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Abstract 
Lina Axelsson Berg & Josefine Nygren (2016). Jämställdhet i grundskolan: En analys av 

Tusen gånger starkare där syftet ligger på användning av ungdomslitteratur i arbete kring 

jämställdhet i grundskolan. (Gender Equality in Primary School: An analysis of Tusen gånger 

starkare were the aim is on the use of literature in the work on gender equality in primary 

school). Independent project, Swedish, Specialization in Grades 4-6, Basic Course, 15 credits. 

School of Humanities, Education and Social Sciences. 

 

This study is based on an analysis we have done on the book Tusen gånger starkare, written 

by Christina Herrström. It is a book that deals with gender equality on the basis of students’ 

perception.  The study also holds a literature study in which we have examined previous 

research of equality, gender and standards. We have a focus on didactics and pedagogy, and 

therefore the study contains a part where we discuss how to work with gender equality in 

schools and how to use Tusen gånger starkare for this. Our conclusion from this study is that 

the book Tusen gånger starkare is a good choice when you are to use literature in teaching 

equality to pupils in the ages 10 and up. This is because the book portrays a story that deals 

with gender equality in a way that children in that age can relate to. We also come to 

conclusion that teaching gender equality is a difficult work that requires a lot of time and 

practice if you want a rewarding outcome. This lays on both pedagogues and principals to 

work for a solution to the problems that can come when you notice that the school needs a 

change in the purpose of equality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Equality, Gender Equality, Gender, Pedagogy, School, Tusen gånger starkare, 

Standards, Stereotypes, Primary School, Didactics. 

 



Josefine	  Nygren	  &	  Lina	  Axelsson	  Berg	  

4	  
	  	  

Inledning 
Ingegerd Tallberg Broman (2002, 120) berättar att förr i tiden var utbildningen endast för 

pojkar. Det var först under 1600-talet som flickor med hög status kom in i skolvärlden. Då var 

utbildning en könssegregerad verksamhet. Med det menar Tallberg Broman (2002) att flickor 

och pojkar gick i skolan var för sig. Detta gällde också lärarna, då manliga lärare undervisade 

pojkar och tvärtom. Under en lång tid då flickor och pojkar gick var för sig gällde inte samma 

regler mellan könen. Flickor hade inte samma möjligheter som pojkar samt att flickors 

framtid inte var lika viktig. Först år 1842 byggdes den första folkskolan i Sverige. Det var en 

skola för både flickor och pojkar (Tallberg Broman 2002, 120). Idag i Sverige när man talar 

om jämställdhet handlar det om så mycket mer än arbetsliv och utbildning. Jämställdhet berör 

även rätten till föräldraledighet för båda könen, normer som säger att flickor ska bära rosa och 

pojkar blått etc. När man har sådana föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara formar 

man dem efter deras biologiska kön och det är vad genus handlar om (Josefson 2005, 13). För 

att vi ska kunna påverka och komma underfund med de orättvisor som finns på grund av de 

föreställningar vi har gällande kön behöver vi mer kunskap om ämnet. 

 

I skolan är jämställdhet och genus viktiga ämnen och de föreställningar som uppkommer är 

viktiga att motverka. Ämnena har en betydande del i läroplanen men trots det har arbetet 

hamnat i skymundan och ämnet har inte en tydlig plats i undervisningen (Josefson 2005, 12). 

En del av rektorns arbete är att ta ansvar över ämnet jämställdhet i skolan och att se till att 

ämnet integreras i undervisning. Det är också viktigt att rektorn undervisar lärare på skolan 

om ämnet jämställdhet för att integrera lärarna i jämställdhetsarbetet (Calderon 2003, 12).    

 

Att jämställdhet inte har en tydlig plats i undervisning är något vi vill förändra. Vi tror att 

anledningen till detta är att det saknas kunskap hos pedagoger om vad jämställdhet är och hur 

man arbetar med det i skolan. Med hjälp av den studie vi här gör kommer vi att diskutera hur 

man kan undervisa i jämställdhet i skolan. Vi vill samtidigt upplysa om vad jämställdhet, 

genus samt andra delar som vi anser är viktig kunskap för arbetet. Nedan kommer vi gå in på 

vad lagstiftningen säger om jämställdhet i skolan. 

 

 

Lagar 
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I dagens Sverige har vi kommit långt i frågan om jämställdhet. Sedan 1970-talet har det gjorts 

flera förändringar för att öka jämställdheten i samhället (Calderon, 2003, 7).  

År 1991 författades jämställdhetslagen (SFS 1991:433) som var en lag vars uppgift var att 

främja kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet handlade länge om just det - män 

och kvinnors lika rätt i arbetslivet. År 2009 upphävdes jämställdhetslagen och efterträddes av 

diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) syftar till att hindra 

diskriminering samt gynna lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet samt religion. 

 

Eva-Karin Wedin (2011) är en erfaren pedagog och utbildad genuspedagog. Hon har sedan 

början på 2000-talet arbetat som utbildare och handledare av förskole- och skolpersonal i 

jämställdhetsarbete. Wedin (2011, 22) menar att idag är uppdraget att arbeta med jämställdhet 

väldigt tydligt i skolans styrdokument, såsom skollag och läroplan. Jan Lif (2008) är 

universitetslektor i filosofi med inriktning mot didaktik där hans forskningsområden är 

centrerade kring normativ etik. Han har även verkat inom lärarutbildningen och drivit ett 

flertal utbildningar om jämställdhetsfrågor för skolpersonal på uppdrag från bland annat 

Myndigheten för skolutveckling. Lif (2008, 12) menar att även om ämnet jämställdhet ingår i 

skolans uppdrag att verka för, blir det lätt ett ämne som skjuts upp till en annan dag i skolan.  

 

För att tydliggöra och bygga på ämnet jämställdhet i vår uppsats, kommer vi under denna 

rubrik citera ur läroplanen samt skollagen som är de styrdokument som skolan ska följa. De 

utdrag ur läroplanen som vi har nedan har vi valt då vi anser att de är mest aktuellt för vårt 

syfte. 

	  
[…] alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män […] är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket 2011, 7).  

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011, 8). 
 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 
och behov. […] Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 
och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt (Skolverket 2011, 8). 
 

Som vi ser här över så finns jämställdhet med i grundskolans läroplan. Calderon (2003, 13) 

anser dock att rektorer och lärare arbetar mer aktivt med demokrati än med jämställdhet i 
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skolan. Hon menar även på att rektorer och lärare ser skola som redan jämställd. Vi kan också 

se jämställdhet i skollagen: 
	  

5 § [...] Utbildningen ska utformas i grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan människor […] Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (SFS 
2010:800). 

	  
9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (SFS 2010:800). 

 

Vi anser att den svenska lagstiftningen är viktigt att påpeka, då den är vad svensk skola ska 

följa. Det bevisar att jämställdhet har en del i de styrdokument och lagar som skolan grundas i 

och det är ett skäl till varför vårt intresse av arbetet med jämställdhet i skolan är stort.   

	  

Syfte 

Syftet med den här studien är att analysera och diskutera hur jämställdhet ur ett 

genusperspektiv problematiseras i Christina Herrströms bok Tusen gånger starkare. Vi vill 

även uppmärksamma ämnet jämställdhet och hur man kan arbeta med ämnet i verksamheten.  

 

Frågeställning 
1. Hur problematiseras ämnet jämställdhet i Tusen gånger starkare? 

2. Hur kan man arbeta med jämställdhet i skolundervisning? 

a) Hur kan man använda Tusen gånger starkare i skolundervisning? 

 

Metod  
Vi kommer att utgå från en ungdomsbok som vi har valt att göra en analys av. Den analysen 

kommer att fokuserar på hur jämställdhet, normer och handlingar som karaktärerna gör kan 

kopplas till huruvida de är flickor, pojkar eller lärare. Som grund för den analysen kommer vi 

även göra en litteraturstudie på de begrepp som vi anser är centrala. Dessa begrepp är 

jämställdhet, genus, normer, könsroller och genuspedagogik. Vi kommer även diskutera hur 

man kan använda sig av den valda boken i kombination med ämnet jämställdhet i 

skolundervisning. Studien kommer att syfta till elever i mellanstadiet då det är den inriktning 

vi har i vår utbildning.  

 

Disposition 
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Den disposition vi valt att utgå ifrån är uppdelad i flera delar som även innehar ett flertal 

rubriker som är betydande av olika orsaker. Den första delen består av Tidigare Forskning där 

vi har en genomgång av tidigare studier som gjorts där Tusen gånger starkare används för att 

behandla liknande frågeställningar än vår. Den andra delen är den litteraturstudie vi gjort på 

de centrala begrepp som finns kring vårt valda tema jämställdhet och genus. Där ingår 

rubrikerna jämställdhet, könsroller, genus, genuspedagogik och normer. Den delen ligger som 

grund för vår analys. Den tredje delen handlar om Författaren och allmän fakta kring henne 

och den delen följs sedan av Bokens handling där en kort beskrivning av bokens upplägg 

finns samt en övergripande beskrivning av bokens handling. Den fjärde och största delen av 

studien består av rubriken Analys av Tusen gånger starkare vilket är den analys vi gör på 

Tusen gånger starkare.  Den femte delen är vår didaktikdel där vi diskuterar hur man kan 

arbeta med jämställdhet i skolan samt hur man kan använda sig av Tusen gånger starkare i 

undervisningen. Den sjätte och sista delen är vår slutdiskussion där vi diskuterar resultatet 

samt våra slutliga tankar och åsikter. 

 

Urval 
Ungdomsboken Tusen gånger starkare, skriven av Christina Herrström, är vald utifrån flera 

aspekter. Vi ville hitta en ungdomsbok som utspelar sig i skolmiljö och behandlade ämnen 

som är viktiga och aktuella i verksamheten. Efter en del sökande så hittade vi Tusen gånger 

starkare. Boken behandlar jämställdhet utifrån ett genusperspektiv, orättvisor i skolmiljö, 

flickor och pojkars relationer till varandra under de känsliga år som grundskola innehar etc. 

Boken är relativt ny (2006) samt lättläst och handlar om en skolklass i årskurs 9 där känslor, 

vänner och osäkerhet tar stor del, vilket gör att den passar vid läsning i grundskolans mellanår 

- som är de år vi är koncentrerade på. Något vi måste ha i åtanke när vi läser Tusen gånger 

starkare är att författaren är kvinna samt att berättelsen berättas av en flicka vilket gör att vi 

kan komma att få ett kvinnligt perspektiv på hur flickor och pojkar skildras. 

 

Tidigare forskning 
Vi har inför den här studien tittat på fyra olika examensarbeten som behandlar jämställdhet 

med genusperspektiv och/eller innehar någon form av analys av boken Tusen gånger 

starkare. 

 

Egentligen inte bara stark - nej jämställd! 
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En studie som utförts av Maria Nilsson och Therese Silverloo (2010). Det är ett 

examensarbete i utbildningsvetenskap och syftet ligger på att belysa hur jämställdhet 

behandlas i framförallt styrdokument och ungdomsromaner. De analyserar böckerna Tusen 

gånger starkare och Före och efter Bella. De är båda böcker som behandlar ämnet 

jämställdhet där Tusen gånger starkare är inriktad på skolsituationer och Före och efter Bella 

är mer koncentrerad på samhället. Analysen utgår ifrån begrepp gällande jämställdhet i 

läroplanen (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lpo 94), vilken de även gör en genomgång av. De frågeställningar Nilsson och Silverloo 

utgår från är; Vad säger läroplanen om jämställdhet mellan könen? Hur behandlar 

ungdomslitteratur med tydlig skolanknytning problematiken kring jämställdhet i jämförelse 

med skolans värderingar (läroplaner)? a) Jobbar skolan i romanerna aktivt med jämställdhet 

så som det föreskrivs i läroplanerna? b) Vad är karaktärernas reaktion mot samhället/skolan? 

Nilsson och Silverloo kommer fram till att alla i skolan är väl medvetna om vad som gäller 

kring jämställdhetsarbetet i skolan men att det är ett svårt ämne att arbeta med och därför 

finns det en del brister kring hur det faktiskt arbetas med ämnet. De menar att det krävs aktiva 

insatser, samma definition av vad jämställdhet är samt en gemensam grund att stå på för 

lärare. 

 

“Lever vi inte i ett fritt land kanske?” 
Ett examensarbete utförts av Josefin Lundh (2010). Syfte med uppsatsen är att undersöka 

konstruktionen mellan Saga i Tusen gånger starkare samt Pippi i Pippi Långstrump för att se 

på vilket sätt de två flickorna gestaltas mot normen och vad detta får för effekt i texten. Hon 

undersöker även hur deras normbrott tas emot av omgivningen och hur deras karaktärer 

påverkar dem, med fokus på hur Signe och Annika kan påverka Saga och Pippi. De 

frågeställningar Lundh utgår från är; Hur gestaltas Sagas och Pippis normbrott i respektive 

böcker? Vilken effekt får deras normbrott? Det Lundh kommer fram till i sitt examensarbete 

är att även om normerna som Pippi och Saga motverkar så syns det tydligt i både Pippi 

Långstrump och Tusen gånger starkare vilka normer som ska följas och vad som är 

acceptabelt beteende.  

 

Stökiga flickor och oväntade kärlekspar 
Amanda Hjort utförde en studie år 2012 gällande normkritisk läsning av tre ungdomsromaner. 

Uppsatsens syfte är att analysera hur tre ungdomsböcker valda från Rättviseförmedlingens 
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lista på ungdomsböcker som presenterar ett annat samhälle än det heteronormativa, kan 

bidra till en normkritisk pedagogik i skolan. De böcker examensarbetet behandlar är Katarina 

von Bredows Syskonkärlek (1991), Maja Hjertzells Henrietta är min hemlighet (2005) samt 

Christina Herrströms Tusen Gånger Starkare (2006). Målet med hennes uppsats var att ta reda 

på hur de valda böckerna från Rättviseförmedlingens lista på olika sätt kan bidra till en 

normkritisk pedagogik och på vilket sätt de är, om de är, användbara i undervisningssyfte. 

Frågeställningarna hon behandlar är; På vilket sätt presenterar de tre böckerna ett samhälle 

utanför normen? Hur passar böckerna in i skolplanens bild av skolans ansvar? Det Hjort 

kommer fram till i sin uppsats är att Tusen gånger starkare och Henrietta är min hemlighet är 

böcker som fungerar bra att använda i undervisningssyfte när man talar om normer. De båda 

böckerna har ett innehåll som elever i högstadiet kan relatera till. Den tredje boken 

Syskonkärlek anser hon är ett sämre alternativ då den boken behandlar incest och kärlek 

mellan bror och syster vilket inte bara är olagligt men att samtala kring det kan leda till 

motsatt effekt. 

 

A man is a man 
En studie som utförts av Sara Dahlgren (2011). Hon skriver om två ungdomsromaner, Tusen 

gånger starkare (2006) av Christina Herrström och Dance on my grave (1982) av Aidan 

Chambers. Dahlgrens mål är att utgå ifrån perspektivet maskulinitet, och undersöka på vilket 

sätt maskuliniteter konstrueras och upprätthålls. Det som är spännande i Dahlgrens uppsats är 

att hon enbart har undersökt romanerna ur ett manligt perspektiv. Detta gör hon för att hon 

anser att det fokuseras mycket på hur de kvinnliga normerna skapas och upprätthålls. Hon 

påstår att det är viktigt att undersöka hur de manliga normerna ser ut då pojkars 

förutsättningar i många fall glöms bort. Då hon har valt en hyfsat ny bok (2006) och en äldre 

bok (1982) är dessa två böcker relevanta för att de utspelar sig i olika sociala miljöer och det 

är intressant att se om det påverkar hur maskulinitet konstrueras, och i så fall i vilket avseende 

och i vilken utsträckning. Det är även intressant att undersöka hur reaktionerna inför ett 

avvikande mönster beskrivs. Frågeställningar hon behandlar är; Hur gestaltas maskulinitet i 

respektive roman? Finns det variationer? Hur konstrueras maskuliniteterna? Hur beskrivs 

reaktionerna inför ett avvikande mönster? Det resultat hon får fram är att det finns olika 

faktorer som tillsammans konstruerar maskulinitet. Dessa faktorer är vad som normaliserar en 

viss typ av maskulinitet. Det gäller faktorer så som miljö och språk. Dahlgrens slutsats är att 

det är viktigt att uppmärksamma att stereotypa könsroller är skapade av samhället och av oss 



Josefine	  Nygren	  &	  Lina	  Axelsson	  Berg	  

10	  
	  

själva. Hon anser även att det är viktigt att vi uppmärksammar detta även i ungdomslitteratur 

och hos ungdomar. 

 

Centrala begrepp  
Vår uppsats har det genomgående temat jämställdhet med ett genusperspektiv. Detta tema 

innebär att vi kommer att använda vissa begrepp ett flertal gånger och de begreppen kan 

tolkas på olika vis. Vi kommer nedan att skriva en förklaring kring begreppen vi kommer att 

använda oss av. Begreppen kommer sedan att användas som grund för den analys vi kommer 

göra på Tusen gånger starkare.  

 

Jämställdhet 
Tallberg Broman (2002, 167) hävdar att begreppet jämställdhet är svenskt. I andra länder 

använder man begreppet jämlikhet istället och detta gäller även relationen mellan man och 

kvinna. Först under 1960-talet i Sverige undersökte man begreppet jämlikhet. Idag i Sverige 

har vi många låneord och begreppet jämlikhet är ett av dem. Calderon (2003, 7) nämner att 

begreppet jämlikhet skapades när kvinnors underordnade position i samhälle och familj på 

allvar började bli en politisk fråga. Under den tidsepoken kunde man bara ana att jämställdhet 

skulle komma att bli ett självklart ämne i den svenska politiken. 

 

Wedin (2011, 17) påstår att jämställdhet är ett begrepp som används på många sätt och i olika 

sammanhang. Därför är alla inte överens om vad jämställdhet är, då det finns många olika 

uppfattningar om det. På ett gemensamt arbete är det viktigt att alla deltagare är överens om 

vad jämställdhet betyder eftersom alla kan uppfatta begreppet olika. Det handlar dels om att 

förstå vad integrering av ett jämställdhetsperspektiv är, och vilka konsekvenser det får för 

jobbet på förskolan och skolan. Det innebär alltså att jämställdhet är en kunskapsfråga. Den 

definition av jämställdhet som vi utgår ifrån innebär att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter samt möjligheter inom alla områden. Både män och kvinnor ska ha 

lika stor rätt att gå i skolan, delta i aktiviteter, utvecklas som individer samt ha rätt till olika 

talanger etc. (Nationalencyklopedin u.å., Jämställdhet). Wedin (2011, 17) menar att den 

utbildning vi får ta del av inte ska vara beroende av kön utan den ska utgå från individen. 

Grunden till allt vi gör ska vara likabehandlat och ingen ska utsättas för diskriminering. 
 

Genus 
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I Sverige anser många att det inte görs någon skillnad på flickor och pojkar. Det är många 

som anser att alla har samma möjligheter och rättigheter till att göra och bete sig som de 

själva vill (Josefson 2005, 5). Helena Josefson (2005) arbetar som statsvetare och har lång 

erfarenhet av arbete med jämställdhetsfrågor. Josefson (2005, 5) påpekar att det tyvärr inte är 

så det fungerar och att faktorer så som utseende, känslor, kläder, utbildning samt etnicitet och 

kön påverkar och begränsar oss. Vi påverkas och begränsas genom vilken skola vi går i, 

vilken familj och uppväxt vi har, vilka kompisar vi umgås med samt det media säger. Det 

finns mycket som påverkar våra möjligheter, men det som påverkar oss främst är det kön vi 

har. Genom samhället lär vi oss att flickor ska vara på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Då 

vi fostras in i det beteendet så uppstår föreställningarna oftast omedvetet. Genus är det 

begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer som gör at 

pojkar och flickor förväntas vara på ett visst sätt. Genus blir på så vis en del av vår identitet.  

 

Vi alla påverkas av genus och det i sin tur gör att dessa föreställningar ger effekter på hur vårt 

samhälle fungerar (Josefson 2005, 5-6). Maria Hedlin (2006) har tidigare arbetat som 

gymnasielärare i samhällsvetenskap samt psykologi. Hedlin har även doktorerat i pedagogiskt 

arbete vid genusforskarskolan och hon anser att genus är ett begrepp som många gånger 

missförstås (Hedlin 2006, 42). Hon menar att det inte är ovanligt att ungdomar och vuxna 

använder begreppet utifrån den vardagskunskap de innehar om kön. De byter på så vis ut kön 

mot genus utan att ha korrekt uppfattning om begreppets betydelse.  

 

Genusforskning har koppling till samhällets strävan efter ökar jämställdhet, därför undersöker 

genusforskare hur olika villkor för män och kvinnor återskapas. De resultat som forskningen 

får fram används i sin tur för att förstå hur en förändring mot ökad jämställdet är möjlig 

(Hedlin 2006, 42).  

 

När vi växer upp och blir äldre lär vi oss var gränserna mellan könen går och hur man bör 

agera för att uppfattas som ”normal”. Genus är något som förändras i takt med samhället och 

det vi ser som manligt och kvinnligt har inte alltid varit detsamma. Även när man ser på andra 

kulturer och andra delar av världen ser genus många gånger olika ut (Wedin 2011, 49).  

 

Normer och makt 
Wedin (2011, 48) förklarar kring normer och vad begreppet innebär. Normer anses vara 

informella och osynliga regler för hur vi ska vara och hur vi ska bete oss mot varandra. Den 
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norm som ska följas är det som anses vara ”normalt”, och kan på så sätt ses som en 

kontrollmekanism för socialt beteende. När någon då bryter mot normen blir de osynliga 

reglerna synliga och vi ser en avvikelse och ett problem. Det finns ett flertal exempel på barn 

som bryter mot normen och dessa kan vara när en pojke tycker om att klä sig i klänning eller 

en flicka som är påstridig och bråkigt för det anses inte vara ett ”normalt” beteende i relation 

till det kön barnen har. Våra föreställningar är vad som skapar dessa normer, då de avvikelser 

som uppstår väcker reaktioner hos oss om vad som anses ”normalt” och inte ”normalt”.  

 

Wedin (2011, 48) hävdar att för att skapa normer behöver man definiera vad som inte är 

”normalt” – alltså vad som är avvikande. Hon trycker även på att det både finns nackdelar och 

fördelar med uppdelningar kring ”normalt” och ”onormalt” beroende på om man befinner sig 

innanför eller utanför normens ramar. Hamnar man då utanför dessa ramar kan man få en 

utsatt position och ses som annorlunda. De som tar sig rätten att definiera normen är de som 

har makten, vilket innebär att makt och normer hör ihop. Den som innehar makten kan 

upprätthålla normer men även motarbeta dem.  

 

Hedlin (2006, 30) hävdar att man inom forskning talar om en manlig norm. Denna norm står 

som en symbol för människan. Under 1700-talet ansågs det att mannen var det ”normala” och 

kvinnan var det avvikande. Går vi sedan längre fram, till 2000-talet, står mannen ännu kvar 

som norm. Sverige har kommit långt de senaste femtio åren och det har blivit betydligt mer 

jämställt än i många andra länder. Marie Evertsson (2013) är en av Sveriges främsta 

sociologer och hon menar att det trots framstegen finns många exempel på att mannen 

fortfarande ses som normen. Evertsson (2013, 52) anser till exempel att vi har större förståelse 

för pojkars beteende än för flickors. Hedlin (2006, 35) förklarar att vissa sysslor, egenskaper 

och saker uppfattas som kvinnligt medan andra ses som manligt. Det finns på så sätt etablerat 

i oss att det ska vara på ett visst sätt.  

 

Könsroller 
Det finns vissa roller som tilldelas män samt kvinnor. Dessa roller anses ”tillhöra” respektive 

kön. Evertsson (2013, 50) tar upp en historia som lyder:  

 
“Det finns en historia om en far och son som tillsammans är med om en trafikolycka. De 
färdas i samma bil och fadern omkommer. Sonen blir allvarligt skadad och får föras till 
sjukhuset med ambulans. Han förbereds för operation, men kirurgen som ska operera honom 
säger: Jag kan inte operera den här pojken - det är ju min son. Vem är kirurgen?” (Evertsson 
2013, 50) 
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Denna historia syftar till att de könsroller vi har som föreställningar är svåra att bortse. Den 

yrkesroll som är aktuell i historian är läkare och Evertsson (2013, 50) förklarar att den typen 

av yrke har hög prestige och status och anses därför som ett typiskt manligt yrke. Evertsson 

(2013, 50) förklarar sedan att de barn hon berättar historien för har svårt att förstå vem det är 

som är kirurgen och tanken på att det är mamman till pojken som är läkare kommer inte 

naturligt. Vi kan därför se historien som en indikation på hur vi formas av den rådande 

samhällsordningen samt hur kvinnligt respektive manligt delas in i olika grupper i samhället. 

Så ser det ut i Sverige men det finns saker som i Sverige anses kvinnligt men i andra länder 

anses manligt. I vissa muslimska länder är det manligt att bära långklänning, som då kallas 

”bobo”, det anses även manligt att hålla andra män i handen. I Latinamerika ses ridning som 

en typisk manlig sport medan den ses som en kvinnlig sport i Sverige (Josefson 2005, 9).  

 

Josefson (2005, 7) berättar om olika könsföreställningar vi i Sverige har på flickor och pojkar. 

Det finns många förväntningar som ska uppnås och Josefson (2005, 9) har visat dessa genom 

ett schackbräde där det typiskt flickiga är svart och det typiskt pojkiga är vitt. På dessa rutor 

står det:  

• Svarta rutor: osäker, mjuk, ha kjol, barnkär, visa omsorg, ha en bästis, söt, vara rar, 

laga mat, ta hand om, krama sin kompis, vara varm, gilla blommor, gråta, osäker etc.  

• Vita rutor: logisk, bra lokalsinne, teknisk, principfast, auktoritär, krigare, hävda sin 

rätt, dejta och betala, tuff, slåss, självsäker, boxas, aggressiv, bestämma, aktiv, makt, 

status etc.  

Detta är vad som anses typiskt för flickor respektive pojkar men det är också vad som lagts på 

oss i form av förväntningar från samhället och omgivningen. Det finns många orättvisor i 

samhället som är kopplat till kön och de kan påverka negativt oavsett vilket kön man har.  

 

Genuspedagogik 
 Vanja Lozic (2016) är en universitetslektor som även undervisar i genus. Lozic (2016) har 

genom skolverket utfört en studie gällande genuspedagogik, vad det innebär och hur man 

arbetar med det. Han förklarar att genuspedagogik är när pedagoger försöker förändra den 

verksamhet de arbetar i för att göra den mer jämställd. De vill få bort det som anses ”flickigt” 

och ”pojkigt”. De pedagoger som medverkat i studien menar att barn idag inte har möjlighet 
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till fria val då de är omringade av könstereotypa intryck. När man arbetar utifrån ett 

genuspedagogiskt synsätt möjliggörs nya alternativ som i sin tur kan öppna barnens synsätt.  

 

Arbetet fungerar som så att pedagogerna erbjuder barnen alternativa lekar, lekplatser och 

utklädningskläder för att motverka de traditionella könsrollerna. Detta för att uppnå målet 

med genuspedagogik som är just att motverka könsstereotyper och könsroller. Kajsa Svaleryd 

(2005, 195) är en förskolelärare och har stor erfarenhet av att arbeta med genuspedagogiskt 

arbete. Hon anser att det finns vissa faktorer som man som pedagog behöver uppnå för att 

kunna bedriva en reflekterande genuspedagogik. Det gäller att ha viljan samt känna att det 

finns ett behov av förändring där man arbetar. Man bör även vara nyfiken för att kunna tänka 

nyskapande och utvecklande, inte bara för sig själv utan även för kollegorna och för 

verksamheten. Att arbeta med genuspedagogik innebär att man som pedagog ständigt är 

delaktig i en process av barn- och ungdomars identitetsskapande. I och med det har 

pedagogerna en stor makt och även stor möjlighet att inverka, påverka och omforma barnens 

identiteter i det dagliga pedagogiska arbetet.  

 

Svaleryd (2005, 196) påpekar att flera projekt visar på att pedagoger uppfattat att mobbning 

minskat på deras verksamheter när pedagogerna använt sig av genuspedagogik. Hon syftar 

även till att verksamheten fått en öppnare och vänligare stämning och ett ökat samarbete över 

könsgränserna. Det ger också eleverna en större förståelse av vad genus är och hur det 

påverkar dem.  

 

Författaren Christina Herrström 
Christina Herrström föddes år 1959 i Stockholm. Efter studenten var Christina väldigt aktiv i 

musiken och arbeta mycket med det, dock var hon också väldigt intresserad också av 

författarskap och teater, då hon skrev noveller till radio. Christina visste aldrig vad hon ville 

bli när hon blev stor, hon har alltid gillat att skriva men också att sjunga och spela teater. Åren 

gick och det blev naturligt för Christina att bli författare eftersom hon alltid har skrivit under 

sina ungdomsår. Hon berättar också att hon haft en bra barndom där ingen har hindrat henne 

för något. Tusen gånger starkare kom ut år 2006. Boken är baserad till ungdomar och år 2010 

blev boken en ungdomsfilm. Andra stora delar som Christina har fått upplevt var när hon blev 

nominerad till Augustpriset 2006 med boken Tusen gånger starkare. Christina Herrström har 

skrivit flera omtyckta och uppmärksammade barn- och ungdomsböcker, bl.a. Ebba & Didrik 
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och Glappet som också har blivit två oerhört populära teveserier. Hon har också skrivit manus 

till filmen Suxxess och tevefilmen Damen i handskdisken, samt två vuxenromanerna 

Leontines längtan och Den hungriga prinsessan. De flesta av hennes böcker behandlar ämnen 

som jämställdhet, genus samt demokrati (Bonnier Carlsen Förlag u.å., Christina Herrström).   

 

Bokens handling 
Tusen gånger starkare är en ungdomsroman skriven av Christina Herrström, år 2006. Boken 

behandlar maktordning mellan könen, jämställdhet och känslor. Tusen gånger starkare är 

skriven i ett förstapersonsperspektiv där Signe är flickan som berättar vad hon ser och hör 

men hon är även deltagare i händelser (Kåreland, 2006). 

 

Tusen gånger starkare 
Signe är den tysta och passiva flickan, men hon är den smartaste i klassen. Hon berättar om 

förändringar som skett i klassen sedan de började i årskurs 6 fram till där de är när berättelsen 

utspelar sig - årskurs 9. Berättelsen utspelar sig på den skola eleverna går på vilket är en skola 

som i dess korridorer har orden ”Här lyssnar vi alla på varandra!”, ”Vi respekterar varandras 

olikhet”, ”Här arbetar vi för en demokratisk skola där alla får plats” och ”Vi är alla jämlika!” 

(Herrström 2006, 46). Det vi får följa i berättelsen är dock något helt annat än vad skolan 

säger sig följa. 

 

De förändringar som skett var att flickorna började följa en norm som lyder att de ska vara 

tysta, lugna och tillmötesgående. Deras tankar låg även på utseende, smink och pojkarnas 

uppmärksamhet. Berättelsen kretsar kring Signes upplevelser, Mimi, Ludde och Saga. Mimi 

är den populära flickan som alla flickor ser upp till och det är hon som är ledaren över 

flickorna. Flickorna vill vara Mimi och pojkarna vill ha henne. Ludde är ledaren över 

pojkarna, han är den som bestämmer vem som är sexig av flickorna. Det är Ludde 

tillsammans med Mimi som bestämmer vad som är coolt och vad som är töntigt. Det är dem 

som ledare som bestämmer normerna som ska följas. Det är vad som lyder på skolan fram till 

att Saga ankommer till klassen och styr om bland könsnormerna och de dolda reglerna. 

Saga är den karaktär som har störst betydelse igenom berättelsen. Hon är uppväxt på flera 

olika ställen i världen och har levt ett helt annat liv än resterande klassen. Saga är fostrad så 

att hon anser att hela världen är lika mycket till för alla, oavsett kön (Bonnier Carlsen Förlag 

2006, Tusen gånger starkare). Hon är en stark flicka som vågar stå upp för sig själv och för 
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orättvisor. Saga kommer in i klassen och förändrar mönster samt bryter mot normer och de 

dolda regler klassens pojkar och flickor upprättat mellan sig. När en flicka med starka åsikter 

och kämpaglöd kommer in och förändrar tillvaron för en hel klass får hon utstå många 

protester och mycket motstånd. 

 

Till en början får Saga med sig flickorna i arbetet för jämställdhet men när de får lärarna, 

pojkarna och rektorn emot sig ger många av dem upp och lämnar Saga själv. Berättelsen 

avslutas med att Saga försvinner från klassen. 

 
Saga var fri. Fri från allt. Först älskade vi henne. Sedan älskade vi henne 
ännu mer. Hon förändrade allt. För oss alla. Varenda en. Hon blev ett hot. 
Och ett löfte (Herrström 2006, bakre bokomslag).   
 

Analys av Tusen gånger starkare 
Tusen gånger starkare är en bok som går att analyseras på flera sätt. I den här studien utgår 

analysen från jämställdhet och den kommer då främst att behandla hur jämställdhet utifrån ett 

genusperspektiv problematiseras i Tusen gånger starkare. Analysen kommer även att 

diskutera hur flickorna och pojkarna följer vissa normer samt hur deras beteende, handling 

och omdöme problematiseras. Det kommer att finnas längre citat och utdrag ur Tusen gånger 

starkare för att få en tydligare genomgång av problemen. De längre utdragen ur boken 

kommer att finnas med då det gör problematiseringarna lättare att uppfatta och förstå. 

 

Jämställdhet 
Tidigt i Tusen gånger starkare problematiseras en händelse där Signe berättar att det fanns en 

planhalva som nu har förändrats sedan Saga kommit till klassen. I samband med Sagas 

ankomst blev det istället två planhalvor, en för varje kön. I den situationen ser vi att Signe, 

genom Saga, uppmärksammar att det inte är jämställt mellan könen. 

 
Tills Saga kom trodde jag att det bara fanns en arena, där vi alla, tjejer och killar, agerade. Vi 
hade inte sett att det fanns två planhalvor. Inte fören hon kom och rörde sig i killarnas. Då såg 
vi alla osynliga regler som måste följas. Det finns gränser. Man talar inte om dem för man ser 
inte att de finns eller man vill inte se att de finns. Men sanningen är att man bränner sig om 
man överskrider dem. Oavsett alla vackra ord. (Herrström 2006, 19) 
 

Detta är bara en av flera händelser i Tusen gånger starkare där man kan se att det inte är 

jämställt mellan könen. Men Sagas intågande i klassen gav positiva förändringar hos de andra 

eleverna när man ser situationen ur ett jämställdhetsperspektiv. Med det perspektivet kan man 
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se att ett arbete för jämställdhet påbörjats i klassen. Flickorna blev mer uppmärksamma på de 

orättvisorna de utsätts för samt fick en vilja att kämpa för samma rättigheter som pojkarna. 

Wedin (2011, 17) menar att allt vi gör ska vara likabehandlat och ingen ska utsättas för 

diskriminering samt att den utbildning vi får ta del av inte ska vara beroende av kön. Den ska 

utgå från individen.  
 

Och varje lektion blev konstigt nog spännande efter detta. Vi blev alerta. Vi upptäckte att vi 
hela tiden missgynnades. Hur man hela tiden översåg med killarna. Och hur mycket tid 
killarnas stök och odisciplin tog från oss. Och att lärarna – och vi själva – accepterade att 
deras stök tar så mycket från lektionstiden. Men att när vi är störiga, då fanns ingen som helst 
acceptans utan då reagerade alla – också vi själva – mycket snabbare och dessutom mycket 
mer irriterat. (Herrström 2006, 118) 
 

Trots uppvaknandet kan vi se att flickorna är osäkra på hur de ska gå tillväga. Deras protester 

i form av störighet gav en mer negativ reaktion som respons. Calderon (2003, 14) skriver om 

ojämställdhet i skola där de menar att flickor som ifrågasätter upplevs som störiga och 

besvärliga. Hon anser att flickor då ses som ett större problem än pojkar som agerar på samma 

sätt. När flickorna i Tusen gånger starkare uppmärksammade ojämställdheten och började 

agera mot detta upplevdes dem som störiga och besvärliga av resterande klassen samt lärare, 

vilket Calderon (2003) även anser kan ske.   
 

Vi var inte längre den lugnande massan som balanserade killarnas dominans. (Herrström 
2006, 129) 

 

Precis som Signe beskriver så har förändringarna lett till att flickorna inte längre balanserar 

pojkarna och på så sätt hjälper läraren att hålla klassen i schack. Då flickor anses vara duktiga, 

ta ansvar och ställa upp, används de många gånger som extrapedagoger i klassrummet 

(Josefson 2005, 17). Den förändring som sker i Tusen gånger starkare gör att det blir 

flickorna mot lärarna, rektorn och pojkarna. De ansåg att flickornas “uppror” från de typiska 

könsrollerna sågs som provokationer och gjorde situationen ohållbar. 
 

Vi fick höra att vi var snäsiga, icke samarbetsvilliga, bråkiga, snarstuckna och ganska löjliga 
av lärarna. De sa inte rent ut att vi var ganska löjliga, men de såg på oss, grimaserade och 
skakade på huvudet vilket betydde samma sak och de lät killarna säga det. Eller de tjejer som 
backat och som ville återställa ordningen som den var, för det var bekvämare så för dem. 
(Herrström 2006, 197) 
 

Lärarna ansåg att situationen var ohållbar och både lärare, pojkar och de flickor som gett upp 

om kampen nedvärderade de flickor som fortfarande kämpade. Jorun Gulbrandsen (1994, 

123) är en norsk samhällsdebattör, politiker och pedagog och han hävdar att det som flickor 
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vill ha måste de kämpa för att få. Gulbrandsen (1994, 123) menar att flickorna behöver 

komma överens, stötta varandra och organisera sig för att ha en chans. Han anser samtidigt att 

en sådan kamp innebär att de kommer att möta motstånd och motangrepp. Det gjorde även 

flickorna i Tusen gånger starkare förlorade på så sätt att kämpa för jämställdhet mellan 

könen, och de fick alla emot sig vilket resulterade i att kampen inte gav den förändring 

flickorna hoppades på. Förändringen resulterade snarare i att pojkarna fick en mer plats än de 

tidigare fått. 
 

Vi visste också att vi förlorade på att protestera mot ojämlikheten, och ovanpå det hade vi nog 
även en känsla av skuld. Det var ju på grund av vår plötsliga stingslighet som skolarbetet 
faktiskt hade blivit försenat och vi hade skapat en situation som var ohållbar, då alla var 
ovänner med oss. Så nu upplät vi istället extra plats till killarna, vi backade mer än förut 
ibland. Vi hade helt enkelt lärt oss vår läxa. Det är svårt att ha alla emot sig. (Herrström 2006, 
198) 
 

Flickorna i Tusen gånger starkare blev disciplinerade för deras normbrytande beteende. 

Dessa bestraffningar som flickorna fick utstå när de kämpade för mer plats resulterade i att de 

backade ännu mer än vad de gjorde innan Sagas ankomst. Flickorna gav pojkarna mer 

utrymme än tidigare och de beskyllde dem själva för att skolarbete blivit drabbat i processen. 

De visar även skuld över att de protesterat och visat upp samma beteende som pojkarna. 
 

”Som ”feminist”. Nej, man kan inte säga att man är något så vederstyggligt och fullkomligt 
avtändande och tarvligt som ”feminist”. Det betyder att man hatar killar och vill förtrycka 
männen. Det tror alla. Men jag har slagit upp ordet. Det betyder att man vill att alla ska ha 
samma rättigheter och skyldigheter och friheter. Om vi diskuterar jämlikhet säger varenda 
kotte: ”jag vill att alla ska vara jämlika” som en självklarhet, men de får utslag om de hör 
ordet ”feminist”. Det är konstigt eftersom det är samma sak.” (Herrström 2006, 120-121) 
 

Herrström (2006, 120-121) uppmärksammar begreppet feminist i Tusen gånger starkare där 

Signe diskuterar betydelse av och uppfattningar kring begreppet. Feminism ses inte som något 

positivt utan många uppfattar begreppet som manshat menar Signe. Nationalencyklopedin 

uppger att feminism ursprungligen var ett nedsättande ord som antydde på en person som inte 

hade anpassat sitt beteende till de förhärskande könskonventionerna (Mans & Larsson u.å., 

Feminism). Med detta menas att en feminist var en person som inte gjorde det som 

förväntades av denne. De tar även upp den nutida benämnelsen som stämmer bra överens med 

Signes beskrivning; social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män (Mans & Larsson 

u.å., Feminism). I och med att Signe diskuterar begreppet kan vi anta att flickorna är 

medvetna om att det dem gör är att kämpa för jämställdhet. Herrström (2006) problematiserar 

vid flera tillfällen situationer där pojkar uppmärksammas mer än flickor. Calderon (2003, 14) 

menar på att det finns en generell tendens att pojkar dominerar i klassrummet, får större 
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uppmärksamhet av lärare och på så vis även större inflytande i undervisningen. En av de 

situationer som Herrström (2006) problematiserar utspelar sig på julavslutningen där både 

pojkar och flickor uppträder. 
 

Så var det dags för killarnas Stairways to heaven. Som alltid när killarna äntrar scenen så 
jublar alla redan i samma ögonblick som de blir synliga. Som om det automatiskt är mycket 
bättre än allt annat. Tjejerna i publiken skrek och tjöt välkomnande och uppmuntrande som 
om det handlade om internationella popstjärnor, precis på samma sätt som vi själva brukade 
göra. Killarna hade aldrig under hela vår skoltid varit så hängivet uppmuntrande då vi skulle 
uppträda. Hela publiken reagerade likadant, de vuxna med. Killarna fick ovationer redan 
innan de gjort sitt nummer, alla var helt enkelt till sig bara av att de visade sig. De gjorde sin 
grej, och det lät inget vidare. Oskar sjöng ordentligt falskt och de kom av sig i kompet och 
var bitvis inte alls samspelta. Men de fick faktiskt mer applåder än vi hade fått. Det är 
tydligen så automatiskt att det är mycket ballare och mer spännande med killar som 
uppträder. (Herrström 2006, 176) 
 

Den här händelsen visar på att det inte är lika stora förväntningar på flickor som på pojkar och 

att det många gånger ses som en större bedrift för pojkar att delta i aktiviteter så som 

uppträdande vid julavslutning. Flickor anses vara duktiga och flitiga och deras strålande 

uppträdande i den här situationen ses som självklart, medan pojkarna får ordentligt med 

beröm redan innan de visat vad de kan och även efter trots att de inte visat upp något bra. 

Herrström (2006, 48-49) problematiserar en händelse när Signe går förbi föräldrar och mindre 

barn. Där uppmärksammar hon en situation där ojämställdhet är tydligt samt hur vuxna kan 

påverka små barns beteende och självförtroende. 
 

Där var småbarnen, de som just börjat skolan och deras lärare och föräldrar. De spelade 
brännboll. Tjejerna var lika ivriga som killarna och såg så glada ut i ansiktet. En tjej skulle 
slå och då ropade en pappa på utelaget: ”Flytta närmare allihop! Hon kan inte slå så långt!” 
Hela utelaget flyttade nära henne, så nära att de nästan stod mitt uppe i ansiktet på henne. 
Flickan som hade greppat slagträet med iver och glädje, såg förvånad ut då hon hörde den där 
pappans ord. Hon såg besviken och skärrad ut fast hon ögonblicket dessförinnan hade haft 
seger i blicken. Nu blev hon osäker. Hon missade bollen två gånger. Hennes lag blev otåligt 
och stönade medan de där ute skrattade menande. Pappan flinade nickande, som ”jag sa ju 
det”. […] Nästa som skulle slå var en kille. Han hade iver och seger i ögonen när han 
dansade ut för att slå iväg bollen, precis som flickan före. ”Backa nu då allihop! Det här kan 
bli farligt!” ropade samme pappa på utelaget och blinkade menande år killen som genast 
morskade upp sig lite extra. Utelaget backade och spred sig, beredda på att han skulle 
klämma iväg bollen långt. Han missade alla tre gångerna. Men ingen stönade. Ingen 
skrattade. Ingen hummade menande. Alla översåg med det. Som om det var en högst tillfällig 
formsvacka, otur, kanske ojämnt underlag eller något. […] Så kom en flicka i gullig 
klänning, flätor och söta skor. Hon hade seger och iver i ögonen, precis som alla de andra, till 
och med mera för efter så många missar visste hon att nu måste hon se till att sätta fart på sitt 
lag. De andra ropade uppmuntrande på henne, men så talade en farsa i hennes eget lag. Han 
hade ett råd att ge i denna spännande stund. Han sa: ”Hörru, hoppa över det om du inte vill. 
Du behöver inte, gumman. När jag kommer slår jag iväg oss allihop på frivarv!” (Herrström 
2006, 48-49) 
 

Det Signe får se här är att pojkarna automatiskt ses som bättre. De spelar brännboll, vilket är 

en bollsport som anses vara något som pojkar är väldigt bra på. Barnen ses tidigt som olika 
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kön som kan olika saker olika bra. Det är vuxna som skapar de olika könen i olika 

sammanhang vilket vi kan se här när de vuxna männen behandlar flickorna som sämre än 

pojkarna. Det är en norm som de vuxna männen följer i det här fallet, det är den norm som 

handlar om att uppträda genusmässigt korrekt. Flickor är söta och svaga och pojkar är tuffa 

och starka. Calderon (2003, 10) menar att normerna är svåra att ifrågasätta då det anses som 

normalt och något man tar för givet. Det maktspel som ingår i den norm som männen i det här 

fallet följer innehåller mer eller mindre subtila kränkningar samt härskartekniker. Detta ses 

som väldigt vanligt då normen är något som belönas medan det avvikande, som i det här fallet 

var flickorna blev nedvärderade av männen, och på så sätt förtrycks. 

 

Normer 
Anna Grettve (2008) är verksam som skribent och redaktör inom utbildningsområdet, hon är 

även litteraturvetare. Grettve (2008, 28) beskriver att många forskare kan konstatera att 

kläder, personlighet samt uteseende spelar stor roll för hur enskilda individer och grupper av 

människor iscensätter och ifrågasätter identiteter och sociala tillhörigheter. I Tusen gånger 

starkare kan vi se att pojkar och flickors beteende och utseenden följer en viss norm. En norm 

är det som anger vad individers handlingar bör överensstämma med, det är vad som anses 

vara ”normalt” (Nationalencyklopedin u.å., Norm). Det finns en tydlig skillnad mellan könen 

i Tusen gånger starkare, där Herrström (2006) tydligt beskriver pojkarnas typiskt “pojkiga” 

uppförande och utseende samt flickornas typiskt “flickiga” uppförande och utseende. 

Dahlgren (2011) observerar att det är viktigt att uppmärksamma stereotypa könsroller och att 

de skapas av samhället samt oss själva. Hon pekar även på att det finns olika faktorer som 

påverkar maskulinitet och på så sätt upprätthåller normen för maskulinitet. Josefson (2005, 8) 

radar upp ett antal typiska förväntningar på pojkar och flickor. Några av dessa stämmer väl 

överens med de könsföreställningarna som finns i Tusen gånger starkare. Dessa är hos 

pojkar: auktoritär, hävda sin rätt, tuff, självsäker, aggressiv, initiativtagande, ta för sig, spotta, 

rapa, mod, makt och status. Hos flickor är det istället dessa: osäker, gråta, trösta, vara rar, 

fnittra, söt, visa känslor, prata problem, tvivla på sig själv, empatisk, krav på att vara snygg, 

använda mascara och puta med läpparna. 

 

Herrström (2006) beskriver pojkarna som tuffa, att de hävdar sin rätt, visar makt och status 

när hon problematiserar pojkarnas beteende med meningar som denna: de kom in och slängde 

sig halvliggande på stolarna, lekte med sina mobiltelefoner, småpratade, rapade och sådant 

som de brukar (Herrström 2006, 147). Det krävs mod att våga uppträda på det sättet av 
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pojkarna och att hävda sin manlighet på det sätt som de gör i Tusen gånger starkare. Mod är 

en eftersträvansvärd egenskap för många pojkar. Magnus Öhrn (2008, 135) är docent i 

litteraturvetenskap och studierektor för lärarutbildningen och han menar att dessa typiska 

manliga egenskaper kan kopplas till hegemonisk maskulinitet som är ett begrepp som syftar 

på mäns överordnade position gentemot kvinnor samt män. Öhrn (2008) menar även att den 

typen av maskulinitet är utgångspunkten för alla manlighetstyper och på så sätt ett ideal som 

män bör förhålla sig till. Pojkarna visar här att de följer det ideal som de bör förhålla sig till 

för att framstå som män. Framstår pojkarna som män besitter de mer makt. 
 

Och alla de högljudda killarna som sätter en ära i att skita i allt, utom sina egna överjobbade 
machoegon som de försöker imponera på varandra med. Deras konstruktioner av gängbråk 
som de sett på teve, deras skryt om alkohol och … sex … om det nu finns en sanning i vad de 
säger, och deras förakt mot allt som liknar kunskap. Att ta skolan seriöst är för dem att vara 
fjollig. (Herrström 2006, 21) 
 

Herrström framställer det som att det är ett typiskt beteende hos pojkarna. Hedlin (2006, 35) 

anser att pojkarna visar att de inte rättar sig efter skolans regler. Det är ett sätt för dem att 

konstruera sin manlighet på. Pojkarna följer den norm som Josefson (2005, 9) menar är 

typiska för de förväntningar samhället har på män. I Tusen gånger starkare problematiseras 

de två könen på skilda sätt, de vill uppnå olika saker men de är samtidigt i samspel med 

varandra då flickorna alltid ska framstå som tysta, lugna och tillmötesgående. Signe berättar 

om pojkarnas beteende och att det skiljer sig från flickornas. Hon är förundrad över att det är 

de som anses som jobbigast av killar som är de mest populära. Om man ser till de 

könsföreställningar som Josefson (2005, 8) radar upp så följer både pojkar och flickor dem, 

vilket gör pojkarna till överordnade. På så sätt får pojkarna makten. 
 

De är lika omogna och larviga som de alltid har varit! De har bara fått större kroppar, fjun på 
hakan och djupare röstläge! Killarna som vi förut tyckte var ett onödigt ont som vi måste släpa 
på. Som vi har tvingats lyssna på och parera i hela vår skoltid. Som har bråkat och stojat, 
splittrat lektionerna och varit allmänt störiga. Som har jagat oss, mulat oss, nupit oss och retats. 
Det underliga är att det är de allra jobbigaste killarna som idag har högst status. Det är just de 
som vi ska göra oss till för! För det är de som är de tuffa killarna och det är de tuffa killarnas 
gillande man ska ha. De är de som delar ut poängen. De har en rangskala där de placerar oss. 
(Herrström 2006, 14-15) 
 

Gestaltningarna av flickorna visar på osäkerhet, känslor, empati och tvivel samt på kraven på 

att vara snygg. Det är viktigt med fickspeglar och vara medveten kring sitt utseende samt hur 

andra uppfattar dem. 
 

Fickspeglarna åkte fram flitigt som förut och samtalen rörde sig ofta om kläder och skepnader 
och skolbalen. Med skepnader menar jag möjligheten att presentera sig som olika sorters tjejer 
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med hjälp av kläder och smink, något som uppehöll tjejernas tankar i hög grad. (Herrström 
2006, 207) 
 

Normer för flickor rör till störst del kläder och utseende, man ska vara snygg. Calderon (2003, 

10) menar att de generella normerna för flickor är att vara fräsch, att ha rätt kläder och att vara 

sexuellt attraktiv. Mimi har som mål att kallas sexig, hon vill följa den viktiga normen. 
 

Och att betraktas som plugghäst är det värsta som kan hända en. Mimis klaraste dröm, tror jag 
– fast jag har inte frågat henne – är att kallas sexig. Det är högsta betyg. Sexig. Hon är sexig. 
Sexiga Mimi. Jag tror inte hon är ensam om den drömmen. Jag kan också drömma om det. Det 
betyder ju att man är omtyckt, uppskattad, kan bli älskad. Det betyder att man är snygg! Man 
märks, man blir sedd! (Herrström 2006, 13) 
 

Det är viktigt att följa dessa normer för flickorna i Tusen gånger starkare för om man inte 

följer de osynliga reglerna som finns anses man vara avvikande och annorlunda. Wedin 

(2011, 48) menar att det både finns fördelar och nackdelar med att det finns kategorier som 

”normalt” och avvikande. Om man befinner sig utanför de ramar som syftar till vad som är 

avvikande kan man få en utsatt position vilket kan vara påfrestande för individen i fråga.  
 

Vi visste precis hur en femtonårig tjej skulle vara. Vilka gester, vilka tonfall, vilket 
kroppsspråk vi skulle ha. Vilken sarkasm, vilken uppgivenhet, vilken behagsjukhet. Allting 
bestämdes då speglarna kom fram och vår ängslan slog upp som lava ur en vulkan och himlen 
över oss försvann. Allt blev farligt på ett annat sätt än tidigare. Man var hela tiden illa ute. Fel 
sätt att säga något, fel sätt att reagera, fel skratt, fel samtalsämne, fel skämt, fel svordom, fel 
miner, fel kläder, fel pennskrin, fel väska, jacka, skor. Man måste ha allting i ordning. Rösten, 
minerna, tonfallen, attityden, kroppsspråket. Ljuset i blickarna. Inte för ljust. Inte för mycket. 
Sänk ljuset, gör blicken svartare, läpparna surare, se lite farligt ut, var lite skrämmande. Men 
inte när killarna kommer. Dags att kråma sig, glida, le. Lite dum, en aning charmigt korkad, 
inte hota, vika sig, absorbera deras blickar, suga in deras blickar som näringslösning och bli 
mäktig. (Herrström 2006, 57) 
 

Det syftas även på att flickor fostras till detta. Beteendet som flickorna visar är något som 

formats av föräldrar och pedagoger och deras förväntningar på dem. Ingegerd Tallberg 

Broman (2002) är forskare inom området pedagogiskt arbete och kön, hon är även 

lärarutbildare. Tallberg Broman (2002, 22) anser att det är i skolan som vi skapar kön och 

uppmärksammar flickor och pojkar för olika saker. Vi förväntar oss olika saker av könen i hur 

de ska uppföra sig och vara. Även Nilsson och Silverloo (2010) belyser i deras uppsats att 

jämställdhet är ett svårt ämne att arbeta med i skolan främst på grund av pedagogers olika 

uppfattning av begreppet jämställdhet samt brist på utbildning av pedagogerna i 

jämställdhetssyfte. Därför finns det även brister kring hur pedagoger ska göra för att behandla 

elever på ett jämställt sätt. Det kan vara en förklaring till varför flickor och pojkars beteende 

skiljs åt till så stor del och att varför det många gånger inte uppmärksammas av pedagoger. 
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Vi tycker alltid synd om någon! Vi är jämt lojala! Vi har lärt oss det. Vi har lärt oss att sätta 
andra före oss själva. Och framförallt har vi lärt oss att inte låta något så egocentriskt och 
egoistiskt som vår egen vrede orsaka extrabesvär för andra. Vi snälla duktiga tjejer. Det vet 
alla vuxna. (Herrström 2006, 170) 
 

Josefson (2005, 21) skriver att vi tror att flickor ska vara på ett visst sätt och pojkar på ett 

annat. Dessa mönster är något som vi omedvetet eller medvetet lever upp till och det är en 

sammanfattning av de genuskonstruktioner som finns runt om i samhället. Josefson (2005, 42) 

menar även på att det finns forskning som berättar att flickor tar ett större relationsansvar 

genom att de hjälper, berömmer och tröstar sina klasskamrater mer än vad pojkar gör. Hon 

framhåller även att forskningen samtidigt visar att fler flickor lider av huvudvärk, magont och 

illamående i skolan. Något som även Herrström problematiserar att flickorna i Tusen gånger 

starkare vid ett flertal tillfällen lider av. 
 

Jag fick dundrande huvudvärk i samma stund det var dags för det där mentormötet. ”Gå ner till 
syster och be om en tablett!” sa Olle. Det säger alla till alla tjejer som har ont i huvudet. ”Det är 
kanske dålig luft här”, säger de. Ja, det kan man nog påstå. Varför är det ingen som frågar sig 
hur det kommer sig att tjejerna så otroligt ofta har ont i huvudet och jämt är så trötta? ”Äh, det 
är väl mens”, ser alla ut att tänka. De vuxna och killarna alltså. Inte vi själva. Men varför skulle 
vi alla få migrän och bli dödströtta bara för att vi får mens ibland? Det stämmer inte! Jag får 
faktiskt inte ont i huvudet av att mina äggledare släpper ett ägg då och då. Det är inte det jag får 
huvudvärk av. Det är inte det jag blir utmattad av. Ingen säger: ”Men varför har ni så ofta ont i 
huvudet, tjejer?” Alla bara ”vet” att det har med vår kvinnlighet att göra. Det kanske är alldeles 
sant, men kanske inte på det sätt som de menar. Men vi tror själva att det är något fel på oss. 
Det måste ju vara något som är fel med oss eftersom vi så ofta har ont i huvudet eller magen, 
mycket oftare än killarna. (Herrström 2006, 45) 
 

Signe framställer att pojkarna och lärarna anser att problemet med att flickorna mår dåligt 

ibland har att göra med deras kvinnlighet. Vilket inte alls är fallet alla gånger, som Signe 

påvisar ut. Hon pekar även på att det dåliga måendet sker oftare för flickorna än för pojkarna 

samt att orsaken bakom det hela kan ligga på att lärarna försöker förändra flickornas 

beteende. De vill att flickorna ska ta mer plats och de försöker lägga mycket tid på att få dem 

att ta för sig. Signe syftar på att flickorna får för mycket krav på sig samt ansvaret att lösa 

ojämställdheten som finns i klassrummet. Hedlin (2006, 42) indikerar att genusforskningen 

undersöker hur olika villkor för män och kvinnor återskapas och att dessa villkor sedan 

används för att uppnå ökad jämställdet. Här kan vi se att lärarna skapar olika villkor för 

pojkar och flickor när de anser att flickorna själva ska ta ansvaret för att lösa ojämställdheten i 

klassrummet istället för att uppmärksamma pojkarna på att deras beteende gör att flickorna 

kommer i skymundan. Lärarna bör även se till hur de själva arbetar för att klassrummet ska 
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bli jämställt och inte lägga över det ansvaret på flickorna – de som är mest utsatta och på så 

sätt uppmanas att bli avvikande från normen.  

 

Herrström (2006) uppmärksammar de skillnader som finns mellan könen på flera sätt. Hon 

problematiserar situationer som visar på ojämställdhet men även där Signe själv diskuterar 

orsaker till ojämställdhet kopplat till normer. Ett exempel är när Signe berättar om hur Mimi 

försvarar Saga när hon blir nedtryckt av läraren Olle. Mimi säger ifrån men då hennes röst går 

upp i falsett och hennes kroppsspråk inte inger pondus får hon ingen positiv respons av 

pojkarna vid sitt uttalande. 
 

Sådant tycker man av tradition är larvigt även om hon hade helt rätt i vad hon sa. Av någon 
anledning måste man vara stilla och ha en djupare röst för att få pondus. Vi tolkar väl manligt 
som pondus och kvinnligt som larvigt. Det är väl som vi har lärt oss. (Herrström 2006, 109) 
 

Signe syftar här på att kvinnor och män lär sig olika i sin uppväxt, om hur man ska vara 

beroende på vilket kön man har. Hon menar även att röstläget har betydelse för vilken pondus 

man får i sina uttalanden och att det då är den ljusare rösten som gör att kvinnor får mindre 

plats. Sedan lång tid tillbaka så har mannen setts som det ”normala” och kvinnan som det 

avvikande och det är vad som enligt Hedlin (2006, 30) råder i Sverige även nu. Trots att 

Sverige blivit mer jämställt än förr så finns det exempel som med Mimi och hennes uttalande 

som gör att man tydligt kan se att mannen fortfarande står som norm. Hedlin (2006, 35) 

menar att det finns vissa sysslor, egenskaper och saker som uppfattas som typiskt kvinnligt 

eller typiskt manligt och att det är väl etablerat i oss att det ska vara på ett visst sätt. Lundh 

(2010) skriver att trots att Saga motverkar normen så ser man tydligt vilka normer som bör 

följas och vad som är acceptabelt beteende i Tusen gånger starkare. 

 

Handlingar 
Det finns situationer där man kan se karaktärernas handlingar som kopplade till deras 

könstillhörighet. Pojkarna behandlar flickorna på ett sätt och flickorna behandlar pojkarna på 

ett annat. På flera vis kan vi se att könen skiljer sig åt även i deras handlingar, hur de går 

tillväga för att nå varandras uppmärksamhet och samtidigt utöva en form av makt över det 

andra könet. Den makten tillhör främst pojkarna. Josefson (2005, 10) förklarar kring genus 

och normer och menar att historiskt sett så har männen bestämt vilka villkor som gäller och 

kvinnor har i sin tur varit underordnade detta. Det gjorde mannen till normen och gav således 

mer makt åt män än åt kvinnor. Pojkarna har makt nog att styra flickorna. Kajsa Wahlström 
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(2003) är en av Sveriges ledande experter inom jämställdhet. Hon arbetar som expert, 

författare och konsult i genusfrågor. Wahlström (2003, 119-120) berättar att flickor många 

gånger tävlar om att uppfylla pojkarnas behov. När de tävlar om pojkarnas uppmärksamhet 

kan det leda till att de börjar stöta bort varandra för att få komma nära ledarkillen. Det som 

Wahlström (2003) talar om kan vi se på flera ställen i Tusen gånger starkare, främst är det 

Mimi som söker Luddes uppmärksamhet. Mimi och Ludde är de som i Tusen gånger starkare 

framställs som de populära i klassen. Mimi anses vara ledare över flickorna och Ludde ledare 

över pojkarna. 
 

Ludde och de andra tuffa killarna sköljer rent sina färger och sedan går de. Så går det alltid 
till. (Herrström 2006, 34) 
 

Ludde beskrivs alltid via sitt namn genom Tusen gånger starkare medan de andra pojkarna 

framställs som de andra killarna vilket tyder på att han har en betydande roll i berättelsen. 

Calderon (2003, 14) förklarar att det finns maktrelationer både inom pojk- och flickgrupper. 

Den framstår dock som starkast inom pojkgruppen, vilket vi även kan se då Ludde framställs 

som att han har en makt över pojkarna som är starkare än den makt Mimi har över flickorna. 

Detta då pojkarna inte sviker Ludde genom att hitta någon annan som kan vara mer intressant 

så som flickorna upptäcker att Saga är. Leo är en av pojkarna som hela tiden tilltalas via hans 

namn, då främst för att han står utanför den typiska pojkgruppen. Leo är den smartaste pojken 

i klassen och därför syns han och på så sätt är han även värd ett namn. Calderon (2003, 17) 

talar om att det finns ett motstånd mot pojkar som inte följer normen vilket man kan anta att 

Leo inte gör, han ses dock inte som någon som inte passar in och på så sätt är avvikande. Det 

kan vi anta är för att han är överlägsen pojkarna med sin intelligens och för att han samtidigt 

följer pojkarna i delar av deras motstånd mot flickorna.  

 

Josefson (2005, 37) antyder på att det finns uppfattningar om att vänskapen mellan kvinnor är 

starkare än men att de även är bra på att kritiskt granska varandras beteende. Hon syftar på att 

ett medlemskap i en flickgrupp är flytande och flickornas beteende utvärderas kontinuerligt. 

Flickorna är många gånger hinder för varandra, istället för att följa pojkarnas mer toleranta 

och tillåtande gruppdynamik. Josefson (2005, 37) menar även att flickor i små grupper 

tenderar att döma andra flickors agerande mer än pojkars. Detta är något vi kan följa i Mimis 

agerande genom Tusen gånger starkare då hon anses vara ledaren över flickorna försöker hon 

upprätthålla en makt över flickorna, då specifikt Theresa. Vi kan även se att Mimi vid flera 

tillfällen försöker återta sitt hov från Saga genom att sucka demonstrativt när Saga talade samt 
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grimasera. Majoriteten av flickorna fortsatte följa Saga trots Mimis försök men Theresa hade 

hon en högre makt om.  

 
Men Mimi som stod alldeles ensam en bit ifrån skickade sina mördarblickar mot henne, och 
Teresa kom ihåg att hon måste vara lojal mot sin härskarinna. (Herrström 2006, 73) 
 

Det Mimi gör här är att fastställa en maktordning via sociala handlingar. Christofer Edling 

och Fredrik Liljeros (2010, 19) är båda professorer inom sociologi och dem menar att när 

människor i en viss grupp, i det här fallet Mimi, försöker tillskanska sig mer 

resurser/rättigheter än andra uppstår det en social ojämlikhet. Mimi använder sig av sin makt 

över Teresa för att upprätta en social ojämlikhet bland flickorna. Mimi anses vara mer värd än 

de andra flickorna då hon har intagit positionen som ledare av flickorna. Att Mimi anser vara 

ledare mynnar ut till att det är hon som ska ha uppmärksamheten från ledaren över pojkarna 

vilket är Ludde. 
 

Saga uppfattade det inte, men vi andra gjorde det. Och reagerade på dubbla sätt. Mimi 
reagerade med avund, trots att det kanske inte är så smickrande att vara någons “dirty girl”, 
men det handlade i alla fall om uppmärksamhet som hade med Sagas kvinnlighet att göra. 
Det räckte. Mimi fnös och kinderna blossade av harm. Vi andra reagerade mest genom att 
känna oss kränkta, å Sagas vägnar. Nästa gång Saga passerade då hon hade fyllt på sitt 
mjölkglas, daskade Ludde till henne på baken. ”När ska vi knulla?” Hon tvärvände mot dem 
och alla killarna flabbade. ”Det är ju det enda man tänker på när man ser dig! Man hör aldrig 
vad du säger, det enda man vill är att klämma på dig!” (Herrström 2006, 164-165) 
 

För Mimi var uppmärksamheten det viktigaste, främst från Ludde, det var en del av henne. I 

situationen ovan får Saga uppmärksamheten från pojkarna, men hon får ingen positiv sådan 

utan den uppmärksamhet Saga får är genom sexuella anspelningar. Trots detta känner Mimi 

avundsjuka vilket leder till en splittring mellan flickorna. Den här avundsjukan kan grunda sig 

i att den uppmärksamhet som Saga erhöll av pojkarna ses som en form av bekräftelse som 

Mimi i det här fallet är beroende av (Calderon 2003, 10).  Pojkarna visar även makt över 

flickorna genom att poängsätta deras utseende och visar sig överordnade när de tryckte ner 

flickorna på ett ovärdigt vis för att visa sin otillfredsställelse med flickornas plötsliga 

beteendeförändring. 
 

Vi märkte att vi krympte under killarnas hårda och hånfulla blickar. Vi hade liksom ingenting 
att sätta emot när de började gå på oss som kroppar, som utseende. Ingen av oss gick säker 
längre. De synade oss på samma sätt, med lätt krökt överläpp, med ögon som klädde av oss 
och poängsatte oss. (Herrström 2006, 166) 
 

Pojkarna utövar sexuella trakasserier mot flickorna för att nedvärdera dem. Calderon (2003, 

112) påpekar att sexuella trakasserier kan vara kommentarer om utseende, kropp, klädsel. Det 
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kan även vara ovälkommet tafsande men de vanligast sexuella trakasserierna består av 

kränkande tilltal. Pojkarna utövar inte bara sexuella trakasserier, de ignorerar även flickorna 

som protest mot deras förändrade beteende.  
 
Det var som om de glömde att vi fanns livs levande framför dem med våra ögon och våra 
hjärtan. Det var som om de trodde att vi blivit till tapeter i deras pojkrum, när de började 
poängsätta oss. (Herrström 2006, 28) 
 

Pojkarna visade sin makt genom att beröva flickorna deras person, de framställde dem som 

endast kroppar. Josefson (2005, 10) skriver att det manliga länge ansetts som bättre än det 

kvinnliga, och på så sätt den rådande normen att följa, vilket pojkarnas handlingar visar på i 

gestaltningarna. Det syns tydligt att det manliga könet har den högre positionen och Marie 

Nordberg (2005, 123) är doktorand inom etnologi och verksam forskare vid centrum för 

genusforskning på Karlstads universitet och hon tar upp att även om det uppstår situationer 

där individer tänjer på könsrollerna så är den hierarki som överordnar det maskulina över det 

feminina kraftfull. Det pojkarna gör genom att trycka ner flickorna visar tydligt att de anser att 

det kvinnliga könet är mindre värt. Att det manliga könet ses som viktigare än det kvinnliga 

skapar ojämställdhet som kan ses som en genushierarki eller en patriarkal ordning som det 

också kallas. Josefson (2005, 10) skriver om patriarkat och menar att det innebär att män som 

grupp har mer makt än kvinnor som grupp. 
 

De blev tydligare och tydligare ett krig mellan två läger, bestående av tjejerna respektive 
killarna. (Herrström 2006, 153) 
 

Tusen gånger starkare visar på att flickor och pojkar innehar varsin planhalva och på så sätt 

är de uppdelade i två grupper som krigar om makten. Då det Josefson (2005, 10) skriver om 

att män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp kan vi även se resultat på då flickorna 

avslutar sin kamp om jämställdhet då de får för stort motstånd.  

 

Lärarna    
I Tusen gånger starkare skildras flera situationer där lärare deltar, som visar hur lärare 

påverkar jämställdheten i klassen. Gestaltningarna pekar även på hur lärare lägger över 

ansvaret med jämställdhetsarbete på eleverna vilket vi även kan se tidigare i analysen. 
 

För ett par år sedan hade de fortfarande viss makt över killarna, men inte längre, för nu är 
killarna större och vana vid att göra ungefär som de vill för det har i princip tillåtits hela tiden. 
Och nu ska lärarna ha hjälp av oss, tjejer. De säger till oss att det är vi som är problemet. För 
att vi är för mesiga. Vi ger killarna massa utrymmer och plats, säger de. Som om inte lärarna 
har accepterat det ända sedan dagis. (Herrström 2006, 44) 
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Den här situationen visar inte bara att lärarna lägger över ansvaret på eleverna utan även att de 

beskyller flickorna för att klassen inte är jämställd. Det pekas på att flickorna tar för lite plats i 

klassrummet och att det är orsaken till problemen som uppstår när lärarna inte längre har 

kontroll över pojkarna. Det som kan hända då menar Wahlström (2003, 33) är att när barn 

som inte innehar de traditionella könsrollsmönster ingår i en klass kan pedagoger ha svårt att 

förutspå vad som kommer att hända och på så sätt missta sin upplevelse av makt och kontroll 

som ger dem trygghet i yrkesrollen. Hon anser att dessa barn stör ordningen och hindrar 

pedagogen från att agera som “vanligt”. 
 

”Saga det är faktiskt dags för dig att lugna ner dig. Du tycker dig se orättvisor och förtryck 
överallt. Okey, de ska inte sitta och prata hur som helst, men allvarligt Saga. Det är inte din 
sak, det är faktiskt inte ditt ansvar.” ”Jo, jag sitter i samma rum och försöker utföra de 
uppgifter som du har gett mig.” ”Försök vara lite vänlig!” fräste Mimi. ”Du gör dig till 
ovän med alla, Saga. Lägg ner. Lägg ner och ägna dig åt det du ska istället. Det är dags för 
dig att inse att du kanske är … överkänslig. Jag vet inte varför du envisas med att uppfatta 
världen som om den är emot dig. Det är den inte. Jag vet inte vad du har för problem, men 
… vi har en kurator här varannan vecka …” Alla skrattade. Jag höll på att gå i bitar av 
vrede. ”… och jag tror att du skulle må bäst av att helt enkelt … lägga ner det här nu och 
istället kanalisera din energi i någonting annat. Du kanske behöver träna eller något. Och 
koncentrera dig på dig själv istället för på de andra, okey?” (Herrström 2006, 200) 
 

Det här är en situation där många flickor förmodligen hade tystnat. Wahlström (2003, 33) 

pekar på att flickor som fostrats till en bred och kompetent roll, så som Saga, snabbt blir 

nertagna på jorden av pedagoger och instyrda i fållor av traditionella könsroller så som man 

kan anta att läraren i det här fallet försöker göra med Saga. Det som läraren i det här fallet 

missat är att när Saga kom in i bilden och var den starka flickan som inte följde normerna 

gavs ett ansvar till henne, av lärarna, för att ge flickorna större plats i klassrummet. Vid 

överlämnande av ansvar på elever kan situationer som lärarna inte förutspått uppstå. 
 

“Du ville att jag skulle vara ett föredöme för alla tjejer i klassen … Alla de här tjejerna som 
inte säger särskilt mycket, men som är här troget varenda lektion … och som inte tar någon 
plats … och inte får någon plats! Du säger och hela skolans vuxna personal säger att det är 
ett problem att tjejerna inte tar någon plats … och du tyckte att jag var bättre på att göra det. 
Du gav mig uppdraget att vara förebild … eller hur?” Alla tjejer som inte visste om det 
drog efter andan. Olle tittade generat ner i sitt knä en halv sekund, men slet snabbt upp 
blicken igen och försökte se avmätt ut. Det var avslöjande för honom. Han var svag. Saga 
fortsatte. “Jag visste inte att det fanns ett sådant problem här. Jag trodde helt självklart att 
alla elever, oavsett kön, fick plats. Jag hade inte tänkt på det förut. Men du fick mig att 
fundera och titta på hur det funkar här i er fina skola som berömmer sig för att vara så 
jämlik och tjusig. Och du, Olle, du skapar själv den här ojämlikheten. Vem fan orkar kämpa 
för att ta plats i det här? Och du som inte ens märker att tjejerna aldrig får ordet? Och du 
som blir så jävla irriterad så fort denna skitordning bryts och en tjej, som jag, börjar göra 
som killarna? Då ska du genast straffa mig! Eller säga att mina problem är mina högst 
privata! Förstår du vad det betyder? För dig? Vem du är? Som lärare? Det är så dåligt att 
man får lust att spy!” (Herrström 2006, 111-112) 
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Saga är ett sådant barn som “stör” ordningen och situationer som denna uppstår. Trots att det 

hon egentligen gör är att agera för jämställdhet och uppmärksamma både lärare och elever på 

att något inte står rätt till. Med det menas att flickor måste kämpa hårt för att vinna och bli 

jämlika med pojkarna i sådana här situationer. Josefson (2005, 42) påstår att anledning till att 

pojkar är överordnade flickor och tar för sig mer i klassrummet troligen har att göra med deras 

självförtroende som anses högre än flickors. Hon anser även att pojkar fostras till att ta mer 

plats i samhället. Även Wedin (2011, 48) nämner att flickor som bryter mot normen uppfattas 

som betydligt mer påstridiga och bråkiga än pojkarna som beter sig på samma sätt. Detta då 

lärarna inte är vana vid att se flickorna uppföra sig på samma sätt som pojkarna, vilket gav en 

starkare reaktion från dem. 
          

Men vi bestämde oss snabbt. Även de som tvekade kom med, i sista stund. Och det var en 
överraskning för killarna, som var vana att glida iväg utan att städa upp efter sig. ”Men vad 
FAAN!” mullrade de. Pia med. ”Men vad sjutton gör ni, tjejer?” skrek hon. ”Killarna kan 
städa efter oss”, kastade Saga ur sig över axeln. ”Vi har gjort det så många gånger efter 
dem!” tillade Tova och jag sa ingenting som vanligt, hummade bara och försvann med de 
andra neråt korridoren. Pias röst slog över och sprack när hon stod i dörren och fäktade och 
skrek. ”Nu måste ni stanna och hjälpa mig!” sa Pia och lät som en liten förskräckt tant som 
försökte morska upp sig för att hon ansåg att det var den enda riktiga, men som samtidigt 
insåg att hon aldrig skulle få sin vilja igenom och att slaget redan var förlorat. ”Aldrig i 
livet att vi gör i ordning efter DEM!” sa killarna och lämnade henne till att göra i ordning 
allt efter oss. (Herrström 2006, 170) 

 

Flickorna har tidigare hjälpt läraren med att rengöra bildsalen medan pojkarna sprungit iväg 

med ett avslutande charmigt hejdå. Här blir nu läraren ensam kvar i salen trots hennes 

tillsägelser och vi kan se att läraren blir utan kraft när flickorna, som vi kan se som hennes 

buffert, går. Detta då pojkarna via den mansdominerande normen som lyder på skolan har mer 

makt och vägrar låta sig underordnas flickorna. Wahlström (2003, 17) menar att flickor allt 

för ofta anser att situationer där pojkar kommer i första hand är okej och att det är något som 

de är så vana vid att tanken på att det kan vara annorlunda inte ens bekommer dem. Flickorna 

i Tusen gånger starkare har börjat kämpa för jämställdhet under lektionerna, även under 

gymnastiklektioner där det främst förekommer bollsporter vilket flickorna anser är orättvist. 

Gulbrandsen (1994, 41) menar att pojkkulturen är vad som dominerar inriktningen på 

gymnastiken och att flickor många gånger bara är åskådare. Efter en hetsig diskussion bland 

flickorna, pojkarna och lärare under gymnastiklektionen gällande bollsporter fick flickorna 

nog. Flickorna ansåg att det klassen gjorde under idrottslektionerna var orättvist mot dem då 

pojkarna hade stora fördelar gällande längd och tyngd som gjorde att flickorna hade svårt att 
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delta. Trots flickornas invändande höll varken lärare eller pojkarna med. En av flickorna ger 

då ett förslag på vad de kan göra under gymnastiklektionen istället för bollsporter. 
 

Hon sa att de flesta av oss hellre vill dansa. Varför ska varenda gymnastiklektion innehålla 
sådant som killarna har lättast för? Killarna protesterade. De vill inte dansa. Det är bögigt 
att dansa sa några av dem. Trots att de läckraste killarna alltid kan dansa. De är så rädda! I 
vilket fall enades vi med Östen om att vi skulle få genomföra danslektioner. Men han tyckte 
att vi fick ta ansvar för dem själva. Och Tova anmälde sig. Hon ville göra en lektion med 
uppvärmning, en liten kombination och stretch. Flera tjejer började lysa med ögonen. ”Jag 
vill också!” Och vi blev alla lite gladare, det skulle kunna bli kul. Killarna stönade, de var 
uttråkade på förhand. ”Varför ska tjejerna få bestämma? Varför ska de få göra sådant som 
de tycker är kul? Varför ska det alltid daltas så mycket med dem? Det är orättvist! Bara för 
att det alltid ska vara så himla synd om dem!” sa killarna. Östen verkade inte kunna reda ut 
om det var orättvist eller inte. Han verkade tycka att det kanske var lite orättvist i själva 
verket, men nu fick väl killarna bjuda på det då. För att få tyst på tjatet, liksom. Han tittade 
på dem som om han försäkrade dem om att ingen ordning skulle rubbas. Detta betydde inte 
att han skulle tvinga alla att dansa hälften av gymnastiktimmarna. Det handlade om en eller 
två lektioner bara, sa han till de oroligt gläfsande killarna. (Herrström 2006, 138-139) 
 

Flickorna protesterar mot orättvisa men de försöker också komma med förslag på förändring. 

Läraren visar sig tveksam och stod på pojkarnas sida men flickorna fick igenom sitt förslag 

trots många protester. Protesterna från pojkarna angående att ha dans på gymnastiklektionen 

kan tros ha att göra med något som Gulbrandsen (1994) tar upp i sin undran om hur 

flickgymnastiken kan få mer status. Gulbrandsen (1994, 46) menar att pojkar har en 

föreställning om att alla flickor kan dansa väldigt bra, vilket inte alls är fallet. Deras dåliga 

självförtroende gällande dans och deras tro om att flickornas kunskaper i dans är väldigt bra 

kan vara orsaker som leder till deras protester. Lärarens agerande hjälper här inte flickornas 

kämpande mot jämställdhet då läraren försäkrar pojkarna om att danslektionerna inte är något 

som kommer att vara kontinuerligt. Han lovar flickorna endast 1-2 lektioner riktade till vad de 

vill göra vilket främst framstår som att han har svårt att hantera protesterna från bägge håll, 

men han får tyst på tjatet. Flickorna fick en liten respons på deras protester men pojkarna 

vann i det stora hela då gymnastiklektionerna till störst del fortsätter vara dominerad av 

pojkkulturen. 

 

Tusen gånger starkare tar även upp situationer där lärare missuppfattar lugnet i klassrummet 

som något positivt. När det egentligen visar på ett tyst “krig” mellan könen och en än större 

splittring mellan planhalvorna. 
 

Och Pia missförstod totalt stämningen i klassen. Vi hade absolut dämpat oss på senare tid, 
vi började bli splittrade och vi kände oss vilsna på grund av killarnas sexistiska attityd. Och 
Pia tolkade det som om vi var harmoniska. Som om allt lugnat sig. “Vad trevligt att 
stämningen är bättre nu igen, lagom till jul! Det känns som om ni har kommit i balans med 
varandra igen! Är det inte jättebra?” (Herrström 2006, 168) 
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Eleverna framstod som harmoniska och lugna vilket gjorde att läraren i det här fallet 

uppfattade stämningen som positiv. Det är viktigt att som lärare kunna läsa av situationer som 

dessa för att undvika framtida incidenter som kan uppstå när något som ligger dolt blossar 

fram. Den här situationen avslutas med att flickorna lämnade lektionen utan att plocka undan 

efter sig, så som pojkarna vid flera tillfällen tidigare har gjort. Pojkarna protesterade högljutt 

och även de lämnade till slut läraren ensam med städningen. En sådan här händelse gör att det 

är viktigt för lärare att vara medvetna om problem som kan uppstå när det inte är jämställt 

mellan flickor och pojkar i klassen. Det är viktigt att samtala om och arbeta för jämställdhet i 

klassrummet och det är även ett ämne som får stor del i läroplanen. När pedagoger arbetar 

med genuspedagogik inom verksamheten påpekar Svaleryd (2005, 196) att verksamheten får 

en öppnare och vänligare stämning samt ett ökat samarbete över könsgränserna. Med hjälp av 

det arbetssättet kan lärarna i det här fallet uppnå en ärlig harmonisk stämning i klassen och 

samtidigt ge eleverna större förståelse för vad genus är och hur de påverkas av könsrollerna.  

 

Didaktik 
I skolan behandlar undervisningen många viktiga ämnen som är aktuella i samhället. 

Jämställdhet är ett sådant ämne som länge har varit och är aktuellt att tala om och arbeta för. I 

det här avsnittet kommer vi att diskutera hur man kan arbeta för jämställdhet. Vi kommer att 

uppmärksamma problem som kan uppstå om man som lärare inte har tillräcklig kunskap om 

hur man bör gå till väga för att undervisa kring ämnet. Avsnittet kommer även behandla hur 

man kan använda sig av skönlitterära texter så som Tusen gånger starkare i undervisning. 

                   

Hur man kan arbeta med jämställdhet i skolan 
Eva-Maria Svensson (2008, 115) är professor i rättsvetenskap och hon nämner hur viktigt det 

är att ha kunskap om ämnet jämställdhet när man ska arbeta med det i förskola och skola. Det 

är inte bara styrdokument och lagar man ska ha koll på, utan också bakgrunden till vad 

jämställdhet betyder och är. Skolans roll är att förmedla det centrala kring jämställdhet samt 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Jämställdhet mellan flickor 

och pojkar är ett av de värden inom en lag som all skolans personal ska främja och arbeta 

med. Skolan har två huvuduppdrag kring jämställdhet, kunskapsuppdraget samt 

demokratiuppdraget. Kunskapsuppdraget nämner den del som ska utveckla kunskap och 

förmågor, medan demokratiuppdraget ska förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 
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Både demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget innefattar ämnet jämställdhet. Jämställdhet 

ska integreras i samtliga ämnen och är ett kunskapsområde, en förmåga samt ett 

grundläggande värde. 

Wahlström (2003, 134) berättar om den skolan hon arbetade på och hur dem arbetade med 

jämställdhet på deras skola. Allt började med ett intensivt arbete med personalutveckling för 

att få med alla lärare på tåget. De gjorde dagliga övningar och diskussioner. Efter att 

personalstyrkan var överens och utbildade inom ämnet jämställdhet, börja de med att dela på 

flickor och pojkar vissa delar av dagen. Deras tanke var att eleverna skulle få öva och bredda 

roller och färdigheter i en enkönad grupp för att sedan praktisera sina nyvunna erfarenheter i 

gemensam grupp. De arbetade mycket med flick- och pojkgrupper och för att personalen 

skulle känna ett stöd för deras nya sätt att arbeta på sökte de upp inspirationskällor och 

förebilder, kvinnor som vågar tro på sina idéer och som genomfört dem. Wahlström (2003, 

134) berättar även om en annan jämställdhetsplan som isländskan Margret Pala Olavsdottir 

upprättat. Den handlar om hur man kan arbeta med jämställdhet i skolan. Hennes mål var att 

flickor måste få lika stor plats som pojkarna får idag och genom det hade hon utvecklat en 

kompensatorisk jämställdhetspedagogik. På hennes skola var allting väldigt tydligt, både 

lärare och elever visste vad de arbetade med. Lärarna var väldigt tydliga mot sina elever samt 

mot sina kollegor. Hon hade också väldigt bra kontakt med elevernas föräldrar och fick 

mycket stöd från dem. Idag finns det ett eget nätverk och egna fortbildningar för pedagoger 

inom jämställdhet från Margrets jämställdhetspedagogik (Wahlström 2003, 

135).                         

Heldin (2006, 20) påstår att jämställdhet är en del av de grundläggande demokratiska värdena 

som ingår i de nationella målen för skolan. Därför anser hon att det är viktigt att arbeta med 

jämställdhet i skolan. Det man kan göra för att få in jämställdheten i klassrummet är att ta upp 

med klassen och fråga vad jämställdhet är för dem. Dock en nackdel om man ställer frågan 

öppet kan bli att eleverna ganska snabbt hamnar på en nivå som handlar om deras egna 

privatliv. Eleverna kopplar då gärna hur jämställdheten ser ut hemma hos dem, vem som 

diskar, städar, lagar mat osv. En lärare måste då lyfta blicken och se betydligt längre än det 

egna privatlivet. Det är skolan jämställdhetsmål som ska vara i centrum och därför behöver 

lärarna arbeta med eleverna så de förstår vad jämställdhet betyder och lära dem hur det ska bli 

bättre kring ämnet. 
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Övningar 
Forum för levande historia är en myndighet under kulturdepartementet. Deras uppdrag är att 

främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde. De arbetar utifrån 

lärdomar från historien samt för att skapa underlag till lärare i form av lektionsupplägg och 

lärarhandledning. Forum för levande historia ger förslag på två övningar som man kan 

använda sig av i klassrummet med sina elever. Detta för att diskutera jämställdhet, genus, 

normer, makt och diskriminering 

Papperskorgen 

En övning man kan göra med sina elever för att de ska bli medveten om att det finns olika 

hinder för olika människor i livet, heter papperskorgen. Denna övning handlar om makt, 

diskriminering, handlingsutrymme, (o)rättvisa och normer. Syftet med denna övning är att 

eleverna ska inse att vissa människor har det lättare och slipper kämpa för att nå dit de vill, 

medan andra människor måste kämpa mycket för att nå dit de vill och ibland kanske de inte 

ens lyckas. Övningen handlar också om hur det påverkar andra individer och inte bara sig 

själv. 

Övningen går till så här: Låt varje elev i klassen ta ett papper var och skrynkla ihop det till en 

boll. Ställ sedan klassen på en rad och längst fram i klassrummet ställer du fram en 

papperskorg. Sedan utgår du som lärare från den rad du hade ställt eleverna på och låter vissa 

elever sitta på en stol, andra stå upp, vissa står närmre papperskorgen och andra stå längre 

ifrån papperskorgen. Be sedan eleverna kasta sina ”pappersbollar” i papperskorgen från den 

plats de står på. Många elever kommer märka och tycka att övningen är orättvis. Efter att alla 

har kastat är det viktigt att du som lärare samtalar med eleverna om övningen var orättvis. 

Diskutera också varför vissa människor oftast slipper hinder i livet och varför vissa människor 

har det svårare i livet. Det är viktigt att eleverna kan se hur diskriminering samverkar och 

påverkar förutsättningar och möjligheter. Denna övning kan man koppla till boken Tusen 

gånger starkare, då flickorna behandlas orättvist mot vad pojkarna gör. En övning som 

papperskorgen kan få pojkarna att inse att det borde vara lika för alla, då de själva fick 

uppleva hur orättvis övningen var.      

Gestalta kön 
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En annan övning man kan arbeta med sina elever är att gestalta kön. Syftet med denna övning 

är att både flickor och pojkar ska få känna på hur det är att vara det motsatta könet. Övningen 

går till så att alla elever ska sitta i en ring. Be alla elever hitta en bekväm ställning. Låt sedan 

eleverna föreställa sig en väldigt kvinnligt kvinna. Har de svårt att komma på någon kan man 

tänka på en kändis. Ge varje elev lite tid att tänka hur de ska gestalta personen. Efter att alla 

elever har tänkt ett tag ska alla sätta sig så som de föreställer sig sin kvinnliga kvinna. Be 

eleverna då tänka en extra gång hur ställningen känns. Därefter låter du eleverna lämna sin 

plats i ringen och börja röra sig runt om i rummet på ett sätt som den kvinnliga kvinnan skulle 

göra. Efter att det har gått runt i rummet ett tag ska eleverna börja hälsa på varandra och bete 

sig som den kvinnliga kvinnan. Stoppa övningen och be eleverna sätta sig i ringen igen och 

gör samma övning en gång till fast denna gång ska eleverna föreställa sig vara en väldigt 

manlig man. 
 

Diskutera med eleverna efter hur de kände sig att vara det motsatta könet. Fråga om de kände 

några skillnader, vilka utrymmen man tog i de olika rollerna, fanns det likheter mellan hur 

män och kvinnor förväntas vara. Innan du börjar övningen är det viktigt att du berättar för 

eleverna att det inte finns något rätt eller fel, bra eller dåligt. Kopplar man denna övning till 

boken Tusen gånger starkare, kan man utgå från boken en hel del. Flickorna får känna hur det 

känns att vara en pojke medan pojkarna får känna hur det känns att vara en flicka. Detta är 

viktigt att diskutera, eftersom många kan känna att boken är orättvis. Tusen gånger starkare 

är en bok där flickorna och pojkarna behandlas och beter sig olika i många scener. Därför kan 

det vara bra att både könen får testa på hur det känns att vara det motsatta könet för att känna 

att både boken är orättvis samt att eleverna får känna att det kan vara orättvist i 

verkligheten.    
 

Dessa två övningar passar, enligt Forum för levande historia, bra att göra med den översta 

delen i grundskolan och gymnasiet. Vi anser dock att den även kan användas till den mellersta 

delen av grundskolan. Det som är en fördel med dessa övningar är att man kan förenkla dem 

om man vill testa göra den med exempelvis en årskurs 4:a, samt försvåra övningen om man 

vill göra den med exempelvis en årskurs 9:a.   
 

Slutdiskussion 
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De frågeställningar vi i den här studien har utgått ifrån är: Hur problematiseras ämnet 

jämställdhet i Tusen gånger starkare? Hur kan man arbeta med jämställdhet i 

skolundervisning? a) Hur kan man använda Tusen gånger starkare i skolundervisning? 

 

I vår analys av Tusen gånger starkare har vi kommit fram till att jämställdhet problematiseras 

på flera olika sätt, samt att boken inte problematiserar jämställdhet utan ojämställdhet. De 

centrala begrepp vi har utgått från när vi utfört analysen har varit genus, normer, könsroller, 

jämställdhet samt genuspedagogik. Dessa begrepp har i sin tur gett oss svar på hur boken 

presenterar skillnaderna mellan könen, som tydligt visas i Tusen gånger starkare. Analysen 

visar på att jämställdhet är ett bekymmer mellan eleverna i berättelsen, men även att det 

endast uppmärksammas av flickorna. Det uppmärksammas då Saga ankommer till klassen och 

förändrar tillvaron samt bryter mot de normer som de andra eleverna fastslagit sedan sjätte 

klass. Vi kan i analysen tydligt se vilka normer flickorna och pojkarna följer, de orättvisor 

som uppstår mellan dem samt hur pedagoger med automatik anser att bråkiga pojkar och 

lugna flickor är det ”normala”. Vi anser därför att Tusen gånger starkare är en bok som 

passar bra att använda i undervisningssyfte då man samtalar om jämställdhet. 

 

I undervisningssyfte kan boken användas på flera sätt. Man kan tillsammans med den klass 

man har läsa boken högt. Där känner vi att det är viktigt att diskutera avsnitt i boken 

kontinuerligt för att uppmärksamma eleverna om de situationer som problematiseras i boken 

samt uppfatta en förståelse för vad boken vill förmedla. Vi anser dock att boken inte bör 

användas till elever yngre än 10 år då den innehåller en del som kan anses olämpligt för 

mindre barn. Vid den typen av undervisning och med ett ämne så viktigt som jämställdhet 

anser vi att det är väldigt viktigt att läraren som utför undervisningen är korrekt påläst och 

kunnig i ämnet. Det är därför också viktigt att varje skola erbjuder utbildning i jämställdhet 

till sina pedagoger, vilket är rektorns ansvar. Om skolans pedagoger är pålästa och har mycket 

kunskap om ämnet jämställdhet kan man arbeta med jämställdhet i många olika grader. Det 

viktigaste en lärare ska göra är att vara tydlig både mot sina elever och kollegor. Om lärarna 

använder sig av genuspedagogik kan man uppnå ett lugnare klimat i verksamheten samt 

minska mobbning.  

 

Vi valde att arbeta med boken Tusen gånger starkare, dock anser vi att det går att använda 

annan skönlitteratur också. Tusen gånger starkare är en bok som är riktad till lite äldre barn 

och då vi vänder oss mot mellanstadiet anser vi att boken passar idealiskt för deras åldrar.  
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För att utveckla arbetet ännu mer med boken Tusen gånger starkare, har boken också 

filmatiseras. Vi anser då att man kan se filmen efter man läst boken och diskutera huruvida 

eleverna fått en annan bild av någon karaktär eller situation som uppstått.        

 

Som avslutning tror vi att en vidare undersökning där man går ut i verksamheten och 

använder sig av boken samt de övningar vi nämnt kan vara intressant. Vi tror att det kan vara 

givande för jämställdhetsarbete i verksamheten.  
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