet av sin interaktiva teatermetod i De förtrycktas teater (1979), på svenska 
känd som forumspel och tydligast kartlagd av Katrin Byréus i Du har huvudrollen i ditt liv: om 
forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring (1990). 
   Staffan Selander visar i Textum institutionis: den pedagogiska väven : en studie av texttraduktion 
utifrån exemplet Freire och dialogpedagogiken i Sverige (1984) hur Freire omfamnades i Sverige 
under 1970-talet, även om Selander menar att det snarare var Freires ideologiska anslag än hans 
faktiska didaktik som spred sig bland svenska pedagoger. Just den utopiska och vaga retoriken menar 
Elisabeth Ellsworth har varit ett återkommande problem med kritisk pedagogik. Att kalla en kurs 
kritisk, vilket blev populärt bland hennes lärarkollegor på 1970-talet, gör den inte nödvändigtvis till 
det. Snarare, skriver hon i Why doesn’t this feel empowering? Working through the Repressive Myths 
of Critical Pedagogy (1992), riskerar det att dölja kursens faktiska ideologiska verkningar. Istället 
menar Ellsworth att lärare bör situera sin undervisning i dess historiska och politiska kontext och 
benämna exakt vilken kritik det är som avses. En liknande invändning är Jocey Quinns Powerful 
Subjects: Are Women Really Taking Over the University? (2003), i vilken hon ifrågasätter om den 
kritiska pedagogiken verkligen utmanar en traditionell kunskapsförmedling uppifrån och ned. Istället 
för att hävda att elever och lärare likvärdigt utforskar ny kunskap bör kritiska pedagoger enligt Quinn 
erkänna att de är intresserade av att eleverna ska utveckla en viss typ av kunskap. 
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   Den kritiska pedagogikens ambitioner att låta eleverna formulera personliga erfarenheter i politiska 
termer var väl förenliga med den andra vågens feminism och dess medvetandehöjande arbete under 
1960- och 1970-talet, som Kajsa Ohrlander, Anna Palmer och Lina Thelander beskriver i Ta det lugnt, 
tänk på att Lina är en tjej…” Kollektivt minnesarbete som verktyg för att utmana vårt tänkande om 
kön i pedagogisk praktik (2011). Ingegerd Tallberg Broman påminner i Pedagogiskt arbete och kön - 
med historiska och nutida exempel (2002) om att könsintegrerad undervisning var relativt ny i Sverige 
under 1970-talet. 1962 hade riksdagen fattat beslut om grundskolereformen, men det hade dröjt till 
1972 innan grundskolan var etablerad i hela landet och ytterligare några år innan alla flickskolor hade 
stängts. Under 1980- och 1990-talet höjdes röster om könsseparatistisk skolundervisning, visar Inga 
Wernersson i en översikt skriven för Skolverket, Undervisning för flickor – undervisning för pojkar - 
eller undervisning för flickor och pojkar? (1995). Kritikerna menade att tjejerna led av sam-
undervisningen, killarna tog för sig av talutrymme och läraruppmärksamhet på tjejernas bekostnad. 
Med utgångspunkt i detta utvecklades olika former av kompensatoriska pedagogiska praktiker som 
syftade till att motverka de traditionella könsmönster som man tänkte sig att barnomsorgen och skolan 
annars slentrianmässigt förstärkte. Som Linnea Bodén visar i Könsneutralitet och kompensatorisk 
pedagogik: dominerande föreställningar i förskolans jämställdhetsarbete (2011) fick den 
kompensatoriska pedagogiken, som konkret syftade till att stärka tjejers autonomi och killars empati, 
ett stort genomslag i förskolan. Ulla Forsberg undersöker i Jämställdhetspedagogik: en samman-
ställning av aktionsforskningsprojekt (1998) 19 jämställdhetspedagogiska projekt under 90-talet och 
konstaterar att en majoritet av dem hade just ett kompensatoriskt fokus. Dessa pedagogiska praktiker 
har kommit att benämnas som genuspedagogik i och med att Kajsa Svaleryd sammanfattade dem i sin 
bok Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga (2003). 
   Parallellt med att genuspedagogiken etablerades på svenska förskolor och skolor växte den 
feministiska kritiken mot den, utifrån nya teoretiska strömningar inom det genusvetenskapliga 
forskningsfältet. Judith Butler fick stort genomslag med Gender trouble: feminism and the subversion 
of identity (1990), där hon dekonstruerade den gängse uppdelningen i kön/genus och visade att även 
det dikotoma, biologiska könet var socialt konstruerat. Ur detta queerteoretiska ramverk framstod den 
strukturalistiska genuspedagogiken som heteronormativ. Ytterligare några år senare introducerades 
begreppet intersektionalitet bland svenska genusvetare. Nina Lykkes artikel Intersektionalitet – ett 
användbart begrepp för genusforskningen (2003) respektive Paulina De los Reyes och Diana 
Mulinaris bok Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005) 
diskuterade hur olika maktordningar, som kön, klass och etnicitet, var att betrakta som oskiljaktigt 
sammanvävda och att det därför blev problematiskt att analysera dem separat. Utifrån detta post-
koloniala perspektiv lyftes det också kritik mot konstruktionen av det enhetliga feministiska subjektet. 
bell hooks menade att det bakom denna generiska kvinna, vars problem den feministiska kampen 
formulerades utifrån, egentligen dolde sig en vit, västerländsk, heterosexuell medelklasskvinna. Den 
feministiska analys som inte erkände och beaktade dessa andra maktordningar - som inte var 
intersektionell - menade hooks marginaliserade andra kvinnor. I sin triologi om pedagogik, Teaching 
to transgress: education as the practice of freedom (1994), Teaching community: a pedagogy of hope 
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(2003) och Teaching critical thinking: practical wisdom (2009), visade hooks att denna 
intersektionella problematik var högst närvarande även inom feministisk pedagogik. 
   Ur dessa poststrukturalistiska och intersektionella strömningar inom genusvetenskapen växte en ny 
pedagogik fram. Likt queerrörelsen hade flyttat det analytiska fokuset inom HBT-frågor från homo-
sexualitet till heteronormen försökte feministiska pedagoger i början av 2000-talet undervisa mindre 
om respektive för de förtryckta och istället rikta blicken mot det normativa. Kevin Kumashiro 
undersökte i Troubling education. Queer activism and antioppressive pedagogy (2002) normkritiska 
och inkluderande sätt att undervisa om sexualitet. I Sverige synade RFSL sitt tidigare arbete kring 
sexualitet på skolor och bestämde sig för att byta ansats. Frida Darj och Carl Åkerlund berättar i Man 
föds inte till homofob man blir det: ett studiematerial om homofobiska hatbrott (2010) att arbetet 
tidigare ofta gick ut på att någon med en avvikande sexualitet besökte skolklasser och berättade hur 
det var att vara homosexuell eller transperson. Ambitionen var att skapa förstående och empati för 
denna avvikare, den Andre. Men med det nya normkritiska perspektivet framstod inte denna strävan 
efter tolerans ifrån majoritetssamhället som subversiv eller ens eftersträvansvärd. Istället blev mål-
sättningen att synliggöra normer och makthierarkier och hur de reproduceras för elever, vilket Lena 
Martinsson och Eva Reimers teoritiserade i Skola i normer (2008) och Lovise Brade, Carolina 
Engström, Renita Sörensdotter & Pär Wiktorsson sammanställde konkreta övningar för i I normens 
öga. Metoder för en normbrytande undervisning (2008). Sedan Janne Bromseth och Frida Darjs 
antologin Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring (2010) har begreppet 
normkritisk pedagogik varit etablerat i svensk utbildningspolitik, lärarutbildning och skola. 
   Under 2010-talet har begreppet normkreativitet börjat användas om de konstnärliga praktiker som 
kommer ur ett normkritiskt perspektiv men inte nöjer sig med just kritiken, utan även skapar alternativ. 
Likt den normkritiska pedagogiken är normkreativiteten både ett förhållningssätt och olika metoder, 
förklarade Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia i Normkreativ (2014), och Karin Salmson och Johanna 
Ivarsson utforskade begreppets pedagogiska relevans i Normkreativitet i förskolan: om normkritik och 
vägar till likabehandling (2015). 
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3. Metod 

Den här uppsatsen samlar in elevers tankar via en fokusgrupp och en enkät och lärares tankar via 
intervjuer. Samtliga har läst och arbetat med Alla borde vara feminister inom svensk- eller svenska 
som andraspråks-ämnet på gymnasiet. De som kommer till tals är 5 elever i fokusgruppen, 217 elever i 
enkäten och 3 lärare i enskilda intervjuer. Undersökningen använder sig alltså av en kombinerad 
metod med både kvantitativa och kvalitativa inslag, men tyngdpunkten ligger på det kvalitativa. Syftet 
är inte att kartlägga några generella upplevelser hos alla elever och lärare som arbetat med Alla borde 
vara feminister. Snarare får uppsatsen ses berätta om hur boken och undervisningen kan upplevas. 
   En tematisk analys har använts för att bearbeta materialet. Återkommande teman som identifierats 
presenteras i resultatdelen, avsnitt 5. Värt att notera är att de elever och lärare som intervjuats inte, vad 
jag vet, gått i samma klasser. Så när en elev nämner en lärare eller en lärare nämner elever så talar de 
inte om andra deltagare i uppsatsen. Den typen av dialogiska växlande som stundtals finns mellan 
elevers och lärares perspektiv i resultatdelen (avsnitt 5.) är en effekt av den tematiska presentationen, 
för att kunna föra ett resonemang om materialet. 

3.1. Fokusgrupp med elever 
En fokusgrupp med fem elever har satts samman och intervjuats utifrån Victoria Wibecks instruktioner 
i Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (2010). Wibeck beskriver 
fokusgruppsintervjun som en kvalitativ forskningsteknik användbar för att undersöka flera människors 
tankar, uppfattningar och åsikter om ett ämne, i det här fallet Alla borde vara feminister, under 
visningen som de haft i anslutning till den och feministisk pedagogik i allmänhet. Samtalet i gruppen 
fördes framåt av några på förhand bestämda intervjufrågor (se bilaga 1), utifrån vilka eleverna sedan 
diskuterade, argumenterade och resonerade med varandra och med mig som samtalsledare. Samtalet 
dokumenterades med en ljudinspelning. 
   Sex elever valdes slumpvis ut bland de som lämnat sina kontaktuppgifter i enkäten. Av dem kunde 
fem närvara vid fokusgruppsintervjun. Läsåret 2015/2016 gick de alla andra året på gymnasieskolor i 
eller i utkanten av en större svensk stad. 
   Elev A identifierar sig som kille och går ett studieförberedande program. Hans klass arbetade med 
Alla borde vara feminister i kursen Svenska som andraspråk 2. 
   Elev H identifierar sig som kille och går ett studieförberedande program. Hans klass arbetade med 
Alla borde vara feminister i kursen Svenska 2. 
   Elev O identifierar sig som kille och går ett yrkesförberedande program. Hans klass arbetade med 
Alla borde vara feminister i kursen Svenska 2. 
   Elev T identifierar sig som tjej och går ett studieförberedande program. Hennes klass arbetade med 
Alla borde vara feminister i kursen Svenska 2. 
   Elev W identifierar sig som tjej och går ett studieförberedande program. Hennes klass arbetade med 
Alla borde vara feminister i kursen Svenska som andraspråk 2. 
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3.2. Enkät med elever 
En webbaserad enkät har använts för att under en månad samla in data från elever som gick andra året 
på gymnasiet läsåret 2015/2016 (se bilaga 2). Den innehåller frågor om Alla borde vara feminister, hur 
eleverna har kommit i kontakt med den och om deras attityder till boken och den anslutande under-
visningen. För att motivera elever att svara på enkäten har utlottning av två biobiljetter bland de som 
svarat utlovats. Det går inte att säkerställa att de som fyllt i enkäten faktiskt är elever som arbetat med 
boken. Risken finns givetvis, särskilt med tanke på utlottningen av biobiljetter, att vissa svar inte är 
sanningsenliga. 
   Utifrån Jan Trost och Oscar Hultåkers Enkätboken (2007) har enkäten konstruerats såväl med 
flervalsfrågor och öppna frågor som med attitydpåstående att förhålla sig till på en skala mellan ”Jag 
instämmer inte alls” till ”Jag instämmer helt” (se bilaga 2). I enkätens sista del ställs frågor om 
elevernas gymnasieprogram och kön, variabler som kan vara intressanta men som även riskerar att 
eleverna upplever att de svarar på enkäten som representanter för någon viss grupp. En sådan risk 
finns förstås alltid, vilket kan påverka svaren. Att förlägga dessa frågor sist är ett försök att minska den 
typen av påverkan. 
   Enkäten har spridits till elever via gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk, via elev-
kårer och direkt till klasser som gick i årskurs 2 läsåret 2015/2016. Elever har också uppmanats att 
skicka den vidare. Det är inte möjligt att bedöma hur många som har nåtts av enkäten, men det torde 
vara en bråkdel av de drygt 100 000 elever som fick boken. Det är svårt att säga något om det kan ha 
inneburit ett visst urval. En tanke är att den kan ha nått fram till fler som andra tänker är intresserade 
av boken och har åsikter om ämnet. 
   217 elever har svarat på enkäten. Eftersom antalet som har sett enkäten är okänt går det inte att 
beräkna svarsfrekvensen. Även om den vore hög finns förstås risken att oviljan att svara på enkäten 
korrelerar med vissa attityder till boken och undervisningen i anslutning till den. 
   Allt som allt är enkätsvaren inte att betrakta som representativa för den population av elever som fått 
Alla borde vara feminister. Materialet fungerar som ett komplement till fokusgruppen i bemärkelsen 
att det har en större variation av svar. 

3.3. Intervjuer med lärare 
Efter att ha mejlat ett hundratal svensk- och svenska som andraspråks-lärare har jag kommit i kontakt 
med och intervjuat tre lärare som arbetat med Alla borde vara feminister i sin undervisning. 
Intervjuerna har utformats efter Bill Gillham och David Lyons instruktioner för halvstrukturerade 
intervjuer i Forskningsintervjun: tekniker och genomförande (2008). Samma övergripande intervju-
frågor (se bilaga 3) har använts i alla intervjuer. Lärarna har haft stora möjligheter att prata fritt och 
och fått följdfrågor utifrån vad de har berättat. Intervjuerna, som har tagit cirka en timme, har 
dokumenterats med ljudinspelningar som använts för att analysera materialet och transkribera centrala 
delar. 
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   De tre lärarna valdes ut utifrån att de uppgav att de hade arbetat med Alla borde vara feminister och 
genusfrågor, att de var svensk- och/eller svenska som andraspråks-lärare samt att de hade möjlighet att 
träffas för att genomföra en intervju. 
   Lärare J identifierar sig som kvinna, har arbetat ett par år på högstadiet och nyligen börjat på det 
yrkesgymnasium i utkanten av en större svensk stad där hon använt boken i sin undervisning. Hon är 
utbildad svensk- och engelsklärare och undervisar både elever som läser svenska och svenska som 
andraspråk, men dessa är organiserade i samma klasser och tar del av samma undervisning. 
   Lärare N identifierar sig som kvinna, har arbetat 25 år i yrket och undervisar nu på ett 
yrkesprogram på ett gymnasium i utkanten av en större svensk stad. Hon har undervisat flera år i 
svenska men är numera förstelärare i svenska som andraspråk och undervisar bara i svenska som 
andraspråks-kurser. 
   Lärare R identifierar sig som kvinna, har arbetat som lärare i över tio år och varit merparten av dem 
på det gymnasium i en en större svensk stad där hon idag undervisar elever på studie- och 
yrkesförberedande program. Från början är hon svensk- och historielärare men har sedan ett par år 
fortbildat sig i svenska som andraspråk och undervisar nu i svenska och svenska som andraspråk, 
separerat i olika elevgrupper. 
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4. Teori 

Uppsatsens teoretiska bas består av Paulo Freires kritiska pedagogik, Gayatri Chakravorty Spivaks 
postkoloniala perspektiv och Kevin Kumashiros teorier om lärande genom kris. Dessa tre teoretiker 
och några av deras centrala begrepp har använts för att analysera materialet. 

4.1. De förtrycktas pedagogik 
De teorier och metoder som Paulo Freire utvecklar i Pedagogik för förtryckta (1972), Kulturell kamp 
för frihet (1974), Utbildning för befrielse (1975), Pedagogik i utveckling: brev till Guinea-Bissau 
(1978) och Pedagogy of hope: reliving Pedagogy of the oppressed (1994) har blivit kända som kritisk 
pedagogik, men själv skriver Freire oftare i termer av frigörande, problemformulerande och de 
förtrycktas pedagogik. Prepositionen i den svenska titeln på hans mest kända verk, Pedagogik för 
förtryckta, är något märklig eftersom Freire i just den vänder sig mot idén om att de förtryckta behöver 
räddas. Denna historiska uppgift, att störta sitt förtryck, är något som endast de förtryckta kan göra. 
Freire menar att pedagoger kan bidra med ”de förtrycktas pedagogik, en pedagogik som måste formas 
med, inte för de förtryckta (som individer eller folk) i deras ständiga kamp att återvinna sin 
mänsklighet” (Freire 1972, s. 43, kursiveringar i original). 
   Denna undervisning är en radikalt annorlunda praktik än den traditionella skola med en ensidig 
kunskapsöverföring från lärare till elev, något Freire kallar för ”bank-synen” på utbildning (educação 
bancária). Istället förordar han en anti-hierarkisk undervisningsmodell där lärare och elever hjälps åt 
att ställa kritiska frågor för att utveckla en kritisk medvetenhet (conscientização). Genom att lära sig 
tolka ord och tolka världen i politiska termer framstår den inte längre som en statisk verklighet, utan 
som en verklighet i förändring. Freire menar att denna reflektion, om den verkligen är en del av ett 
kritiskt medvetande, leder till handling - eleven blir ett politiskt subjekt som ”uppnår förmågan att 
ingripa i verkligheten, allt eftersom den avslöjas” (Ibid. s. 113, kursivering i original). 
   Inte minst på den här punkten har Freire fått en del kritik. Beskrivs inte detta samband mellan 
politiskt uppvaknande och revolutionär praktik alltför simpelt? undrar Jim Walker i The End of 
Dialogue (1981). Och ställer det inte för höga krav på elverna, som inte kan anses kritiskt 
reflekterande om de inte också lyckas omkullkasta det ekonomiska system de lever under? William 
Kennedy är också kritisk i Pilgrims of the Obvious or the Not-So-Obvious? (1975), främst över Freires 
vaghet gällande hur den politiska organiseringen av elever som blivit medvetna ska gå till. Ett svar är 
att det inte är Freires fokus (utan upp till dessa elever själva), och det är heller inte en fråga som 
diskuteras i den här uppsatsen. Men Freire har heller inget emot att kallas utopisk, ett epitet han menar 
bara kan anses negativt av den som vill bevara den rådande samhällsordningen (Freire 1974, s. 77ff). 
Revolutionen, påminner han oss, tycks alltid otrolig på förhand och oundviklig i efterhand. 
   Kan Freires teorier appliceras inom en feministisk pedagogik? Själv nämner Freire aldrig 
könsförtryck. Kontexten som han utvecklade sina teorier utifrån var den alfabetiseringsundervisning 
som han själv var delaktig i i Sydamerika, som syftade till att avkolonialisera böndernas medvetanden. 
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Det förtryckande system han beskriver är imperialism, och den revolutionära kampen är visserligen i 
första hand kulturell, men är också tänkt att följas av en politisk/ekonomisk revolution. Freires könlösa 
sätt att beskriva förtryck har också fått feministisk kritik. bell hooks kallar i Speaking About Paulo 
Freire - the Man, His Work (1993) Freires beskrivningar av frigörelse för ett fallocentriskt paradigm, 
där upplevelsen av frihet alltid formuleras inom ramen för en patriarkal maskulinitet. Ändå avfärdar 
inte hooks Freires teorier utan menar att de trots denna ”blind spot” är högst användbara (hooks 1993, 
s. 147). Det blir den feministiska pedagogens uppgift att översätta dem till sina egna syften och sin 
egen kontext. 

4.2. Den sexistiske Andre 
När män och jämställdhet diskuteras förekommer ofta en vilja att lyfta fram förebilder och hylla den 
jämställde mannen. Etnograferna och genusforskarna Lucas Gottzén och Rickard Jonsson har i Andra 
män: maskulinitet, normskapande och jämställdhet (2012) visat att talet om denne gode man ofta för 
med sig en hel del positioneringar mot andra män - de som inte är jämställda. Inte sällan görs det i 
termer av nationalitet, där den svenska mannen är en huvudkaraktär i berättelsen om Sverige som 
världens mest jämställda land. När jämställdhet och progressivitet beskrivs som svenskt och vice 
versa, blir sexism något som förläggs hos den traditionelle, etniske Andre och dennes kultur. Paulina 
de los Reyes, professor i ekonomisk historia, menar i Mångfald och differentiering: diskurs, olikhet 
och normbildning inom svensk forskning och samhällsdebatt (2001) att sådana normativa 
formuleringar, alldeles oavsett deras uttalade feministiska ambitioner, bidrar till föreställningen om 
majoritetsbefolkningens överlägsenhet över invandrade svenskar. 

Diskursens utformning öppnar för ett ”berättigat” och ”politiskt korrekt” ventilerande av fördomar 
mot invandrare - de förtrycker sina kvinnor, samtidigt som den bidrar till att stärka en positiv 
svensk identitet - de är inte jämställda som vi. Jämställdhetsdiskursen förmedlar värderingar, 
normer och föreställningar som skapar samhörighet mellan ”oss svenskar” och avstånd till ”dem”, 
invandrarna. (de los Reyes 2001, s 97) 

En av de stora postkoloniala filosoferna, litteraturteoretikern Gayatri Chakravorty Spivak, beskriver i 
sin essä Kan den subalterna tala? (2002) denna typ av västerländsk feminism som en del av det 
koloniala projektet, där ”vita män räddar bruna kvinnor från bruna män” (Spivak 2002, s 125). 
Feministisk kritik av patriarkatet riskerar annars att slå hål på myten om moderniteten som en jämlik 
utopi, men genom att placera sexismen hos den Andre kan feminism istället användas för att fortsätta 
bygga det vita subjektet som en moralisk överhöghet. Detta leder dock inte Spivak till att överge 
feminismen. Istället gör hon det till den postkoloniala feminismens uppgift att dekonstruera såväl de 
repressiva föreställningar om ett binärt könssystem som den rasifierade dikotomin om det civiliserade 
väst och den barbariska tredje världen. 
   Föreställningar om den sexistiska Andre kan alltså förmedlas i feminismens namn, och det är 
givetvis en risk även inom feministisk pedagogik. Därför är denna problematik intressant i den här 
uppsatsen, och närvaron av denna diskurs i undervisningen diskuteras vidare i avsnitt 5.4. 
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   I Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism (1985) undersöker Spivak litteraturen som ett 
fält för ideologiproduktion. Genom sin läsning av bland annat Charlotte Brontës Jane Eyre (1847) 
visar hon hur de brittiska karaktärerna, vilka ofta hyllats för sin autonomi som feministiska förgrunds-
gestalter, konstrueras i kontrast mot den kuvade Andra kvinnan. Spivak beskriver dessa återkommande 
gestaltningar av det icke-västerländska som underlägset och primitivt som ett berättande om ”Tredje 
världen” (the operation of the ”worlding” of what is today ”the Third World”) som inte bara döljer 
nyanserna och komplexiteten hos de delar av världen som inte är väst, utan också rättfärdigar västs 
exploatering av dem (Spivak 1985, s. 244). För den som undervisar i litteratur implicerar Spivaks text 
två uppgifter: att utforska andra kulturers rika litteraturhistoria utanför västerländsk kanon, och, likt 
Spivak själv, dekonstruera koloniala berättelser. 

4.3. Lärande genom kris 
Undervisning som behandlar frågor om social rättvisa och makt leder ofta till obehag och förvirring 
hos eleverna, påpekar pedagogen Kevin Kumashiro i Troubling education: queer activism and anti-
oppressive pedagogy (2002). Sådana känslor kan verka didaktiskt negativa om vi tänker oss att klass-
rummet bör vara en trygg och stöttande miljö, men Kumashiro menar att de egentligen är en naturlig 
del i mycket lärande. Lärande handlar nämligen sällan om att endast ta till sig ny information, utan om 
att även omvärdera tidigare kunskaper. Så när vi lär oss något nytt ”avlär” (unlearn) vi ofta samtidigt 
någon gammal föreställning. I Against common sense: teaching and learning toward social justice 
(2009) föreslår Kumashiro att pedagoger inte bör nedslås av elevernas negativa känslor, utan att dessa 
kan ses som en del av läroprocessen. 

Learning that the ways we have come to make sense of the world does not always work can be 
disorienting, which helps to explain the signs of frustration, confusion, and anxiety among so 
many of our students. (Kumashiro 2009, s. 29) 

När undervisningen dessutom handlar om normer som skär genom våra identiteter, och vi förstår att vi 
inte bara haft felaktiga uppfattningar om världen, utan att dessa även är en del av olika former av 
förtryck, kan de obehagliga känslorna intensifieras. Det som den lärande då upplever kallar Kumashiro 
för en kris. 

   Med kris menar Kumashiro ett tillstånd av emotionellt obehag och förvirring som manar eleverna till 
förändring. Eleverna upplever att den nya kunskapen kräver något form av svar eller agerande från 
dem. Hur krisen tar sig uttryck är svårt att förutse: det kan märkas tydligt som ilska, skuld eller ovilja 
att delta i en lektion, eller vara osynligt eller till och med omedvetet. Det är också svårt för läraren att 
veta hur krisen ska hanteras: alla elever kan reagera olika, och behöva olika stöd för att bearbeta 
krisen. Kumashiro påpekar att det ändå är viktigt att eleverna ges tid att bearbeta obehaget och 
förvirringen som har uppstått i undervisningen. Krisen är nämligen inte lärandet i sig, och om den inte 
hanteras kan den hindra lärandet. 

   Trots denna osäkerhet rekommenderar Kumashiro lärare och elever att inte undvika undervisning 
som kan innebära kriser för eleverna, istället menar han att de bör eftersträvas. 
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If students are not experiencing crisis, they likely are not learning things that challenge the 
knowledge they have already learned that support the status qou, which means that they likely are 
not learning to recognize and challenge the oppression that plays out daily in their lives. What is 
unethical is an approach to teaching and learning that does not involve crisis. Learning is not a 
comforting process that merely repeats or affirms what students have already learned. Learning is 
a disarming process that allows students to escape the uncritical, complacent repetition of their 
prior knowledge and actions. Learning is a disorienting process that raises questions about what 
was already learned and what has yet to be learned. (Ibid. s. 32) 

5. Resultat & analys 

Eleverna och lärarna i den här uppsatsen har många olika upplevelser av Alla borde vara feminister 
och undervisningen de haft om och utifrån den. Dels för att de är olika personer med olika ingångar 
och olika förförståelse inför samma text och liknande undervisning. Dels för att situationerna som de 
mött texten i, och undervisningen runt omkring den, varit väldigt olika. Lärarhandledningen innehåller 
åtta övningar att ”välja mellan” (Demetriades & Lund Rockliffe 2016, s. 3), och ingen elev eller lärare 
har beskrivit en undervisning som strikt följer lärarhandledningens alla delar. Ändå återkommer vissa 
teman i materialet, under vilka elevernas och lärarnas tankar presenteras och analyseras här nedan. 

5.1. Det personliga är politiskt 
Flera elever som uppskattat boken och undervisningen i anslutning till den återkommer till dess 
relevans för sina egna liv. Elev H berättar om hur undervisningen i hans klass kretsade mycket kring 
elevernas egna erfarenheter: ”Man lärde ju känna varandra lite bättre, för det kom upp mycket gamla 
historier och sådant man inte visste. Och kanske sådant man visste men inte riktigt sett från deras 
perspektiv.”. Elev T diskuterar ofta genusfrågor med sina vänner och blev glad när ämnet togs upp i 
svenskundervisningen: ”Det här är viktigt för oss, så det känns bra att det tas på allvar i skolan också. 
Jag tänker massor på det här, så [undervisningen] blev lite som en ventil också.” 
   Även lärarna beskriver elevernas egna erfarenheter som starkt närvarande i undervisningen. Lärare J 
säger att arbetet utifrån boken ledde till ”väldigt många personliga reflektioner och många berättelser 
om vad som hade hänt, både för tjejer och killar”. Lärare N tycker hennes undervisning om genus- och 
jämställdhetsfrågor är viktig eftersom ”det påverkar så många av våra elever på ett så genomgripande 
sätt i hela deras tillvaro” och menar att ”det är ju de som är experterna”. På så sätt tycks under-
visningen ofta låta eleverna följa Adichies exempel i boken, där hon reflekterar över normer och makt 
kopplat till kön utifrån vardagsnära händelser i hennes eget och människor i hennes närhets liv. 
   Men i lärarhandledningen ges elevernas egna upplevelser av ämnet mindre plats. Istället går flera av 
övningarna ut på att eleverna ska tillskansa sig redan färdiga fakta om kvinnors situation i Sverige och 
världen. Övningarna ”1. Vad vet du om villkoren för kvinnor och män?” (Demetriades & Lund 
Rockliffe 2016, s. 4), ”3. Hur gör vi jämställdhet?” (Ibid. s. 7), ”4. Kvinnors villkor i världen” (Ibid. s. 
8) och ”6. Kvinna då och nu” (Ibid. s. 10) presenterar statistik, forskning och reportage om 
jämställdhet. I intervjuerna med lärarna formulerar jag detta som en kontrast till elevernas känslor och 
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åsikter, men lärarna ser inte någon motsättning mellan dessa dimensioner. Lärare R utvecklar 
resonemanget när hon får frågan om det inte finns en risk att huruvida könsnormer finns görs till en 
åsiktsfråga: 

Det är klart det kan bli så, och då kan det ju bli så att någon har en helt annan upplevelse - vad är 
då sant? Och här är det ju viktigt med statistiken, att det finns massa forskning och så som vi inte 
behöver tycka så mycket om, att vi kopplar till den och kollar på hur det egentligen ser ut, 
generellt. Men, jag tror det är viktigt att vi ser att det eleverna har med sig från sin vardag, det är ju 
också kunskap. 

Genom att erkänna elevernas erfarenheter som kunskap skriver lärarna in sig i en feministisk tradition 
av att uppvärdera det personliga som politiskt, likt Adichie i boken de läst. Lärare R problematiserar 
alltså den uppdelning jag gör i intervjun mellan å ena sidan elevernas känslor och åsikter och å andra 
sidan fakta och forskning. Hon menar att ett mål med hennes undervisning är att överbrygga det 
glappet, och få eleverna att koppla sina egna erfarenheter av att begränsas av normer till de större 
strukturerna. Lärare J lyfter också fram möjligheterna för eleverna att ”se strukturerna i sina egna liv” 
som en avgörande punkt i undervisningen, då några av hennes elever ”upptäckte att de var feminister”. 
Snarare än att de blev feminister med hjälp av ny kunskap formulerar alltså Lärare J processen som att 
eleverna genom att placera in sina egna erfarenheter i ett större sammanhang omformulerade kunskap 
från sin vardag som feministiska insikter. Lärare R tror även på en växelverkan mellan struktur och 
erfarenhet åt andra hållet: ”Men vi måste göra statistiken verklig också, och det är ju att ta ner den till 
exempel och människor och våra egna liv. Jag tror på att börja där det känns.” 
   Freire menar i Pedagogik för förtryckta (1972) att det är precis här, i elevens egna känslor inför sin 
situation, som problemformulerande undervisning ska ta sin början. 

Rörelsens utgångspunkter ligger i människan själv. Men eftersom människan inte existerar skild 
från världen, skild från verkligheten, måste rörelsen börja med människa-värld-relationen. Därför 
måste utgångspunkten alltid vara människan i ”här-och-nuet”, vilket konstituerar den situation 
inom vilken hon är undertryckt, ur vilken hon höjer sig, och i vilken hon inbegriper. Bara genom 
att utgå från denna situation - som bestämmer hennes uppfattning om den - kan hon börja röra sig. 
(Freire 1972, s. 85) 

5.2. En annan värld är möjlig 
Freire menar vidare att denna rörelse inom eleven, som börjar med att kritiskt formulera sin egen 
situation i politiska termer, bara kan lyckas om ”hon uppfattar sin ställning, inte som ödesbestämd och 
oföränderlig, utan enbart som begränsande - och därför som utmanade” (Freire 1972, s. 85). Normers 
och strukturers föränderlighet är också ett återkommande tema i materialet. Flera elever i fokus-
gruppen berättar att de haft undervisning som delvis fokuserat på framtiden, och hur nästa generation 
bör uppfostras. I övning 5 i lärarhandledningen, ”Brev till ett barn” (Demetriades & Lund Rockliffe 
2016, s. 10), får eleverna skriva ett brev till ett föreställt barn som föds idag, men som ska läsas först 
när barnet är tjugo år. Tanken är att eleverna ska föreställa sig hur världen kan se ut om tjugo år, och 
till övningen lyfts ett citat av Ngozi Adichie ur Alla borde vara feminister fram: 

Genus spelar en viktig roll i hela världen. Och jag skulle gärna vilja att vi i dag börjar drömma om 
ett annorlunda samhälle. En rättvisare värld. En värld med lyckligare män och lyckligare kvinnor 
som är ärligare mot sig själva. (Demetriades & Lund Rockliffe, s. 10) 
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Kanske är det denna övning som en elev som besvarat enkäten syftar på, när hen skriver om brev som 
de fått skriva i klassen: 

Man började tänka lite framåt också när vi fick skriva brev. Nåra var ju mest neggiga och skrev om 
miljöförstöring och klimatet. Men vissa hade helt flummiga brev, till exempel att vi levde i stora 
robothotell och robotarna var som mammorna och fixade allting. Inte för att jag tror det kommer 
bli så, men det fick mig ändå att tänka, okej, framtiden kan bli på massa sätt. 

För att dessa drömmar ska kunna uppstå menar alltså Freire att eleverna måste uppfatta sin situation 
som historiskt specifik och därför föränderlig. Lärare N tänker att det kan göras med hjälp av två 
dimensioner. Dels geografiskt, där hon brukar använda en text om matriarkatet på Bijagos-öarna. Dels 
kronologiskt, där eleverna får intervjua en äldre släkting om hur man blev kär förr i tiden. Det sist-
nämnda påminner om lärarhandledningens övning 6, där eleverna får intervjua en äldre kvinna om 
kvinnors situation under hennes liv. I fokusgruppen berättar Elev O om sin intervju med sin farmor: 

Hon var äldst men hennes lillebror fick gården, det var helt självklart att hon inte kunde ta hand 
om den. Alla tyckte det, hon också. Så för henne har det hänt ganska mycket. Visst kvinnor tjänar 
fortfarande lite mindre än män, men när hon började jobba hette det till och med kvinnolön. […] 
Man undrar ju vad som kommer ha hänt när vi är gamla. 

Denna potentiella föränderlighet står i kontrast till tankarna hos de elever som Lärare J berättar om 
inte tog till sig av undervisningen, och deras syn på kvinnor och mäns situation som något statiskt: 
”De tänkte så här: Det här är ju inget konstigt, killar och tjejer är ju olika, och då ska de uppfostras 
olika.” 

5.3. Att inte känna igen sig som förtryckare 
Långt ifrån alla elever känner sig alltså exalterade över Alla borde vara feminister och undervisningen 
de fått i samband med läsningen av den. Av de elever som svarat på enkäten kände 40% inte igen sig i 
situationerna som beskrevs i boken, och 17% tyckte inte att undervisningen var rolig. Bland de 
negativa kommentarerna finns det dem som menar att boken var ”tråkig”, ”inge minnesvärd” och 
”kort - det va det enda bra med den”. Det är betydligt färre elever som inte kallar sig feminister efter 
att ha läst och arbetat med boken (27%) än som inte kallade sig feminister innan (40%). Ändå är det 
alltså en avsevärd mängd elever som inte blir eller upptäcker att de är feminister under 
undervisningens gång. Några av dem beskriver undervisningen som ”tjatig” och som ”propaganda”. 
   Både Elev A och Elev O har hamnat i diskussioner med sina lärare om benämningen feminist, de 
föredrar nämligen att tala om jämställdhet som de uppfattar som en neutralare term. I fokusgruppen 
diskuterar vi bokens, undervisningens och lärarnas ambition att påverka eleverna: 

Elev A: Hon säger det hela tiden: ”Jag respekterar era åsikter” och så, men jag vet inte riktigt. Alla 
som fick bra [betyg/omdömen] tycker ju som hon.  
Elev O: Ja de vill ju att vi ska tycka så.  
Mårten: Ja, den heter ju Alla borde vara feminister.  
Elev O: Exakt, man vet redan från början vad de vill att vi ska tycka.  
Elev A: Sådär är det alltid, här är de i alla fall ärliga och säger. 

Eleverna framför här en liknande kritik som Jocey Quinn i Powerful Subjects: Are Women Really 
Taking Over the University? (2003, se avsnitt 2.4.), nämligen att den kritiska pedagogiken fortfarande 
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är kunskapsförmedling uppifrån och ner, eftersom kunskaperna som eleverna formulerar inte kommer 
godtas om de inte är rätt typ av kritiska kunskaper. 
   De finns en viss överrepresentation av killar bland de som har uppgett att de inte tyckte under-
visningen var rolig (81% killar) och att de tyckte undervisningen var jobbig (68% killar). (Att uppleva 
undervisningen som jobbig är intressant i sig och diskuteras vidare i avsnitt 5.5.). Lärarna har också 
bilden av att det är bland killar som det största motståndet mot feministisk undervisning finns. Lärare J 
menar att få av dem känner igen sig i beskrivningar av sig själva som överordnade och mäktiga: 

Jag pratar ganska mycket om det, vilka privilegier man har. Jag tror inte att alla förstår att de 
besitter en viss sorts makt på grund av sitt kön eller sin hudfärg, att den kommer automatiskt, eller 
vilken ordning man har i syskonskaran eller så där. En del hajar lite grann, och känner igen sig och 
fick upp ögonen för det genom den här boken, på sätt som de inte hade tänkt på. Sen är det andra 
som inte alls hajar det och erkänner det. Killarna hajar inte den grejen. 

Lärare N varnar för risken att killar känner sig utpekade. En farhåga som också diskuteras i fokus-
gruppen, där Elev O menar att lärare inte bör få elever att känna ”som att allt är ens fel för att man är 
kille”. Likt Lärare J låter Lärare R undervisningen behandla flera maktordningar utöver kön parallellt. 
Hennes klass har under arbetet med Alla borde vara feminister även använt metodmaterialet Låt stå: 
antirasism på schemat (Andersson et al. 2014). Även om det behandlar rasism används ibland kön 
som pedagogiskt exempel: 

När det strukturella och ojämlika maktförhållandet mellan vita och icke-vita ska förklaras är det 
inte ovanligt att många ser frågande ut. Få är vana att se på samhället med kritiska ögon just när 
det gäller hudfärg. Generellt när det gäller exemplifieringar kring normer och normkritik i 
klassrummet kan det därför vara bra att använda sig av kategorin kön. Även om jämlikhet könen 
emellan inte ännu har uppnåtts har diskursen om jämställdhet i viss mån blivit självklar och lätt att 
ta till sig för många. (Ibid. s. 40) 

Lärare R tror att eleverna har lättare att tänka normkritiskt kring maktordningar i vilka de själva är 
underordnade, och att eleverna utifrån den analysen sedan har enklare att kritiskt närma sig normer de 
själva uppfyller. På liknande sätt som Andersson et al. föreslår att könsnormer kan vara en ingång till 
att förstå strukturell rasism, tänker Lärare R att rasism kan vara en bra början för att diskutera makt-
frågor i hennes svenska som andraspråks-klass, eftersom många av eleverna där har erfarenhet av det. 
   En intersektionell analys där flera maktordningar och hur de samverkar diskuteras ger också 
eleverna bättre möjligheter att känna igen sig, menar Lärare R: 

Annars kan det bli lite ensidigt. Om jag säger till en invandrarkille som är 17 år, som kanske är 
arbetarklass: du har mer makt än mig eftersom du är man. De märker ju att det inte stämmer. 

5.4. Jämställdheten och svenskheten 
Parallellen till rasism finns även närvarande i en annan bemärkelse. Några elever upplever nämligen 
att vissa problemformuleringar i undervisningen bär spår av kolonialt tänkande. Elev H är glad att 
boken delades ut till alla elever, eftersom han annars kan misstänka att liknande jämställdhetsprojekt 
är ”för oss som inte är svenska”. Uppdelningen i ”svenskar” och ”invandrare” är något som före-
kommer i såväl lärarintervjuerna som i fokusgruppen med elever, och är en godtycklig kategorisering 
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som verkar ha mer att göra med hudfärg än med medborgarskap och migration. Till exempel är Elev 
H, som alltså räknar sig själv till gruppen ”oss som inte är svenska”, född i Sverige.  
   Hans misstanke är inte helt obefogad: flera lärare menar att vissa elever är i större behov av den 
feministiska undervisningen än andra. Lärare N berättar att lärarna på hennes yrkesprogram egentligen 
tänkte sluta arbeta med sitt tema om genus, jämställdhet och könsroller, men att hon ändrade sig: ”i 
takt med att vi fick fler elever med utländsk bakgrund så tyckte jag att det var ett utmärkt tema att 
använda i invandrarundervisning”. Under sin svenska som andraspråks-utbildning har hon läst flera 
kurser om hedersproblematik och låter det vara en stor del av ämnets första år. Ett liknande motiv till 
den feministiska undervisningen, fast med klasstermer i stället för etniska termer, finns hon Lärare J: 
”Den här skolan har ett upptagningsområde som är en ganska socialt utsatt grupp, och det är ju så klart 
mina fördomar som spelar in här också, men de flesta växer upp i en väldigt patriarkal struktur”. 
   Här blir Spivaks tankar i Kan den subalterna tala? (2002) relevanta, om hur feminism kan användas 
för att manifestera västs moraliska överhet. Vad som riskerar att konstrueras i undervisningen - kanske 
främst den som riktar sig mot andraspråkselever - är en kolonial bild av världen, där jämställdhet 
kopplas till svenskhet och ett civiliserat väst ställs mot ett barbariskt icke-väst. När Lärare N får frågan 
om eleverna någonsin känner sig utsatta i undervisningen om hedersvåld svarar hon nekande: ”Jag 
uppfattar det inte så. De vill egentligen inte befinna sig i de här situationerna, de ser nog fördelarna 
med det västerländska synsättet.”. I Lärare N’s resonemang konstrueras alltså två separata och 
enhetliga sätt att se på kvinnors och mäns ställning i samhället, där det ena innebär situationer 
präglade av våld medan det andra, vilket förstås är att föredra, är det västerländska. Dessutom 
uppfattar hon inte någon kritik mot undervisningen från eleverna, vilket givetvis kan bero på att 
hennes elever inte uttryckt någon, men vilket också föranleder den spivakianska frågan: kan den 
förtryckte eleven tala (och uppfattas säga något annat än att den är förtryckt)? 
   Läraren R menar att ett sätt att motverka en rasistisk förståelse av vilka som är sexister är att inte 
bara tala om geografiska skillnader utan också historiska. Om olika normer bara knyts till olika 
kulturer menar hon att de riskerar att framstå som essentialistiska. Men med hjälp av ett historiskt 
perspektiv kan eleverna se att situationen för kvinnor i Sverige ”inte heller var så kul, för bara hundra 
år sedan”. Att detta skulle vara ett sätt att bryta det koloniala perspektivet är dock tveksamt, eftersom 
Sverige fortfarande framstår som längre fram i en utveckling som ”andra kulturer” bör följa efter. Eller 
som Lärare N krasst uttrycker det: ”Sverige är ett föregångsland när det gäller det här.” 
   Även i fokusgruppen diskuteras hur undervisningen bör förhålla sig till att könsförtryck tar sig olika 
uttryck på olika platser. Flera elever enas om att det inte bör ignoreras, men efterfrågar en större 
komplexitet i beskrivningarna. Elev W menar att eleverna i hennes klass har stor kunskap om olika 
delar av världen och tycker att hennes lärare ofta gjort förenklade beskrivningar av kvinnors situation 
globalt. 

Det är klart det är olika, och det är klart vi ska prata om det. Men ibland pratar hon som att det 
finns två sätt, det finns det svenska och så vi andra. […] Jag tycker man ska vara ganska noga. 

Risken att reducera ett komplext världsläge syns också i enkätsvaren, där ett återkommande 
resonemang är att boken handlar om kvinnors situation i ”andra länder”. 
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Den var väldigt intressant och det var spännande att läsa om hur kvinnor bemötts i andra länder. 

Jag tycker att den var intressant eftersom att jag är uppvuxen i ett jämställt samhälle. Boken visade 
en ny syn på hur kvinnor kan bli behandlade. 

Den var rätt bra. Jag fick en uppfattning om hur lågt kvinnans värde i andra länder jämfört med 
Sverige, det är de jag minns främst från den boken. 

Värt att notera är att samtliga konkreta exempel som Adichie tar upp i Alla borde vara feminister är 
från Nigeria. Övningarna i lärarhandledningen rör sig visserligen geografiskt långt utanför både 
Sverige och Nigeria, så kanske tänker dessa elever på kunskaper om olika länder som de tillskansat sig 
i undervisning som handlat om kvinnors situation globalt. I vilket fall verkar inte dessa elever 
tillskansats sig de specifika kunskaper som Elev W efterfrågar. Snarare påminner elevernas 
formuleringar om ”andra länder” om det Spivak kallar för berättelser om Tredje världen i Three 
Women’s Texts and a Critique of Imperialism (1985), då dessa diffusa platser inte utmärks av sin egen 
särart utan av sin underlägsenhet gentemot väst. 
   Arbetet med Alla borde vara feminister som lämnat eleverna med kunskaper om ”kvinnans värde i 
andra länder” har inte bara förmedlat en tveksam beskrivning av kvinnors situation på olika platser i 
världen, utan riskerar även att få feminism att framstå som överflödig i det redan jämställda Sverige. 
De tre intervjuade lärarna vänder sig alla mot att boken och feministisk pedagogik i allmänhet skulle 
vara irrelevant i Sverige. Lärare R menar att ett för stort fokus på geografiska eller kulturella 
skillnader är didaktiskt ineffektiva. Dels för de elever som kan komma att pekas ut som i speciellt 
behov av feministisk undervisning riskerar att vända sig mot denna antydan och därför också mot 
undervisningen. Ett exempel på det skulle kunna vara Elev W som känt sig skeptisk inför att dela med 
sig av sitt liv inför sin lärare: ”Man märker, hon vill typ att jag ska berätta de här sakerna om min 
pappa och så, men hon känner inte min pappa”. Dels för att de elever som i kontrast framstår som 
jämställda inte heller tar till sig undervisningen på en personlig nivå, eftersom de riskerar att uppfatta 
sig som redan ”färdiga”. Ett exempel på det skulle kunna vara eleven i enkäten som främst läst boken 
som ett vittnesmål om kvinnors situation någon annanstans, eftersom hen själv ”är uppvuxen i ett 
jämställt samhälle”. 
   Lärare R rekommenderar också lärare att inte fokusera på deras egen ståndpunkter i klassrummet, 
utan att didaktiskt överväga hur olika utsagor och frågor landar hos eleverna. Till exempel menar hon 
att vem som formulerar en viss kritik delvis avgör vilken diskurs uttalandet förstås inom, och att det är 
relevant att fundera över sin egen position som lärare. 

Det är det här med makt igen. Det finns väl massa grejer att säga om till exempel slöja, men jag 
kan inte göra det. Då känner sig bara mina elever i slöja påhoppade, och de är redan rätt 
påhoppade som det är i samhället. Men om någon av dem säger något kan det tas emot helt 
annorlunda. 
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5.5. Lärde vi oss något av krisen? 
I avsnitt 5.3. diskuteras att en liten grupp elever upplever undervisningen i anslutning till Alla borde 
vara feminister som påfrestande, jobbig och tråkig. Det kanske dock inte bör tolkas som ett tecken på 
att undervisningen varit misslyckad. Tvärtom menar Kumashiro i Troubling education: queer activism 
and antioppressive pedagogy (2002) att obehag som elever upplever kan vara en del av inlärnings-
processen när elevens tidigare världsbild eller självuppfattning utmanas. Denna kris som Kumashiro 
beskriver att elever kan hamna i kan ta många olika uttryck, och därför är det svårt att avgöra vilket 
uttryck för motstånd i klassrummet som är en del av en elevs frustration under en smärtsam förändring 
och vilket som bara är en elevs försvar av sin position utan att ha påverkats. 
   Hur ser då denna frustration hos eleverna ut i det insamlade materialet? Lärarna beskriver den 
feministiska undervisningen som något delvis kontroversiellt som väcker mycket känslor. Lärare J 
säger att undervisningen stundtals gjort hennes elever upprörda, provocerade och ”jättejättearga” på 
henne. Lärare R menar att ”det syns på [eleverna] när det bränner till”. Men de flesta elever beskriver 
sina reaktioner på undervisningen betydligt lugnare. ”Jag tyckte undervisningen var jobbig” är ett 
påstående som eleverna får ta ställning till i enkäten, och endast 10% av de svarande eleverna uppger 
att de håller med. Av dessa 10% är en klar majoritet killar (69%), vilket skulle kunna stödja lärarnas 
bild av att det är killarna som har störst problem med den feministiska undervisningen. 
   En förklaring kan vara att det oftast är svårare att erkänna en maktordning som man är överordnad i, 
resonerar Lärare R. Hon tänker sig att det beror på två saker. För det första tillhör det överordningen 
att bli ”blind för förtrycket”, och antingen inte erkänna ojämlikheten eller ge den individuella och 
meritokratiska förklaringar. För det andra är det jobbigt att erkänna att man tjänar på ett orättvist 
system, eftersom det implicerar någon typ av ansvar för ojämlikheten. Hon funderar även på om det 
förstnämnda beror på det sistnämnda: ”Kanske är det för att skulden är så jobbig som vi inbillar oss att 
vi förtjänar vår plats?”. 
   Flera elever som uttrycker negativa känslor gentemot undervisningen gör det också just i termer av 
att vara killar. Elev O uppfattar det feministiska budskapet i undervisningen som en uppmaning till 
killar att ”skärpa sig”. I ett enkätsvar skriver en elev som tycks ha haft undervisning om sexuella 
trakasserier att ”man blev lite påhoppad […] jag har inte gjort det bara för att jag är kille”. 
   Kumashiro menar att eleven som får sin världsbild - och sin självbild som moraliskt subjekt - 
utmanad ibland förhandlar kring innebörden av den nya kunskapen, och det finns ett par exempel från 
materialet som kan läsas på ett sådant sätt. I Elev A’s klass arbetade de med övningen ”Fulfiltret - 
snällsäkra dina knapptryck” från lärarhandledningen (Demetriades & Lund Rockliffe 2016, s. 11), som 
diskuterar kränkande språkbruk i sociala medier. Efter att ha läst om ojämställda löner och bristande 
möjligheter till utbildning för flickor reagerar Elev A på att ämnet sedan skiftade till ungdomars 
språkbruk. 

Att jag skriver någon kommentar på Insta[gram], jag vet inte riktigt vad det har att göra med att 
vissa inte får gå i skolan. […] Alltså det är klart att sånt hat inte är bra, ingen tycker det, men 
ändå… Det känns lite överdrivet när vi pratar om sådana stora grejer. 
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Ett sätt att förstå Elev A’s resonemang i fokusgruppen är att han prövar sig fram, och ifrågasätter 
sambandet mellan bland annat näthat och bristande rätt till utbildning. Han är noga med att ta avstånd 
från det problematiska språkbruk som han eventuellt gjort sig skyldig till, men vill samtidigt inte låta 
denna eventuella skuld få för stora implikationer. 
   Någon som är än mer explicit med sina skuldkänslor är Elev H när han minns några tidiga 
feministiska insikter, som visserligen kom före han läste och hade undervisning utifrån Alla borde 
vara feminister. 

Det är ju lite störigt. Jag var typ såhär: ”Okej, det är orättvist. Men jag har inte bestämt att det ska 
vara såhär, det är inte mitt fel! Fast okej, det är ändå jag som tjänar på det.” […] Och om vi inte 
bryr oss kommer det bara fortsätta. 

Elev H’s redogörelse för sina tidigare tankar mynnar ut i att ett politiskt engagemang är angeläget. Det 
påminner om Kumashiros definition av den pedagogiska krisen som ett tillstånd av emotionellt obehag 
och förvirring som manar eleverna att agera utifrån den nya kunskapen (Kumashiro 2009, s. 30). 
   Alla elever hanterar dock inte sina kriser på ett progressivt sätt, varnar Kumashiro i Against common 
sense: teaching and learning toward social justice (2009). Möjligheterna för eleverna att inte avfärda 
de nya kunskaper som gett upphov till krisen menar Kumashiro är beroende av att de får bearbeta den. 
Hur denna bearbetning kan eller bör ske försöker Kumashiro inte beskriva, men i materialet beskriver 
de intervjuade eleverna och lärarna ett par undervisningspraktiker som kunde vara exempel på detta. 
Lärare R menar att några av de krönikor som hennes elever skrivit på temat feminism och normer 
verkat terapeutiskt, eftersom eleverna fick ”skriva av sig alla de här känslorna” som uppstått i 
undervisningen. Elev T’s klass skrev återkommande metareflexivt under det jämställdhetstema som 
läsningen av Alla borde vara feminister ingick i. I fokusgruppen berättar Elev T att hon återvänt till 
texterna och reagerar över upptagenheten med sin egen person och position: ”Jag kollade på dem nu 
innan [fokusgruppsintervjun], och det var mycket så: jag, jag, jag. ’Jag är ju medelklass’, ’Jag som 
vit’, ’Jag måste tänka på att…’ […] Man måste väl få ur sig det där.” 
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6. Diskussion 

6.1. Misstagens pedagogik 
Hur ska vi lärare arbeta med feministisk pedagogik? Eleverna och lärarna i den här uppsatsen berättar 
om några av alla de möjligheter som finns, och vittnar både om hur undervisningen kan bli progressiv 
och hur den kan bli problematisk. Att undervisa om orättvisor och förtryck kan kännas osäkert, och 
många gånger är det svårt att förutse vad som kommer bli lyckat och inte. Men ambitionen med den 
här uppsatsen har varit att inspirera, inte avskräcka. Kritiken som framförs kan förhoppningsvis 
användas för att nå ännu längre i vår strävan efter en inkluderande och subversiv undervisning.  
   Som lärare bör vi förstås vara självreflexiva och öppna för kritik, men heller inte för upptagna av vår 
egen otillräcklighet. Kumashiro lyfter i Troubling education: queer activism and antioppressive 
pedagogy (2002) fram misstagen som både en naturlig del av alla undervisning och en oändlig resurs 
att lära ifrån. Eftersom våra misstag avslöjar hur vi deltar i att reproducera förtryckande normer kan de 
också användas för att utveckla strategier för att hantera och förebygga förtryck. Medan vi lär känna 
våra elever bättre, utvärderar vår undervisning tillsammans med dem och upptäcker våra misstag får vi 
ständigt möjligheter att utveckla vår didaktik. Den strategi Kumashiro lämnar oss med är att fortsätta 
förbättra vår undervisning, göra nya misstag och bereda oss på det oväntade. 

6.2. Intersektionalitet som didaktisk strategi  
Även om det ofta kan vara svårt att som lärare förutse vad som blir problematiskt i undervisningen 
finns det ändå ett par generella lärdomar att ta av materialet. En del av den undervisning som eleverna 
och lärarna beskriver i uppsatsen förmedlar en bild av sexism som något osvenskt, ett problem som är 
extra angeläget för andraspråkselever som förmodas vara en del av en ”hederskultur”. I avsnitt 5.4. 
diskuteras de flera problem som följer av detta: för det första förs denna diskussion om kulturbundna 
könsnormer allt för svepande, för det andra osynliggörs ojämställdhet i Sverige, för det tredje 
reproduceras rasistiska föreställningar om den icke-västerländska mannen som sexistisk och den icke-
västerländska kvinnan som kuvad. Det kan förstås som ett exempel på hur feministiska analyser kan 
var en del av en kolonial diskurs, som Spivak varnar för i Kan den subalterna tala? (2002), men det 
kan också formuleras mer generellt: praktiker som utmanar en viss maktstruktur riskerar att samtidigt 
reproducera andra. För att undvika detta behövs i det här fallet ett postkolonialt perspektiv, men när 
andra misstag upptäcks kommer andra perspektiv att behövas. Slutsatsen blir att den feministiska 
pedagogiken bör vara intersektionell. de los Reyes och Mulinari skriver i Intersektionalitet. Kritiska 
reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005) att intersektionalitet är ett viktigt redskap i en värld 
där historiska processer utmanar ”såväl etablerade uppfattningar om maktrelationers karaktär som de 
teoretiska instrument med vilka sociala processer analyseras” (de los Reyes & Mulinari 2005, s. 26). 
För oss pedagoger utmanas även de praktiker i våra klassrum med vilka vi försöker motverka förtryck. 
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   För intersektionalitet har även en didaktisk fördel: den ger oss ett språk för den komplexa väv av 
makt som rör sig genom våra liv. Som materialet visar i avsnitt 5.3. kan ett hinder för den feministiska 
pedagogiken vara att elever inte känner igen sig i en maktanalys som beskriver dem som överordnade. 
Detta motstånd kan tänkas komma från en ovilja att utmana just denna överordning. En intersektionell 
analys som synliggör hur flera maktrelationer samverkar i elevens position erbjuder dock en alternativ 
förklaring: kanske har eleven svårt att identifiera sig som överordnad på grund av hens underordning i 
andra maktordningar som inte rymts i en endimensionell maktanalys. Förhoppningsvis kan en 
komplexare maktanalys som erkänner de förtryck som i någon mån begränsar alla elevers liv ha en 
större potential att inbegripa alla elever i ett feministiskt projekt. 

6.3. Att våga låta eleverna vara det lärande 
subjektet 
Att det är svårt att på förhand avgöra vilka maktordningar som är relevanta i analysen av en viss 
situation gör det intersektionella redskapet dynamiskt. Om eleverna ska aktiveras i detta analytiska 
arbete behöver vi som pedagoger vara flexibla och lyhörda. Freire uppmanar oss i Pedagogik för 
förtryckta (1972) att avstå från att presentera färdiga svar, och istället i dialog med eleverna formulera 
frågor utifrån deras behov, erfarenheter, perspektiv och kunskaper. Vad påverkar eleverna i deras liv? 
Hur förstår de världen och sig själva i maktkritiska termer? 
   Men är vi verkligen redo att höra eleverna? Eller erkänner vi bara elevernas kunskaper som kunskap, 
likt Elev A och Elev O befarar i avsnitt 5.3., när de sammanfaller med vår kunskap? Avfärdar vi nya 
perspektiv från elever som att de har ett falskt medvetande eller kanske inte ens är kritiskt medvetna 
än? I någon mån är det en naturlig del av det pedagogiska uppdraget: vi kan inte hänfalla åt relativism 
och godta konspiratoriska, kontrafaktiska eller förtryckande påståenden bara för att de formulerats av 
elever, utan som lärare behöver vi ofta presentera strategier för att sovra bland information och 
resonemang. Men här döljer sig också en idé om oss själva som den godkännande instansen för om 
eleverna tänk rätt. Vill vi verkligen utbilda kritiskt reflekterande elever bör även kunskapen som 
formuleras i våra klassrum kunna dekonstrueras ideologiskt. Vi bör redovisa våra utgångspunkter och 
syften, och inte förvånas om den maktkritiska undervisningen ändå leder till att eleverna utmanar oss 
som de auktoriteter vi är. I dessa stunder finns möjligheter till lärande för såväl elever som lärare. För 
om vi avvisar elevernas åsikter så länge de inte säger vad vi förväntar oss, så måste vi fråga oss: kan 
eleverna tala? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor fokusgrupp 

Presentationsrunda  
Inom vilket ämne har ni arbetat med boken? 
Hur gick det till? 
Var undervisningen en del av ett tema eller större moment? Läste ni andra texter i anslutning till 
boken? 
Vad tyckte ni om boken? 
Vilka situationer och normer som beskrevs i boken kände ni igen er i? 
Vilka situationer och normer som beskrevs i boken kände ni inte igen er i? 
Vad tyckte ni om undervisningen? (Gå in på specifika övningar / uppgifter de berättar ingått) 
Hur tycker ni att ni bemöttes i undervisningen? 
Hur diskuterades kvinnors situation globalt? Jämfördes olika länder / kulturer? Hur uppfattade ni dessa 
diskussioner? 
Vad har ni lärt er? 
Hur har era tankar om feminism påverkats? 
Om ni själva var lärare, skulle ni använda boken i er undervisning? Varför / varför inte? Hur? 
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Bilaga 2: Enkät 

Finns att se online här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFLw5-
Egj18X8bJeYvZ0G_emxH0MGRyhRaJj68lf_VtZ8n8A/formResponse 
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Bilaga 3: Intervjufrågor lärare 

Berätta lite om dig själv som lärare, din tjänst och dina klasser. 
Hur kom du i kontakt med eller hörde talas om Alla borde vara feminister och lärarhandledningen? 
Hur reagerade du? 
Vad tänker du om boken och lärarhandledningen? 
Hur har ni arbetat med boken?  
Hur har du använt lärarhandledningen? 
Var undervisningen en del av ett tema eller större moment? Läste ni andra texter i anslutning till 
denna? 
Vad har varit ditt syfte med undervisningen? 
Hur upplevde eleverna boken, övningarna och kursmomentet i stort?  
Hur relaterade de till situationerna och normerna som beskrevs i boken och lärarhandledningen? 
Vilket utrymme fick elevernas känslor och åsikter? 
Vilket utrymme fick statistik och forskning?  
Vad bedömer du att de har fått med sig?  
Hur såg eventuellt motstånd ut? Hur bemötte du det?  
Vad tänker du om bokens anspråk på att alla elever borde vara feminister?  
Hur behandlades makt i undervisningen? Kände eleverna igen sig i att ha eller inte ha makt? 
Vad tänker du om din egen roll som lärare? 
Vad tänker du om Chimamanda Ngozi Adichies roll som förmedlare av feminism? Hur presenterades 
hon i undervisningen?  
Hur diskuterades kvinnors situation globalt? Jämfördes olika nationer / kulturer? Hur uppfattade du 
dessa diskussioner? 
En närmare titt på de enskilda övningarna i lärarhandledningen: Tankar? Använde du den övningen? 
Varför / varför inte? Hur gick det? 
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