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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa hur jämställdhet behandlas i olika sorters texter, framför allt i 

skolans styrdokument och i ungdomsromaner. En genomgång av läroplanerna visar hur 

skolan vill jobba med jämställdhet, vilken inställning samt vilka riktlinjer verksamhetens 

personal ska förhålla sig till. Jämställdheten får ta en relativt stor plats och antas också därför 

vara ett viktigt arbete i skolans verksamhet.  

En tematisk analys belyser hur två ungdomsromaner från 2000-talet, Före och 

efter Bella (2002) av Maja Hjertzell
1
 och Tusen gånger starkare (2006) av Christina 

Herrström
2
, tar upp jämställdhet som ämne. I båda romanerna framställs arbetet med 

jämlikhet som problematisk. Romanen Tusen gånger starkare handlar oavkortat om 

jämställdhet utifrån elevers uppfattning och lärarnas reaktioner på detta i olika skolsituationer. 

Före och efter Bella problematiserar ämnet ur ett mer samhällsinriktat sätt, även om 

skolsituationer också finns med.  

Alla rapporter, avhandlingar och verk vår uppsats har använt sig av pekar mot 

samma sak. De som jobbar i skolan är väl medvetna om vilka regler och förhållningssätt 

lärare bör beakta. Trots det är det ett mycket svårt ämne att jobba med. Brist på kunskap, tron 

att det är tidsödande och ett synsätt som säger att det redan är så självklart att ämnet aktivt 

existerar inom skolans verksamhet, gör det komplicerat. Friheten som finns idag i skolan när 

det gäller tolkningar av texter gör att många olika definitioner finns. För att arbetet ska vara 

framgångsrikt krävs aktiva insatser, samma definitioner och en gemensam grund att stå på för 

lärare.  

 

 

Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsarbete, läroplan, ungdomslitteratur, skola  

 

 

 

 

                                                           
1
 Maja Hjertzell, 2002, Före och efter Bella, Stockholm. 

2
 Christina Herrström, 2006, Tusen gånger starkare, Stockholm. 
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1. Inledning 

Begreppet jämställdhet har funnits ett par årtionden i skolans styrdokument, dock inte längre 

tillbaka än publiceringen av Lgr 69 då begreppet presenterades för första gången.
3
 Ämnet är 

viktigt att belysa då det ständigt är aktuellt och behöver få ta en stor plats i skolans 

verksamhet. Mycket forskning har gjorts inom ämnet med inriktning mot skolans yngre 

åldrar, även mot skolans äldre. Denna uppsats kommer att fokusera på grundskolans senare år 

samt gymnasieskolan.  

Säfström och Östman menar att en texts innehåll enbart realiseras i sitt möte 

med läsaren.
4
 För den här uppsatsen innebär detta att en lärare, vilken är den person som läser 

och tolkar innehållet i skolans styrdokument (i det här fallet läroplaner), ska förstå innehållet. 

Efter att sedan ha förstått innehållet ska detta också sättas i ett sammanhang för att kunna 

förmedlas vidare till eleverna. Eleverna ska i sin tur också förstå detta innehåll och 

sammanhang. Ännu ett led i detta är att eleverna i sin egen läsning av ungdomsromaner av 

typen Före och efter Bella (2002)
5
 och Tusen gånger starkare (2006)

6
 ska förstå innehållet i 

dessa, samt koppla denna förståelse till betydelsen skolan lägger i ordet jämställdhet. 

Romanerna som valts har en stark skolanknytning och behandlar ämnet på ett tydligt sätt. För 

att kunna tillgodogöra sig kunskap krävs en viss förförståelse, den förförståelsen antas läraren 

lägga grunden till. Grunden läggs när läraren förmedlar de värden som läroplanerna uttrycker.  

De texter uppsatsen ska fokusera på är det Bergström & Boréus definierar som 

koherenta- och kommunikativa texter. Koherenta för att de hålls ihop inom/av ämnet 

jämställdhet, kommunikativa för att de alla förmedlar ett budskap. Bergström & Boréus 

menar att texten har två huvudfunktioner, den ena uttrycker tankar och idéer där författaren 

använder sin text för att uttrycka tankar om till exempel verkligheten eller upplevelser. Denna 

aspekt av texten kallas då för innebördsaspekten. Det är ur denna aspekt romanerna kommer 

att läsas, som författarens reflektion och avspegling av samhället. Den andra aspekten är värd 

att nämna, men kommer inte att beaktas, det är den interpersonella aspekten.
7
  

 Då forskningen i denna uppsats riktar sig mot olika sorters texter ska det 

klarläggas vilka texter det handlar om ur ett skolperspektiv. De styrdokument som ligger till 

grund för analysen är skapade i vad Lindensjö och Lundgren kallar för formuleringsarena, 

detta innebär att läraren inte alls är delaktig i varken formulering eller bestämmelse av 
                                                           
3
 Ingegerd Tallberg, Broman, 2002, Pedagogiskt arbete och kön, Lund, s. 168.  

4
 Carl Anders Säfström & Leif Östman, 1999, Textanalys, Lund, s. 205. 

5
 Maja Hjertzell, 2002, Före och efter Bella, Stockholm. 

6
 Christina Herrström, 2006, Tusen gånger starkare, Stockholm. 

7
Göran Bergström & Kristina Boréus, 2005 Textens mening och makt, Lund, s. 16.  
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innehåll i texterna.
8
 Formuleringsarenan är den arena där till exempel politiker befinner sig. 

Exempel på dokument formade i denna arena är styrdokument som läroplaner. Detta innehåll 

i sin tur ska förmedlas till eleverna av läraren, samma elever som sedan läser 

ungdomsromaner. Ungdomsromanerna är formade i en realiseringsarena där läraren är högst 

delaktig.
9
 Med realiseringsarena menas den arena där lärarna befinner sig. Här försöker 

lärarna hitta material som uppfyller de krav som formaliseringsarenan (läroplaner) ställer på 

skolverksamheten. Uppsatsen vill försöka närma sig problematiken med att förverkliga ett 

ämne som jämställdhet. Med utgångspunkt i den verklighetsavspegling vi utgår ifrån i 

romanerna kan vi tydligt se problematiken kring att följa vad samhället tror är givna regler.  

 Vi väljer att analysera skönlitteratur för ungdomar för att den i stor utsträckning 

behandlas ute i skolorna. Inom svenskämnet har litteratur en stor plats och läses gemensamt i 

klasserna eller enskilt av eleverna. Eftersom uppsatsen även ska ha en didaktisk riktning är det 

naturligt att även undersöka styrdokumenten med tyngd på värdegrunden. Värdegrunden är 

bland det viktigaste i verksamheten och i arbetet som lärare, den ska genomsyra allt arbete 

som sker i skolan.  

 Litteraturen vi valt är, som tidigare nämnts, två ungdomsromaner från början av 

2000-talet. De är pedagogiskt utformade och de beskriver till viss del hur det kan se ut i 

verkligheten. Utifrån det kan diskussioner kring ämnet jämställdhet föras. De kan även ses 

som moraliserande litteratur då de visar en verklighet som behöver förändras om jämställdhet 

mellan könen ska kunna existera. Det framgår tydligt i romanerna vilka som är goda och vilka 

som är onda. 

 

1.1 Problemformulering 

I ett samhälle där jämställdhet alltid är lika aktuellt, vilka möjligheter erbjuds elever till 

förståelse av ämnet? Läroplanerna uttrycker klart och tydligt vilka riktlinjer verksamhetens 

personal ska jobba efter, däremot står det ingenstans hur detta arbete ska gå till. Forskning 

tyder på att det behövs klara strukturer och definitioner för att arbetet kring jämställdhet ska 

vara framgångsrikt.
10

  

Då läsning av skönlitteratur/ungdomsromaner är en viktig del i skolan samt för 

elevernas bildning är det också viktigt att undersöka hur ämnet presenteras och därmed också 

                                                           
8
 Bo Lindensjö & Ulf P Lundgren, 2002, Utbildningsreformer och politisk styrning, Stockholm, s. 171-177. 

9
 Ibid, s. 171-177.  

10
 Se exempel Eva-Karin Wedin, 2009, Jämställdhetsarbete i förskola och skola, Stockholm.  
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kunna fastställa hur representativa verken är. Hur framställs problematiken i böckerna och vad 

kan vi dra för slutsatser av detta?  

Idag finns det fortfarande ojämlikhet mellan könen, det är ett problemområde 

skolan aldrig kan jobba för mycket med/mot. Ämnet kräver uppmärksamhet och för att arbeta 

med det krävs kunskap.  

 I romanerna vi valt att arbeta med i denna uppsats beskrivs ungdomars vardag 

som problematisk när ämnet jämställdhet ligger i fokus. Skolan, som vi mest valt att fokusera 

på, borde vara den plats där arbetet kring jämställdhet är kontinuerligt. Men där finner vi ett 

problem i romanerna då vi ser det motsatta. 

 

1.2 Bakgrund: Jämställdhet i skolan 

Ända sedan 1960-tal har begreppet jämställdhet funnits med i skolans styrdokument. På 

senare år har det dock fått allt mer plats då ämnet har utvecklats till en pedagogisk fråga som 

kräver kunskap och kompetens inom ämnet.
11

 Inom detta gemensamma arbete skolan 

förutsätts klara av är det givetvis viktigt att de som jobbar inom samma verksamhet har 

likartad definition av ämnet. Det handlar i stort om att skapa sig en gemensam förståelse för 

att över huvud taget kunna förmedla vidare kunskapen till eleverna. I all pedagogisk 

verksamhet har också värdegrunden fått stor genomslagskraft, Wedin kallar detta för det 

främjande arbetet.
12

 Värdegrunden presenteras i Lpf 94 enligt följande: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§). Skolan har en viktig 

uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar 

på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.
13

 

 

Lpo 94 innehåller en liknande formulering. Innehållet speglar önskade relationer och önskade 

behandlingssätt. Wedin menar att skolan idag inte alls är jämställd, det är snarare en plats där 

könsmönster återskapas och förstärks. Skolan är en del av samhället och det är där 

värderingarna återspeglas.
14

 Ingegerd Tallberg Broman pekar i sin bok Pedagogiskt arbete 

                                                           
11

  Ibid, s. 11.  
12

  Ibid, s. 30.  
13

 Skolverket, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 3.   
14

 Wedin, s. 13f.  
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och kön direkt på problematiken kring jämställdhet: ”Jämställdhet i skolan har en tydlig 

formell status och stöd i dokument. Undersökningar visar dock återkommande att 

jämställdheten är formell – men inte reell i skola och klassrum.”
15

 Wedin menar också att 

skolan har haft svårt att genomföra arbetet med jämställdhet i enlighet med det uppdrag 

skolan fått från regeringen.
16

 Trots de årliga likabehandlingsplanerna som ska formuleras av 

varje skola i Sverige samt den årliga planen för att förhindra kränkande behandling och 

förebygga trakasserier så finns det alltså ett stort behov av utveckling och hjälp i arbetet. 

Planerna ska innehålla konkreta mål och dessa ska också vara tidsbestämda, det handlar om 

att skilja på visioner och mål. Dessa två planer är viktiga i arbetet med jämställdhet, skriver 

Wedin, och pekar på vikten av att hålla arbetet ständigt pågående och ämnet aktivt.
17

 

Carlsson-Wahlgren menar att det sedan 2002 ska finnas genusutbildade pedagoger i den 

svenska skolan: ”Dessa har uppdraget att verka som resurspersoner för att skolans personal 

ska få hjälp att uppfylla läroplanens värdegrundsmål om jämställdhet mellan kvinnor och 

män.”
18

 

 Myndigheten för skolutvecklingens skrift pekar på skolans uppgift att integrera 

jämställdhet som kunskapsområde i all undervisning. I gymnasieskolan finns också specifika 

krav på läraren som ska spegla både manliga och kvinnliga perspektiv.
19

 

 I texten ”Genus och jämställdhet” har Lif pratat med personer som arbetat i 

skolans verksamhet och fått uppfattningen om att när dessa personer försökt uppmärksamma 

jämställdhetsarbete på sina arbetsplatser har de mött ett motstånd från skolledning, annan 

personal, föräldrar och elever. Många tycker att det är viktigt, så länge någon annan tar tag i 

det.
20

 Samma motstånd menar Carlsson-Wahlgren att hon upplevt i forskningen till sin studie: 

”Genuspedagogerna beskriver att de tacklar motstånd genom att inte gå in i diskussioner för 

de har upplevt att de som framför motståndet ändå inte vill lyssna. De som står för motståndet 

vill hålla kvar vid sina vanliga arbetssätt och inte ändra på något.” Lärarna i hennes studie 

menar att jämställdhetsarbetet är något som ligger utanför det dagliga läraruppdraget.
21

  

 I föregående kapitel nämndes Lifs definition på reell jämställdhet, Hedlin tar 

också upp detta och menar att så gott som all forskning talar för att det inte finns någon reell 

                                                           
15

 Tallberg Broman, s.15.  
16

 Ibid, s. 14.  
17

 Ibid, s. 30 ff.  
18

 Viktoria Carlsson-Wahlgren, 2009, Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola – En studie om 

genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. Jönköpings universitet, s. 15.  
19

 Myndigheten för skolutveckling, s. 12.  
20

 Lif, s. 14. 
21

 Carlsson-Wahlgren, 2009, s. 179f.  



7 
 

jämställdhet i grundskolan mellan flickor och pojkar. Större delen menar att pojkar får mer 

utrymme och gynnas mer än vad flickor gör:  

 

Lektioner där pojkar och flickor får lika stort utrymme upplevs som flickdominanta. Lärarna är 

själva omedvetna om att det oftare vänder sig till pojkar […] eller så menar de att det är pojkarna 

som tar utrymme.[…] En lärare som ansträngde sig för att fördela taltiden i enlighet med en jämn 

könsfördelning mötte motstånd från både pojkar och flickor […] så självklart och normalt upplevs 

det att pojkar ska ha mer utrymme i skolan.
22

  

 

 

Till och med eleverna är så inkörda med den felaktiga balans som upplevs i skolan idag. 

Lärare som försöker närma sig ämnet möter motstånd och mycket möjligt är att när detta sker 

i samband med svårigheterna att jobba med ett ämne som inte har någon klar och gemensam 

definition, resulterar det i inget arbete alls. Carlsson-Wahlgren anser att det till och med är så 

att hela skolans pedagogik är mer anpassad för flickor som är mer analytiska, 

samarbetsorienterande och långsiktiga i sina studier, skolans formkrav möter inte pojkar på 

samma sätt.
23

 

1.3 Begreppet jämställdhet 

För uppsatsens syfte kan det vara passande med en definition av vad jämställdhet handlar om. 

Jämställdhet är ett ord som fått stort genomslag men definitionen är inte entydig. Begreppet 

har sitt ursprung, menar Eva-Karin Wedin, i de mänskliga rättigheterna skapade av FN 

1948.
24

 Nationalencyklopedin presenterar följande förklaring av ordet: 

jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet 

rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen.
25

 

I introduktionen till boken Race, Ethnicity and Gender in Education förklaras begreppet 

jämställdhet mellan könen genom att förklara hur ojämställdhet tar sig uttryck i samhället. 

Samhället är uppdelat och detta beror på skillnaden i makt, det är ett patriarkalt samhälle. 

Tvärkulturella studier visar att det inte är jämställt mellan könen på flera punkter såsom 

ekonomi, politik, utbildning och sjukvård. Undersökningar visar att kvinnor uppmintras till att 

arbeta inom lågavlönade jobb och detta leder till att det är svårare att behålla och utvecklas i 

sitt arbete. Det finns inget samhälle idag där kvinnor har mer makt än män. Mäns och 

kvinnors roller värderas olika i ett samhälle. Det finns biologiska skillnader mellan män och 

                                                           
22

 Maria Hedlin, 2006, Jämställdhet - en del av skolans värdegrund, Stockholm, s, 62.   
23

 Carlsson-Wahlgren, 2009, s. 25.  
24

  Wedin, s. 18. 
25

  www.ne.se sökord: jämställdhet 2010-10-26 klockan 08.56.  

http://www.ne.se/
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kvinnor, men detta behöver nödvändigtvis inte leda till ojämlikhet. Det finns olika teorier om 

varför det finns olikhet mellan könen, vissa menar att det har med det biologiska att göra. 

Andra tror att det har med samhället att göra, att kvinnor uppfostras med att kvinnor är 

uttrycksfulla och att män har en mer instrumentell roll. Men med den förändringen och 

utvecklingen som sker går vi mot ett mer jämställt samhälle i framtiden.
26

 

Myndigheten för skolutveckling menar i sin skrift Hur är det ställt? Tack ojämt! att det 

är en fråga om människovärde och rättigheter men också att mänskliga resurser är en stark 

faktor. Med mänskliga resurser menas de kvinnliga eller manliga egenskaper som på ett eller 

annat sätt kan ses komplettera eller nyansera exempelvis ett arbetsklimat på grund av att de är 

just könsbundna. Män och kvinnor har setts som varandras ”kompletterande motsatser”, detta 

är i sig inget hinder då studien menar att könsrelationer varken är fasta eller oföränderliga, vi 

människor skapar själva det som är manligt och kvinnligt i olika sammanhang.
27

 Wedin 

beskriver jämställdhet som en vision eller ett mål att nå där grunden ska vara 

likabehandling.
28

  

 Då det är på uppdrag från regeringen som skolorna jobbar med bland annat 

jämställdhet kan det vara intressant för uppsatsen att granska deras definition. På 

regeringskansliets hemsida finns följande att läsa om jämställdhet: 

[…] jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som konserverar 

fördelning av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels att skapa förutsättningar 

för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation. När kvinnor 

och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och 

demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors 

kompetens och skaparkraft främjas.
29

 

Vidare står det på hemsidan om insatserna som regeringen fattade beslut om i juni 2008, 

jämställdhetssatsningen inom skolans område. I budgetpropositionen för 2008 uttalades det 

tydligt att värdegrunden ska stärkas just på grund av att jämställdheten måste främjas, alla 

elever måste få tillfällen att utvecklas utan att de traditionella könsmönstren som finns ska 

vara ett hinder. Skolans demokratiska uppdrag grundas i Europakonventionen, artikel 14 den 

4 november 1950, konventionen gäller som lag i Sverige sedan 1995.
30

  

 Lif talar i sin text om kvantitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet. Med 

kvantitativ jämställdhet menas att det är lika många kvinnor som män som finns till exempel 

                                                           
26

 Zajda och Freeman (red.), 2009 Race, Ethnicity and Gender in Education. Cross-Cultural Understandings. s. 

xvi ff. 
27

  Myndigheten för skolutveckling, 2003 Hur är det ställt? Tack ojämt! s. 7ff. 
28

  Wedin, s. 17.  
29

  www.regeringen.se/sb/d/2593 sökning gjord 2010-11-08 klockan 20.15.  
30

  Delegationen för jämställdhet i skolan, Dir. 2008:75. S. 1f. www.regeringen.se sök: jämställdhet, 

publikationer.  

http://www.regeringen.se/sb/d/2593
http://www.regeringen.se/
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inom ett visst yrke eller utbildning.
31

 Ett exempel på detta inom skolvärlden kan vara att ett 

gymnasieprogram som i stort sett representeras av bara killar försöker locka även tjejer till 

programmet. Men Lif menar att detta inte är någon garanti för att skapa jämställdhet mellan 

könen. Det kan dock vara en viktig del av jämställdhetsarbetet. Kvalitativ jämställdhet är 

alltså den mest betydelsefulla jämställdheten, där män och kvinnor har samma rättigheter och 

skyldigheter.
32

  

 Ännu ett par begrepp Lif tar upp är formell och reell jämställdhet. Det 

förstnämnda är jämställdhet som begrepp i lagar, styrdokument och andra formella dokument 

för olika verksamheter. Reell jämställdhet är den som finns i verkligheten. Bara för att det 

finns formella formuleringar om jämställdhet är det ingen garanti för att det finns reell 

jämställdhet.
33

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att klarlägga hur ämnet jämställdhet behandlas i olika sorters 

texter, såsom skolans styrdokument (läroplaner) men även att se hur ungdomsromaner väljer 

att framställa problematiken kring jämställdhet. Under vår utbildning har vi ofta läst om 

värdegrund, jämställdhetsprojekt och skrivit uppgifter om ämnet ute på Vfu. Problemet vi har 

upplevt är att det inte är speciellt svårt att tala om, skriva om eller diskutera jämställdhet. De 

flesta i skolans verksamhet är väldigt medvetna om vad ämnet innebär. Det vi däremot 

upplevt är att det verkar vara oerhört svårt att sätta dessa ord i handling. Att hitta ett sätt att 

jobba så att det genomsyrar undervisningen tycks inte vara lika självklart som i den text vi 

läser i läroplanerna. Det handlar i det stora hela om att jobba aktivt med individens rättigheter 

och skyldigheter både på ett personligt plan, men även att se till hur vi behandlar varandra. 

Vi vill undersöka problematiken med att jobba med ett ämne som jämställdhet, 

vilka riktlinjer finns det och hur tas dessa riktlinjer sedan in i praktiken? Praktiken får här vara 

den verklighet vi finner i ungdomsromanerna. Uppsatsen syftar till att genom en tematisk 

analys av romanerna och en genomgång av läroplanerna problematisera ämnet. Romaner sägs 

vara en spegling av vår samtid. Karaktärer och deras beteende säger mycket om hur ämnet 

uppfattas i verkligheten. Vi ska också undersöka hur reaktioner om ämnet kan se ut. Då 

romanerna behandlar samma ämne men på olika sätt tycker vi att de är intressanta att 

analysera.  

                                                           
31

  Jan Lif, (red), 2008, Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan, Lund, s. 13.  
32

  Ibid, s. 13. 
33

  Ibid, s. 13.  
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 Vi ska gå igenom Lpo 94 och Lpf 94, i dessa specifikt värdegrunden. 

Anledningen till detta är för att dessa styrdokument är övergripande för hela skolans 

verksamhet. Läroplaner talar om för lärare hur det bör se ut, men däremot inte hur det kan 

möjliggöras.  

Romanerna vi ska analysera är Maja Hjertzells Före och efter Bella och 

Christina Herrströms Tusen gånger starkare. Den förstnämnda romanen är en reaktion på 

samhället och skolan sett från ungdomars/elevers perspektiv. Den sistnämnda reflekterar 

verkligen elevernas uppfattning om hur ämnet behandlas och ges plats i skolan. Anledning till 

att vi använder oss av både grundskolans läroplan och gymnasiets (den frivilliga skolans) 

läroplan är för att vi anser att arbetet med jämställdhet är lika aktuellt i båda skolformerna. 

Romanerna är passande både för grundskolans senare år och gymnasiet.  

 

Frågeställningar: 

 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?  

 

1.5 Metod  

För att kunna analysera ämnet jämställdhet i texter utgår vi från hermeneutiken, vilket betyder 

tolkningslära. Patel & Davidson förklarar det som att den mänskliga existensen kan förklaras 

och förstås via språket – i det här fallet texten. Hermeneutiken fokuserar på kvalitativ 

textanalys där en förståelse uppstår genom tolkning.
34

 Vi vill också poängtera att det handlar 

om vår tolkning, andra personers läsning kan naturligtvis resultera i annan tolkning. Den 

kvalitativa textanalysen syftar till att förklara helheten i texten. Vissa passager är viktigare än 

andra och dessa ska analyseras via närläsning. Uppsatsen vill komma åt förklaringar, 

tolkningar och reaktioner på ämnet jämställdhet. För att kunna göra det kommer passager att 

                                                           
34

 Runa Patel & Bo Davidson, 2003, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Lund, s. 28f.  
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väljas ut, dessa analyseras noggrant för att kunna göra en beskrivande analys av vad det 

handlar om.  

Det finns två olika vägar att gå när det kommer till den kvalitativa textanalysen, 

den ena handlar om att systematisera texten och den andra om att kritiskt granska den. 

Systematisera texten gör vi för att få fram olika tankar eller idéer. Här spelar tankarna som 

framkommer om jämställdhet i texten en stor roll, inte nödvändigt det sagda utan det som 

ligger under ytan. Detta gör man för att textens mening ska vara lättare att förstå. Utifrån detta 

vill vi få fram olika teman som kan underlätta analysen av romanerna. När man kritiskt 

granskar texterna utvecklar man analysen lite längre än när man endast gör en 

systematiserande analys.
35

 De passager som kommer att granskas kritiskt är de som 

uttryckligen i texten behandlar jämställdhet på olika sätt utifrån de teman vi har.  

För att kunna utforska området jämställdhet som det framställs i 

ungdomsromanerna kommer vi förutom att ägna oss åt kvalitativ textanalys även att ägna oss 

åt inriktningen idé- och ideologikritisk analys. Den typen av analys kommer in på grund av 

den kritiska granskningen vi gör framför allt i romanerna. Det handlar om att belysa de 

samhälleliga konflikterna, i det här fallet angående jämställdhet, som romanerna speglar. 

Bergström & Boréus definierar begreppet ideologi som något inte enbart politiskt med tydliga 

avgränsningar, utan som i skolans värld kan betyda ett visst synsätt på exempelvis 

jämställdhet.
36

 Idé kan förklaras vara en tankekonstruktion som följer ett visst mönster. Här 

används uttrycket för till exempel föreställningar om verkligheten. Det finns även normativa 

idéer som rör samhälleliga fenomen, som till exempel i den här uppsatsen kan tänkas vara att 

jämställdhet är något som borde vara självklart.
37

  

 Uppsatsen kommer att riktas mot det Tingsten definierar som den första 

grundläggande värdepremissen inom ideologianalysen, synen på rättvisa. Rättvisan i det här 

fallet ligger i varje individs rätt till lika behandling oberoende av kön.
38

 Den idé- och 

ideologikritiska analysen är anpassningsbar i det här fallet på grund av hur skolans läroplaner 

är formulerade. Dessa talar för hur lärare kan eller hur lärare helst ska jobba för en jämställd 

skola. Det är anpassade idéer eller tankar om hur detta ska gå till. Det kan, på grund av sin 

diffusa beskrivning, uppstå problem för lärare att vidarebefordra de värden läroplanerna 

beskriver. Ungdomslitteraturen fungerar som en förklaring av hur det kan se ut i skolorna, hur 

                                                           
35

 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, 2007, Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, s. 237 ff. 
36

 Bergström & Boréus, s. 149f.  
37

 Ibid, s. 154.  
38

Bergström & Boréus, s. 150.  
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eleverna uppfattar ämnet och hur de också visar förståelsen av det. Som Bergström & Boréus 

uttrycker det: ”[…] kan en sådan tankekonstruktion vara såväl en föreställning om 

verkligheten, som en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla.”
39

 

Tankar eller idéer, föreställningar om hur det kan/ska vara innebär att vi utför en innehållslig 

idéanalys.  

 I uppsatsen kommer vi att göra en tematisk analys av Före och efter Bella och 

Tusen gånger starkare. Den tematiska analysen av romanerna grundar sig i centrala begrepp 

ur Lpo 94 och Lpf 94. Vi vill undersöka hur ungdomslitteratur med tydlig skolanknytning tar 

upp problematiken kring jämställdhet. Vi har valt ut fyra teman som utgångspunkt för 

analysen av romanerna. Dessa teman är ”Alla människors lika värde, unika särart och 

integritet”, ”Möjligheter att uttrycka personliga ställningstaganden”, ”Kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser” samt ”Lärares värderingar”. För att dessa teman ska bli 

förståeliga kommer en genomgång av de båda läroplanerna att göras. 

 Arbetet med kursplanerna och ungdomsromanerna kommer att delas upp på så 

sätt att Maria ansvarar för Lpo 94 och Före och efter Bella och Therese ansvarar för Lpf 94 

samt Tusen gånger starkare. Sammanförandet av de båda analyserna till en gemensam 

tematisk analys har gjorts tillsammans. Även slutdiskussionen har gjorts tillsammans. 

 

1.6 Avgränsningar  

 

Undersökningen kommer enbart att kartlägga hur texterna behandlar ämnet på olika sätt 

beroende på vilken typ av text det är, men inte vidare hur texterna tas emot eller uppfattas av 

eleverna. Uppsatsen riktar sig enbart mot grundskolans senare år samt gymnasiet och kommer 

inte att behandla tidigare åldrar.  

Urvalet av romaner har gjorts baserat på dels vilken ålder som behandlas och 

dels på hur innehållet speglar skolans verksamhet och ungdomars vardag. Vi har också valt 

två relativt nya romaner, varav den ena Tusen gånger starkare också filmatiserats nyligen. 

Grundat på dessa urval har enbart två romaner valts ut, Före och efter Bella från 2002 och 

Tusen gånger starkare från 2006. Urvalet av romaner gjordes också delvis på basis av vad vi 

själva mött för litteratur ute i skolorna, och dels på en genomsökning av titlarna på Google, 

som visade att de fanns med på flertalet listor över rekommenderad litteratur för elever. 

                                                           
39

 Bergström & Boréus, s. 149. 
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 Generaliseringar om hur det ser ut överlag i ungdomslitteraturen eller i 

styrdokument kommer inte att göras, vi tar enbart hänsyn till det material vi valt att analysera.  

 

1.7 Tidigare forskning 

Johan Elmfeldts bok Läsningens röster. Om litteratur, genus och lärarskap är ytterst relevant 

att ta upp i detta sammanhang. Han analyserar undervisning och litteratur med fokus på 

genus. Undersökningen genomfördes på så sätt att Elmfeldt spelade in ett antal egna 

undervisningssituationer och genom dem analyserade han hur män och kvinnor förhåller sig 

till varandra i ett klassrum och hur de diskuterar och resonerar när de läst texter som handlar 

om män och kvinnor samt relationen dem emellan. 

 Victoria Carlsson-Wahlgren kom 2009 ut med sin studie Den ånga vägen till en 

jämställd gymnasieskola – En studie om genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans 

jämställdhetsarbete. Studien bygger på sex gymnasiepedagogers erfarenhet av 

jämställdhetsarbete och ämnar generera ny kunskap om hur arbetet ska kunna fungera. Det 

handlar om att bemöta elever likvärdigt oberoende av kön. Studien visar inte bara att elever 

bemöts olika beroende av vilket kön de har, utan också att detta genererar i olika betyg. 

Carlsson-Wahlgren har genom en hermeneutisk studie visat att det är fullt möjligt att införa 

ett genusmedvetet arbetssätt i skolan, men att motståndet tyvärr är stort. 

Antologin Modig och stark – eller ligga lågt har samlat olika texter som 

behandlar barn- och ungdomslitteratur ur ett genusperspektiv. Redaktör för boken är Lena 

Kåreland. De olika undersökningarna syftar till att belysa frågor kring genus som är kopplade 

till skolan och läsning. De undersöker även hur litteraturen används i verksamheten samt 

lärarnas syn på den. Fokus ligger på hur genus konstrueras i barn- och ungdomslitteratur. De 

fyra olika författarna till texterna undersöker några böcker som förekommer ute i 

skolverksamheten, allt ifrån förskolan till högstadiet. Boken är uppdelad i tre delar. De två 

första delarna är inriktade på förskolan och den litteratur som förekommer där. Den tredje och 

sista delen riktar in sig på ungdomslitteraturen där romanerna Hjärtans fröjd (1992) av Per 

Nilsson och Vinterviken (1994) analyseras. Denna antologi är forskning inom samma 

ämnesområde som denna uppsats ligger, därav är den viktig att nämna. 

 Jane Martins kapitel ”Gender, Education and the New Millennium” i boken 

Education, equality and human rights tar upp jämställdhet och utbildning ur ett historiskt 

perspektiv. Boken i sig inriktar sig på fem olika områden; kön, ras, sexualitet, speciella behov 
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samt social klass. Dessa områden diskuteras var för sig och kopplas till utbildning. Den tar 

alltså inte upp något om litteraturens betydelse, men är ändå värd att nämna i sammanhanget. 

 Ett annat verk som tar upp jämställdhet ur olika perspektiv är Joseph Zajdas och 

Kassie Freemans (red.) bok Race, Ethnicity and Gender in Education. För den här uppsatsen 

är kapitlet ”Globalisation, Transnational Feminism and Education justice” av Jill Blackmore 

relevant samt introduktionen till boken. Blackmore tar upp den historiska utvecklingen när det 

gäller jämställdhet och utbildning. Hon tar bland annat upp konsekvenserna av 

globaliseringen. Kapitlet fokuserar på utvecklingen i Storbritannien, USA, Australien och Nya 

Zeeland. Hon kommer fram till att området behöver utvecklas för att försäkra sig om att 

flickor och kvinnor får en jämställd utbildning, 

 

1.8 Disposition 

 

Uppsatsen består av fyra delar. Inledningen beskriver bland annat metod, syfte, 

frågeställningar och sammanfattningar av de verk som har analyserats. Del två behandlar 

jämställdhet, både utifrån en allmän definition och ur ett skolperspektiv. Del tre innehåller en 

genomgång av läroplanerna och vad de säger om jämställdhet. Del fyra är en tematisk analys 

av ungdomsromanerna, där samtliga delar kopplas till läroplanernas grundläggande 

beskrivningar av jämställdhet. Den avslutande del fem är en slutdiskussion.   

 

1.9 Presentation av Före och efter Bella och Tusen gånger starkare 

 

Före och efter Bella – Maria  

Maja Hjertzell debuterade 2001 med barnboken Ett lingon i en hiss, förutom sitt skrivande 

arbetar hon som gymnasiebibliotekarie i Arvika. 2002 kom hennes roman Före och efter 

Bella ut vilken hon själv beskriver som en feministisk pojkbok.
40

 Romanen börjar med att 

berättaren leder in läsaren i berättelsen. Det är Filip som går i nian som är berättaren och det 

är ur ett jag-perspektiv berättelsen framställs. Det börjar med att informeras att det ska komma 

en ny tjej till Filips klass av klassföreståndaren Harry, som man i romanen kommer att få 

möta flera gånger. 

                                                           
40

 http://www.barnensbibliotek.se/F%C3%B6rfattare/Forfattarlista/hjertzell/tabid/371/Default.aspx. 2010-11-20. 

Kl 14.05. 

http://www.barnensbibliotek.se/F%C3%B6rfattare/Forfattarlista/hjertzell/tabid/371/Default.aspx.%202010-11-20
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 Det är en ganska explicit inledning i romanen där Filip ger tydliga tecken på att 

det är något speciellt som kommer att hända under deras sista tid i grundskolan. Då han 

jämför sitt liv med en film och menar att huvudpersonen sällan förstår att det händer något 

viktigt, det gör bara publiken.
41

 

 Första gången läsaren får möta Bella beskriver Filip henne som allvarlig och han 

gör en skillnad mellan henne och andra tjejer. Det visar sig att Bella inte är någon vanlig tjej 

då hon inte backar för att ta en diskussion, hon står upp för sina åsikter och är till och med 

ganska provocerande. Hon tycker att kvinnan är förtryckt och hon vägrar bli en kopia, som 

hon menar att konsumtionssamhället vill att alla ska bli. Bella kommer tidigare ifrån Umeå, 

där hon bland annat medverkade i en aktivistgrupp som verkade för kvinnors rättigheter. 

Ganska oväntat blir Filip och Bella kompisar, och deras vänskap kommer att påverka bådas 

liv. I skolan Filip och Bella går i beslutas det att det ska äga rum en skönhetstävling för niorna 

som en rolig aktivitet. De flesta är för tävlingen, men inte Bella, som väljer att vara med i 

tävlingen för att extra tydligt få föra fram vad hon tycker, att det är fel. Filip väljer att 

beskriva den här omvälvande perioden i sitt liv som före och efter Bella, där Bella 

symboliserar förändring, hon förändrar både honom och hans sätt att tänka. I boken ges en 

inblick i unga människors vardag och hur deras skolsituation kan se ut. 

 

Tusen gånger starkare – Therese  

Christina Herrström, född 1959 i Stockholm har länge varit aktiv författare, sysslat med teater 

och bland annat skrivit de populära historierna om Ebba och Didrik.
42

 Hon gav ut Tusen 

gånger starkare 2006, boken filmatiserades 2010.  

Romanen handlar om Signe som går på högstadiet. Signe är tystlåten och blyg, 

men den bästa eleven i klassen. Trots detta får hon aldrig uppskattning från lärarna, annat i 

skrivet betyg på papper. Signes klass kallas av lärarna på skolan för ”den odefinierbara 

högen”. Signe ser också sig själv som odefinierbar, hon önskar att hon kunde få ta mer plats, 

att hon skulle våga.  

Klassen är uppdelad i kategorierna de populära, de smarta och töntarna. Allt 

kretsar kring den populäraste tjejen Mimi och hennes hov, det har med grupplojalitet att göra. 

Tjejerna i klassen har blivit vana med tillsägelser när de pratar och orättvisan i att killarna 

                                                           
41

 Ibid, s. 9.  
42

 http://www.bonniercarlsen.se/Upphovsman/Forfattarpresentationssida/?personId=18503. 2010-11-20. Kl 

13.55.  

http://www.bonniercarlsen.se/Upphovsman/Forfattarpresentationssida/?personId=18503
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aldrig möts av samma bristande tålamod. Jämställdhet är något man pratar om men inte aktivt 

jobbar med. Det är fina ord som rör sig på ytan men aldrig omsätts.  

En dag kommer en ny tjej till klassen, Saga. Hon är stark, farlig, trolös och går 

sin egen väg. Hon är väl medveten om de rättigheter och skyldigheter hon har, dessutom är 

hon inte rädd för att kräva dem. Saga får snabbt respons av lärarna som till en början tycker 

att en tjej som hon behövs i klassen, hon kan verka som ett positivt dragplåster för de andra. 

De andra tjejerna betraktar Saga, tar henne till sig och tillåter henne att komma och röra om i 

de konstellationer som funnits så länge. Detta får dock oanade konsekvenser lärarna inte kan 

hantera. När Saga rör om i klassens konstellationer och verkar för att jämlikheten som står på 

pappret ska verkställas får det inte bara tjejerna att agera annorlunda. De tar mer plats och är 

inte längre rädda för att handla när de tycker att de behandlas orättvist, de har ju Saga bakom 

sig. Saga är tusen gånger starkare än alla andra tjejer, och egentligen inte bara stark – nej, 

Saga är jämställd.  
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2. Genomgång av läroplaner på ämnet jämställdhet 

2.1 Lpo 94 – Maria  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det 

mycket om jämställdhet, framförallt i det första kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag”. 

Läroplanen är grundläggande för hela verksamheten, vilket innebär att det som står där ska 

genomsyra allt som görs i skolan.
43

 

 Det framkommer snabbt att de grundläggande värdena i skolan bland annat är 

att alla människor är lika mycket värda och att jämställdhet mellan kvinnor och män ska 

finnas. Det står också att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering beroende på (bland 

annat) kön. För att detta ska fungera innebär det också att: ”Alla som verkar i skolan skall 

hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta 

avstånd från det som strider mot dem.”
44

 Citatet beskriver vad skolans personal ska ha för 

grundläggande inställning. 

 Den svenska skolan ska arbeta för att utbildningen är likvärdig för alla barn: 

  

Skolan skall 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. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
45

 

 

I citatet ovan förmedlas värderingarna kring jämställdhet som skolan ska arbeta för. Hur 

eleverna behandlas i skolan ska alltså inte påverkas av att de är just flickor eller pojkar. De 

ska även ha samma möjligheter att utvecklas och göra vad de vill i framtiden. Skolan ska 

också vara den plats där traditionella könsmönster utmanas. Det är kvalitativ jämställdhet som 

ska uppnås i skolan och inte bara den kvantitativa. Det som står i citatet innebär alltså inte att 

skolan ska dela upp flickor och pojkar lika, utan tankesättet ska vara att de båda könen ska ha 

samma möjligheter att göra vad de vill. 

 I värdegrunden tas alltså de grundläggande värdena som ska finnas i skolan upp, 

men det står inte hur dessa grundläggande värden ska komma in i verksamheten.  

 Efter värdegrunden kommer kapitel 2 ”Mål och riktlinjer”, där det inte står lika 

mycket om jämställdhet. Men under riktlinjer i kapitel 2.6 ”Skolan och omvärlden” står det att 

                                                           
43

 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, s. 3.  
44

 Ibid, s. 4. 
45

 Ibid, s. 4. 



18 
 

alla som arbetar i skolan ska ”bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- 

och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.”
46

 Skolan ska alltså 

ge alla elever samma förutsättningar oavsett om de är flickor eller pojkar. Kanske kan skolan 

till och med förespråka det som inte är könstypiskt. Återigen framkommer det bara vad alla 

som arbetar i skolan ska göra och inte hur detta ska göras.
47

 

 Det som står i läroplanen är alltså ett konkret exempel på vad som kallas formell 

jämställdhet. Den jämställdhet som förespråkas i Lpo 94 är den kvalitativa jämställdheten. 

Men som sagt står det ingenting om hur reell, kvalitativ jämställdhet ska uppnås. Sigurdsson 

lyfter i sin text ”Att leva med en läroplan” fram att han upplever att det finns en stor förvirring 

om vad läroplanerna egentligen förmedlar. Det finns en förståelse för att det ska finnas med i 

verksamheten, men när och hur? Det talas mycket om tidsbrist och att värdegrundsarbetet 

sällan prioriteras.
48

 

 

2.2 Lpf 94  - Therese 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 lägger precis som föregående läroplan stor 

fokus på arbetet med jämställdhet och värdegrunden. Redan i det första kapitlet lyfts både 

ämnet och uppgifterna kring det fram. Detta pekar på vikten skola och ledning vill ge ämnet. 

Särskild fokus finns också på skolans uppgift att förmedla och förankra värden som samhället 

vilar på, demokrati, respekt och ansvar. Förmedlaren, som tidigare nämnts, antas här vara 

läraren. Givetvis är det outtalat även övrig skollednings ansvar att förmedla de värden 

styrdokumenten tar upp. Bland många andra faktorer tar läroplanen upp att ingen i skolan får 

utsättas för kränkande behandling eller diskriminering baserat på kön. Problem ska bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
49

  

Problemet med jämställdhetsarbete, och varför det skrivits så mycket om det, 

ligger till viss del i att ingen skola fungerar på samma sätt. Ordet ”skola” är samlingsnamnet 

men säger ingenting om hur verksamheten fungerar. Varje skola måste därför utforma sin 

specifika plan för arbetet, detta skriver Wedin mycket om. Hon menar också att det är 

speciellt viktigt att ledningen på skolan är aktiv och driver på arbetet med jämställdhet. 

Skolans personal måste veta att de har skolans ledning som stöttar och sluter upp i arbetet. 

Grunden till svårigheterna i arbetet kan handla om att det är kontroversiella frågor då det har 
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att göra med inlärda könsmönster.
50

 Det är alltså inte lika självklart eller enkelt som det ser ut 

i styrdokument. Det är också ett faktum att en text som Lpf 94 talar om att lärare ska jobba 

med ämnet, men talar aldrig om hur detta ska gå till. Myndigheten för skolutveckling 

poängterar starkt i sin publikation att lärares agerande ofta befäster normerna för hur flickor 

och pojkar ”ska” vara. Det är alltså relativt enkelt att ta till sig den formella jämställdheten Lif 

talar om, men inte alls lika lätt att ta det formella och göra det reellt. Könsmönster utmanas 

inte utan skolan förstärker istället dessa, rubriken på avsnittet är tydligt nog: ”Det dubbla 

sveket”, vilket syftar till att både flickor och pojkar känner sig svikna.
51

  

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

framförs.”
52

 Ett citat ur Lpf 94 som talar om för läsaren att det inte bara handlar om att 

uppmärksamma uppfattningar utan också inspirera eleverna till att de själva aktivt ska känna 

sig bekväma med att uttrycka dessa. Skolan ska verka för att betydelsen av en individs 

ställningstagande synliggörs och dessutom ge möjligheter till att dessa ställningstaganden 

överhuvudtaget kan formuleras hos eleverna. Det handlar inte bara om individens rätt att 

uttrycka sig utan också om omgivningens mottagande. ”Då värderingar redovisas, skall det 

alltid klart framgå vem det är som står för dem. Alla som verkar i skolan skall dock alltid 

hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta 

avstånd från det som strider mot dem.”
53

 Detta citat är klart och tydligt på det sättet att det 

talar för att de demokratiska värden som framförs i läroplanen inte får negligeras. Åter igen 

kvarstår problemet med hur detta ska gå till.  

När beslut om hur ett ämne ska närmas, bearbetas och utvärderas är det alltid 

viktigt att frågorna drivs av personer med samma definitioner, intressen och arbetssätt. Många 

skolor har planer utarbetade. Tavlor sitter ofta uppe i korridorer som talar om vilka rättigheter 

och skyldigheter elever och skolpersonal har. Dock finns det sällan ett givet och bestämt sätt 

att verka för att dessa planer sätts in i ett sammanhang och verkställs kontinuerligt.  

Myndigheten för skolutveckling menar att det är otroligt viktigt att jämställdhet 

ingår som kunskapsämne i undervisningen. Ämnet har haft stort genomslag i styrdokumenten 

men tyvärr inte fått vidare genomslagskraft i verksamheten.
54

 

Vidare står det i Lpf 94 att: ”skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors 

och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

                                                           
50

 Wedin, s, 189. 
51

 Myndigheten för skolutveckling, s. 15.  
52

 Skolverket, Lpf 94, s. 4.  
53

 Skolverket, Lpf 94, s.4.  
54

 Myndigheten för skolutveckling, s. 12.  



20 
 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”
55

 I tidigare kapitel har vi pekat på 

problematiken kring det kvinnliga och det manliga könsmönster som finns, skolor befäster 

mönster istället för att gå emot dem. Wedin menar att allt arbete som innebär en förändring 

ofta möter motstånd till att börja med, men det är precis vad verksamheten måste jobba med. 

Motstånden ska inte få vara grunden till att ämnet inte utvecklas. Vidare beskriver hon 

arbetet, som ofta till en början möts av entusiasm och engagemang, men som på grund av de 

diffusa förklaringarna allt som oftast tenderar att rinna ut i sanden.
56

 Forskningen kring 

könsdiskriminering och arbetet kring jämställdhet visar också att det finns en rädsla 

inblandad. När traditionella mönster och normer ska brytas innebär det också att personer 

riskerar att råka ut för bland annat uteslutning: 

 

Ett genomgående mönster i vår studie är att pojkar/män och flickor/kvinnor betraktas som och blir 

behandlade som olika och komplementära, av både barn, elever, studerande och personal i de olika 

verksamheterna. Genusskillnaderna är kopplade till normer för hur man får lov att bete sig som 

flicka/kvinna respektive pojke/man. Bryter man mot dessa riskerar man att uteslutas ur 

gemenskapen och ibland trakasseras av sina kamrater. Det kan handla om att man bryter mot 

utseendemässiga eller beteendemässiga koder. 
57

 

 

 

Detta visar tydligt att det inte är speciellt lätt och ibland till och med skrämmande att ta tag i 

ämnet jämställdhet och kön. Det kan vara en orsak till att lärare väljer att inte behandla ämnet 

mer utförligt. Ingen vill vara orsaken till att motsättningar drabbar elever. Skolverkets rapport 

beskriver också vikten av personalens föreställning om genusskillnader då dessa 

föreställningar kan leda till orättvisa i klassrummet, mer om detta i analyserna av romaner.
58
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3. Tematisk analys av ungdomsromaner i ämnet jämställdhet 

Utifrån läroplanernas innehåll om ämnet jämställdhet handlar följande kapitel om 

ungdomsromanerna och deras koppling till detta innehåll. Ämnet jämställdhet behandlas 

utifrån fyra tematiserade rubriker. Passager som behandlar ämnet under respektive rubrik 

behandlas utifrån hur det specifikt står uttryckt i läroplanerna, kontra hur det uppfattas i 

läsningen av romanen. Romanerna speglar en samtida verklighet och detta får utgöra exempel 

på hur läroplanen kan tolkas och hur problematiken kring ämnet jämställdhet kan se ut. Från 

och med nu refererar vi enbart till ”läroplanerna” på grund av att de till stor del är väldigt lika 

i sina formuleringar kring ämnet.  

 Vi har delat upp arbetet på så sätt att Maria ansvarat för analysen av Före och 

efter Bella och Therese har ansvarat för analysen av Tusen gånger starkare. Sammanförandet 

av analyserna av de två ungdomsromanerna har gjorts tillsammans. 

 

3.1 Alla människors lika värde, unika särart och integritet 

Läroplanerna talar, som nämnts, för att skolan aktivt ska jobba för flickors/kvinnors och 

pojkars/mäns rättigheter och framför allt möjligheter. Elevers olika intressen ska uppmuntras 

utan fördomar om vad som är manligt eller vad som är kvinnligt. Verkligheten vi möter i 

romanerna speglar inte riktigt idealet. Läsningen av Christina Herrströms Tusen gånger 

starkare (2006) erbjuder en miljö som är lätt att känna igen för dagens ungdomar. Romanen 

behandlar ämnet jämställdhet från både lärares och elevers perspektiv. Saga träder in i 

romanen som en stark och ärlig tjej, en tjej som vågar ta för sig och som vet vilka rättigheter 

hon har. Signe som går i klassen Saga ska börja i, berättar allt som upplevs kring Saga. Här 

har Saga precis kommit till hennes klass: 

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 förrän 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.  

   Jag såg att det Saga var och det hon gjorde inte är möjligt. Fast alla, alla, alla säger att det ska 

vara möjligt.  

Till och med eftersträvansvärt. […]  

   Hon hade helt enkelt en självklar känsla av att hon hörde till den här världen lika mycket som 

alla andra. 
59
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I citatet ovan möter läsaren, för första gången i boken, problematiken som trots outtalad ändå 

är självklar. Saga utmanar den syn både lärare och elever har om jämställdhet. Hon är unik 

och hon inser sin egen styrka, sin integritet och sina rättigheter. Hon strider för dem och hon 

inser att hon har precis samma rättigheter/möjligheter som killarna har, just därför rör hon sig 

på deras planhalva. Hon beter sig precis som killarna gör, talar rätt ut, är högljudd och tar för 

sig. Lärarna imponeras till en början och menar att hon kan vara de andra tjejernas 

dragplåster. Överallt i korridorerna står det att alla är jämlika, alla har samma rättigheter och 

skyldigheter. Allt är taget direkt från den värdegrund skolan ska jobba aktivt med. En 

självklarhet för de flesta inom skolans verksamhet. Läroplanen uttrycker det som att: ”skolan 

ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs”.
60

 Riktigt så ter sig 

inte verkligheten i boken. Klassföreståndaren Olle vill att tjejerna ska ta mer plats. Saga 

tilldelas den speciella uppgiften i klassen att dra med sig tjejerna som är allt för passiva och 

tysta. Detta får oanade konsekvenser för lärarna som inte accepterar den nya konstellationen 

som skapas i klassen. Konsekvensen har blivit för jobbig att hantera, helt plötsligt tar sig alla 

elever friheter som lärarna inte räknat med. Det har blivit för jobbigt med ”gapiga tjejer” och 

ett möte med rektor ordnas: 

   Saga sa: ”Problemet är att det inte är vi som är problemet. Problemet med killarnas dominans har 

ni vuxna skapat själva, sedan många år tillbaka. Men antagligen har ni väl gått på någon kurs i 

genusmedvetenhet, eller så har ni helt enkelt själva fått problem med att hantera killarna… och då 

plötsligt säger ni till tjejerna att det är vårt fel, för att vi inte tar plats och det är alltså vi som ska 

lösa ojämlikheten. Men nu när vi faktiskt tar mer plats, då är ni inte glada för det heller. Då tycker 

ni att det är ett ännu större problem! Och det är det tydligen eftersom det är kaos nästan varje 

lektion nu. I själva verket gör vi bara det ni säger att vi ska. Men nu anser ni att vi är bråkstakarna. 

Och vi ska läxas upp av dig, rektorn. Alltså är allt det här jämlikhetsbabblet bara en massa 

skitsnack som inte betyder något från er sida. Tack för ordet.” 
61

 

 

Saga inser ganska snabbt att de värden som svensk skola ska förmedla bara är ”babbel” och 

inte något som är verklighetsförankrat.  Det handlar om genus. Hon har kommit på problemet, 

killarna har större utrymme än tjejerna och när tjejerna försöker ta samma utrymme blir 

resultatet kaos. Tydligt är att alla i klassen inte har samma rättigheter, inte samma värde och 

integriteten klivs det friskt på. Saga har inte samma rätt som killarna att bete sig hur som 

helst. Hon har inte heller samma grundläggande värde då hon uppfattas som ”gapig”, vilket 

tolkas som nedvärderande. Inte heller behålls hennes integritet som unik egen person av 

klassföreståndaren Olle: ”Saga, det är faktiskt dags för dig att lugna ner dig. Du tycker dig se 

orättvisor och förtryck överallt. Okey, de [pojkarna] ska inte sitta och prata hur som helst, 
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men allvarligt talat Saga. Det är inte din sak, det är faktiskt inte ditt ansvar.”
62

 Istället för att 

beundra och ta hand om flickans rättighet att hävda sig som alla andra så trycks hon ner till att 

bli den som ”ser orättvisor överallt”.  

 De orättvisor som Saga upplever i klassrummet framställs på ett annat sätt i Maja 

Hjertzells roman Före och efter Bella. Orättvisorna här speglar de erfarenheter eleverna 

upplever på deras fritid. Bella är nyinflyttad och kommer innan ifrån Umeå. En dag under 

sportlovet kommer en kompis till Bella, Anna, och hälsar på. När Bella ska hämta sin 

lillasyster på fritids blir Filip och Anna ensamma. Anna frågar om Bella har berättat något om 

Umeå. Det har hon inte men Filip har länge förstått att det hände något där uppe som fick 

familjen att flytta. Anna förklarade för Filip att Bella var med i en aktivistgrupp som kallades 

Liliths döttrar och att en tjej som var med där, Martina, begick självmord. Men enligt Anna så 

är det bara Bella som tror att hon dog för sakens skull och inte för att hon var deprimerad och 

tog droger. Anna förklarar närmare vad Liliths döttrar var för något: 

 
   ”Vem var Lilith då? Undrade jag. 

   ”Det sägs att hon var den första kvinnan på jorden, att Gud gjorde henne och Adam samtidigt, 

som två fristående människor. Men Adam tyckte att Lilith var för självständig så han körde ut 

henne ur paradiset och Gud fick göra en ny kvinna åt Adam, en som ville passa upp på honom. 

Och så kom Lilith ner på jorden och blev någon sorts hämndgudinna.” 

   ”Så de skulle hämnas på männen då? Döttrarna alltså.” 

   ”Nja, inte hämnas kanske, men göra folk mer uppmärksamma på orättvisor. Till exempel att 

tjejer bara bedöms efter sitt utseende och att mammorna alltid passar upp på sina söner. Ja, lite 

olika saker. Att nästan alla tjejer är rädda för att vara ensamma utomhus på kvällarna.”
63

 

 

Detta visar på en tydlig reaktion mot samhället från några unga. Bella reagerar starkt på hur 

det ser ut i samhället, och vill alltså ha det jämställt, även om hon ibland kan ta till 

kontroversiella metoder för att uppnå målet. Skolan ska aktivt arbeta med att kvinnor och män 

ska ha samma möjligheter och att de bedöms på ett likvärdigt sätt. Av Bella och hennes 

kompisars handlingar kan man dra slutsatsen att de inte fått något bra bemötande i samhället 

eller i skolan, som är en del av samhället. 

 En dag pratar Filip och Bella om vad de ville bli när de var små. Filip ville länge 

bli cowboy, men när han insåg att det var de som var elaka och indianerna som var snälla 

övergick han till att vilja bli brandman istället. Bella berättade att ”[…] hon ville bli 

vägarbetare när hon var liten. Hon var alltid ute och grävde i trädgården och ledde vatten i 

kanaler. Men när hon förstod att det inte var något tjejer förväntades vilja bli tänkte hon bli 

journalist.”
64

 Detta är ett exempel på hur det verkligen kan se ut på riktigt. Att det fortfarande 
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finns ”tjejgrejer” och ”killgrejer”. Här har skolan en otroligt viktig roll att motverka dessa 

könsmönster och skapa förutsättningar för att både flickor och pojkar ska kunna göra vad de 

vill i framtiden. Att alla ska kunna arbeta med och utbilda sig till ett visst yrke har inte med 

kön att göra utan vem personen ifråga är. I romanen framställs det som att den möjligheten 

inte funnits för karaktärerna, men detta kan ge möjlighet att utifrån romanen diskutera saken i 

verkligheten.  

 Vårterminen gick och det hade hunnit bli april när det var dags för klassråd. 

Niornas klassföreståndare Harry talade om att det klottrades för mycket på skolan och att han 

och några andra lärare hade kommit upp med en lösning på problemet: ”Det gick oftast ut på 

kollektiv bestraffning för att klottrarna skulle känna sig pressade från sina kamrater, och 

innebar i praktiken att tjejerna var tvungna att städa efter killarna, som skolkade när det var 

deras tur.”
65

 Detta är en verklighet som tyvärr förekommer ute i skolverksamheten. Kollektiv 

bestraffning är något som inte får förekomma i skolan, men det är en annan diskussion. Att 

tjejerna blir de som framstår som duktiga och tar undan efter killarna är något som 

förekommer allt för ofta. Det är ett mönster som lärts in, förmodligen blivit uppskattat, och 

som sedan uppenbarligen förstärkts. Det är en klassisk fälla i skolan. Myndigheten för 

skolutveckling menar att detta möts på ett okomplicerat sätt vilket innebär att pojkarnas 

beteende inte utmanas och flickornas beteende förstärks eftersom det godkänns. Det kallas 

för ”det dubbla sveket” då både pojkar och flickor blir svikna.
66

 Det är tråkigt att sådant 

förekommer eftersom denna kvantitativa ojämställdhet i längden inte leder till någon 

kvalitativ jämställdhet. Om detta accepteras åsidosätts alla människors lika värde. 

Läroplanerna beskriver denna typ av företeelse precis tvärtom, eftersom den förespråkar att 

flickor och pojkar ska bemötas på ett likvärdigt sätt. Om de är födda till flickor eller pojkar 

ska inte ha någon betydelse.  

 Ytterligare ett exempel på orättvis könsfördelning är taget ur romanen Tusen 

gånger starkare. Klassens bildlärare Pia brukar göra bildlektionerna mysiga, hon sätter gärna 

på klassisk musik och det bildas en lugn och skön stämning där det inte alls är lika stimmigt 

som på andra lektioner. Problemet uppstår när varje lektion är slut. Killarna sköljer av sina 

grejer och går sedan nonchalant därifrån, de har räknat ut exakt hur de ska komma undan. En 

charmig kommentar som får läraren att skratta till, och medan hon försöker komma på ett 

härligt svar så har de glidit iväg. Pia räknar med att tjejerna ska hjälpa henne att städa undan, 

och de i sin tur gör det alltid, för dem går det inte att smita: ”Fram till nu har jag [Signe] 
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faktiskt uppfattat henne som just omtänksam och när hon säger så. ’Jag kan ta det här sista 

själv, tack så mycket!’ säger hon och verkar generös och schyst”.
67

 Även dessa lektioner 

förändras efter att Saga har kommit in i klassen, hon ser det uppenbara och sätter sig emot det 

som alltid fungerat:  

 

Hon reste sig och gick. Seglade iväg bara. Lämnade efter sig en massa kladd på bänken, sitt glas 

med smutsigt vatten, smutsiga färger och smutsiga penslar. Pia gapade. […] ’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!. 
68

 

 

Saga ser det som en självklarhet att om jämlikhet ska kunna uppnås så måste killar och tjejer 

spela på samma premisser. Det ser inte läraren. Pia får det jobbigt när tjejerna går emot det 

invanda mönster som så länge fungerat. Det invanda beteendet och könsmönster som gjort att 

tjejerna alltid ställer upp och hjälper till medan killarna kan glida iväg förstärks här tydligt av 

läraren som till och med svär över situationen.  

 Det första exemplet i det här kapitlet är från romanen Tusen gånger starkare visar 

att flickor och pojkar inte behandlas lika i romanen och därmed beaktas inte alla människors 

lika värde och unika särart. När flickorna börjar stå upp för sig själva försöker de vuxna på 

skolan att få tillbaka tjejerna till sin gamla plats där de inte beter sig som pojkarna. Detta för 

att skapa ordning igen. Ur båda romanerna framkommer det tydligt att det görs skillnad på 

flickor och pojkar och att gamla könsmönster fortfarande finns kvar. Det som saknas i de 

fiktiva skolorna är kunskap och gemensamma värderingar för alla lärare. Carlsson-Wahlgren 

menar att lärare har ett behov av att sätta etiketter på elever för att kunna bemöta och förhålla 

sig till dem. Detta påverkar givetvis lärares arbete och genererar också ett stereotypt 

bemötande av elever.
69

 

  

3.2 Kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 

Wedin hävdar, som nämnts i tidigare kapitel, starkt att kunskapen om jämställdhet är 

avgörande för arbetet med ämnet. Utan kunskap, samma definitioner och aktiva insatser från 

alla som verkar inom skolan är arbetet meningslöst.
70

 I Tusen gånger starkare finns ett tydligt 

exempel på detta. Klassens lärare har tillsammans med rektorn kommit fram till att det finns 

problem som måste lösas. Detta har resulterat i följande: 
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Veckan brukar avslutas med ett mentormöte. Vi är tolv stycken i min grupp och vår mentor är just 

Olle.  

    Vi sitter i en ring och har tråkigt. Meningen är att vi ska prata om sådant som vi tycker varit bra 

under veckan, eller sådant som vi anser är ett bekymmer. Oftast säger vi inget särskilt. Men Olle 

har en ny ambition. Hela lärarkollegiet har samlats kring den nya ambitionen.  

   Lärarna har upptäckt att det är en viss obalans i klassen, mellan tjejer och killar. Så ska det inte 

vara, har de talat om för oss. Därför har de upprättat ett handlingsprogram som bland annat innebär 

att vi ska diskutera problemet med obalansen när vi träffas i mentorgrupperna. Egentligen har inte 

problemet uppstått nu plötsligt, men det verkar inte lärarna fatta. 
71

 

Citatet speglar den verklighet som finns kring den ”öppna diskussionen” och de aktiva 

insatser som förespråkas i läroplanerna. En aktiv insats i citatet ovan är den nya ambitionen 

lärarna samlats kring, handlingsplanen. Tyvärr så faller det inte på lärarna i fråga att lösa/ta 

hand om problemet som upptäckts, utan på eleverna. Problemet vi möter i romanen är att 

eleverna och lärarna inte är samspelta, det finns ingen relation dem emellan. Eleverna tycker 

att det är tråkigt, och framföra allt – för sent. Handlingsprogrammet går dessutom ut på att 

eleverna i de små mentorsgrupperna ska diskutera ämnet, det tas inte upp i klassen som 

helhet. Läroplanernas diffusa beskrivning av ”aktiva insatser” gör att det är svårt att närma sig 

problem när de uppstår. Vad är aktiva insatser? Handlingsplanen är en del i en åtgärd, här är 

det hela lösningen. Har ett handlingsprogram upprättats så är jobbet gjort. Arbetet följs inte 

upp på något vis vid senare tillfälle.  

 Värdegrunden finns inte i skolans verksamhet bara för att ord är tryckta på 

papper. Det måste finnas förankrat i det dagliga arbetet och förstås i sammanhang: 

”Här lyssnar vi alla på varandra!” står det överallt i korridorerna. ”Vi respekterar varandras 

olikhet” står det och ”Här arbetar vi för en demokratisk skola där alla får plats”. ”Vi är alla 

jämlika!” 

[…] 

   Vi tror på det. 

   De där orden är etsade fast i oss som sanningar. Ingen tänker på om det är sant eller inte.
72

 

 

Sanningar finns förutom på pappret också speglade i en verklighet. I romanen finns det ingen 

som tänker på om det är sant eller inte. Det bara är så. En studie som Wedin presenterar i sin 

bok
73

 visar att det är viktigt att jämställdhetsarbetet genomsyrar all undervisning, gör den inte 

det kan resultatet bli att eleverna får motsägelsefulla budskap. På ena lektionen är genusfrågan 

en medvetenhet medan den på andra lektionen inte alls finns medräknad. Wedin menar att det 
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inte får bli en intressefråga i skolan att hålla på med arbetet, det ska vara obligatoriskt för 

alla.
74

 

I det här avsnittet, liksom i det förra, är det påtagligt att det saknas kunskap om 

jämställdhetsarbete i skolan ”då de aktiva insatserna” med handlingsplaner och olika uttryck 

nedskrivna på papper, egentligen inte är särskilt aktiva.  

 

 

3.3 Möjligheter att uttrycka personliga ställningstaganden 

 

I skolan ska det finnas möjlighet att diskutera, ha egna uppfattningar och få möjlighet att 

framföra dessa. Ur båda romanerna finns exempel på när detta inte riktigt fungerar som det är 

tänkt. Citatet nedan, från Före och efter Bella, tar upp ett exempel på Bellas försök att få till 

en diskussion men som allt som oftast tystas ned. Att någon tystas ned är ett stort problem. 

Det tar inte bara ifrån eleven möjligheterna att uttrycka sig, utan utsätter i det långa loppet 

eleven för att hämmas senare. Möjligen tycker vissa lärare att liknande diskussioner är 

alldeles för komplicerade och avslutar därför dem: 

   […] Så där pratade hon, som en debattartikel. Hon krävde att man skulle ha en åsikt om allt hon 

sa och helst skulle man skrika ut det över hela plugget eller stan. På lektionerna var hon likadan, 

men lärarna hindrade henne. De som kunde. […]
75

 

På samma sätt kan vi se hur Saga tystas ned i romanen Tusen gånger starkare då hon försöker 

peka på orättvisorna som finns mellan flickorna och pojkarna. Försök som aldrig får något 

riktigt gehör: 

Olle [klassföreståndare] samlade sig medan han lät klassen käfta kring 

Saga, Till slut sa han: 

   ”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 talat 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.”
76

 

 

I läroplanerna kan vi läsa: ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att 

de framförs”, samt ”den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana”
77

. I romanen blir resultatet av Sagas rättigheter att hennes möjligheter 

kvävs. Saga har här tagit det ansvar, de uppgifter Olle gett henne. Hon bryr sig, talar gärna om 

vad hon tycker och tänker om saker – just för att hon vet att hon har den rätten. Tyvärr skapar 
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det en annorlunda stämning än när killarna göra samma sak: ”Kan ni tala om för mig vad som 

är fel? Varför är ni så provocerade? Jag gjorde faktiskt bara som ni. Jag har inte gått i svensk 

skola förut, jag tittar och lär. Ska man inte göra såhär? Eller finns det några regler som säger 

att det bara är tillåtet för killarna att göra såhär? Svara då, Olle, du är samhällskunskapslärare, 

du ska väl veta sådant här?”
78

 Saga har uppmärksammat att när hon gör som killarna så är det 

provocerande, det mottas inte på samma sätt. Problemet Saga får möta är att när hon 

ifrågasätter sina rättigheter så får hon inget vettigt svar. Ingen ger henne en förklaring. Svaret 

hon här får av läraren är både nedvärderande och kuvande i ordval som ”lilla gumman” och i 

uttrycket ”vem tror du att du är?”.
79

 

 I romanen Före och efter Bella inträffar en händelse som har att göra med just 

ställningstaganden. Det är i slutet på vårterminen och niorna har klassråd. En tjej i klassen, 

Madeleine, räcker upp handen och berättar att några i klassen kommit på att det skulle vara 

kul att hitta på något innan de slutar nian. Deras förslag är en skönhetstävling. Det blir såklart 

motsättningar, framför allt från Bella. Majoriteten i klassen vill ha tävlingen och så blir det 

också. Bella verkar ha haft en inverkan på Filip då han efter klassrådet reflekterar över 

skönhetstävlingar:  

Så mycket som Jenny [storasyster] och hennes kompisar suttit och rackat ner på och diskuterat 

skönhetstävlingar på tv, kunde jag inte låta bli att ha en åsikt om det där. Även om man sa att det 

handlade om mer än om skönhet, så var det bara på låtsas och det visste alla om. Det var  något 

man sa för att man inte ville erkänna att det bara handlade om snygga tjejer och pengar. De där 

frågorna och de förutsägbara svaren var så dåliga så att man kunde spy.
80

 

 

Både från Bellas och Filips håll finns nu en tydlig reaktion mot skolan och dess sätt att 

handla. I den fiktiva skolmiljön som utspelar sig i romanen verkar det dessvärre vara så att det 

inte alltid finns utrymme att framföra sina personliga åsikter. De har bara en omröstning i 

klassen, men det förs ingen diskussion. Eftersom de som röstade emot skönhetstävlingen 

aldrig fick framföra sina resonemang satt Filip tyst, även fast han uppenbarligen hade något 

att säga om saken. 

 Slutsatsen som kan dras utifrån exemplen i detta avsnitt är att alla inte får komma 

till tals. Lärarna i de båda romanerna saknar engagemang och tänker inte på att alla ska få 

uttrycka sina personliga ställningstaganden. Flickorna i romanerna tystas ner då de vill 

diskutera orättvisorna de upplever. I Före och efter Bella ges intrycket av att Filip har något 

att säga, men att han inte ges möjlighet till det. Det finns alltså stora brister i att som elev få 

uttrycka sig och få svar på frågor på olika frågor som rör viktiga delar av livet. För att 
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jämställdhetsarbetet ska kunna fortgå krävs öppna diskussioner där alla får uttrycka sig. I 

skolans värld finns det inte alltid så mycket tid och olika diskussioner kanske inte kan 

förekomma hela tiden, men det måste finns tid avsatt då viktiga ämnen kan tas på allvar. 

 

3.4 Lärares värderingar 

Klassens lärare i romanen Tusen gånger starkare, Olle, uppskattar att en tjej som Saga 

kommer till klassen. Hon är inte rädd för att synas eller höras, det är positivt: 

   Vi tittade snabbt mellan henne och Olle, men han uppfattade inte hennes skeptiska 

avståndstagande. 

   ”Fortsätt så. Alla behöver se att det går att vara en stark tjej. Det är jättebra, Saga, och vi vill att 

du ska vara medveten om vad du kan göra för de andra. Du är viktig, du har en uppgift. Du är en 

förebild för alla de andra som inte säger någonting, och som aldrig räcker upp handen… som inte 

tar plats. Tänk på det, försök få med dig de andra tjejerna. De är så passiva. […] Fortsätt visa dem 

att det går att vara en stark tjej. Så att inte killarna dominerar hela tiden. Det är jättefint, Saga.”
81

 

 

Han anser att hon fyller en viktig funktion, hon har en uppgift som ingen annan i 

klassen har. Saga ska vara den som ger de andra tjejerna självförtroendet att ta mer 

plats. Här jobbar läraren för att en reell jämställdhet ska uppnås. Den formella som står i 

läroplanen kan omsättas i verklighet, och Saga är nyckelpersonen. Läraren uttrycker att 

det finns en skillnad i beteende mellan könen. Killarna dominerar och tjejerna är 

passiva. Han befäster könsmönster. Myndigheten för skolutveckling har påpekat att 

lärares agerande ofta gör just detta, könsmönster utmanas inte utan förstärks istället.
82

 

Läraren gör sannolikt detta i all välmening och kanske för att det inte uttrycks hur 

ämnet jämställdhet ska behandlas.  

En annan lärare, som tidigare nämnts, i romanen är Pia som även hon 

befäster könsmönster på ett väldigt tydligt sätt. Att tjejerna i klassen förväntas stanna 

kvar och hjälpa till medan killarna kommer undan befäster tanken om att tjejer ska vara 

de hjälpande. När detta mönster bryts av Saga som helt sonika glider iväg och tar med 

sig alla andra tjejerna får det läraren att bokstavligen explodera. Hon svär och undrar 

”vad tusan” tjejerna håller på med.  

 En tydlig faktor i citatet ovan är att läraren direkt går emot det som 

uttrycks i läroplanerna, läraren ska verka för mäns och kvinnors jämlikhet. Olle ger 

istället Saga det direkta ansvaret över arbetet.  

                                                           
81

 Ibid, s. 86.  
82

 Myndigheten för skolutveckling, s. 15.  



30 
 

Eftersom ni är en så yvig skara och ytterst få av er tycks besitta den mognad man 

hade kunnat förvänta sig av er så har vi gemensamt tagit ett beslut om detta och vårt enda 

styrmedel är just … bestraffning. […] 

   ”Det är bara för att ni är avslöjade”, sa Saga. ”Ert problem har blivit dubbelt så stort för att inte 

tjejerna fungerar som olja på vågorna. För att vi inte assisterar er längre. Och nu ska vi straffas. 

Allihop dessutom. Smart.”
83

 

 

I det här citatet tar inte bara rektor på skolan ifrån eleverna de formella rättigheterna de har, 

han kväver också den reella jämställdhet som eleverna försökt att skapa. Hedlin påpekar hur 

viktigt det är att gå ifrån vårt eget försvar för hur vi agerar och tänker och istället fokusera på 

att ha en öppen och tillåtande attityd mot varandra i jämställdhetsarbetet.
84

 Även Carlsson-

Wahlgren påpekar problemet med att det i läroplaner inte riktigt uttrycks vad som ska vara det 

typiskt manliga eller det kvinnliga. Detta ger i sin tur ingen riktig vägledning för lärarna att gå 

efter i arbetet med jämställdheten.
85

 I romanen är det tydligt att skolledning tillsammans med 

lärare för klassen ”fått nog”, istället för att se över hur det egentligen fungerar i klassrum och 

varför klimatet förändrats så vänder rektor sig till en form av kollektiv bestraffning. Det blir 

deras ”försvar” mot klassen som inte kan hanteras på annat sätt.  Detta som ett medel att 

uppmärksamma eleverna på att deras beteende inte tolereras. Sättet de hanterar situationen på 

tror vi ingen tycker är särskilt öppet eller tillåtande.  

 Olle vänder sig tillslut till Saga för att få stopp på det han själv startat:  

 

Olle [klassföreståndare] samlade sig medan ha lät klassen käfta kring 

Saga, Till slut sa han: 

   ”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 talat 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.”
86

 

 

 

Olle, klassens lärare, vänder sig mot det han tidigare sagt. De ”uppgifter” Saga här antyder är 

det han tidigare sagt om att en stark tjej behövs i klassen. En tjej som kan visa de andra att det 

är ok att höras och synas. Lärarens värdering förändras tydligt.  

Även i romanen Före och efter Bella kommer lärarnas värderingar tydligt fram. 

Under klassrådet, som nämnts i tidigare kapitel, kommer förslaget om skönhetstävlingen upp 

och Bella protesterar medan klassföreståndaren Harry uttrycker: ”’Jamen, det låter väl 

trevligt?’[…]’Jag tror att det har varit modevisning här ibland, men en sådan där tävling 

kanske skulle kunna vara roligare.’”
87

 Att en lärare uttrycker sig så och stödjer en 
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skönhetstävling visar tydligt på att läroplanen i det här läget inte följs och att det finns en 

förlegad syn på skönhet och tjejer. I läroplanen stå det ”Alla som verkar i skolan ska hävda de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 

som strider mot dem.”
88

 Detta innebär att lärare ska ha reflekterat över jämställdhet och vad 

det innebär, samt ifrågasätta en sådan här tillställning. 

Helt oväntat visar det sig att Bella har anmält sig till skönhetstävlingen. Filip tar 

då avstånd från Bella eftersom han tycker att hon är korkad. Dagen då skönhetstävlingen ska 

äga rum visar det sig såklart att Bella hade en baktanke med det hela då hon på ett smidigt sätt 

kritiserar hela tävlingen även fast hon är med i den själv. Det som är intressant är hur skolan 

kan tillåta en sådan här form av tävling och hur passiva många lärare är. Klassföreståndaren 

Harry visar tydligt sin ställning då han innan sagt att han tycker att det verkar trevligt samt att 

han är konferencier under tävlingen.
89

  

I romanen finns det även lärare som är emot tävlingen, men väljer istället att 

vara passiva. Samhällskunskapsläraren Ester är ett exempel: ”’Det var bra att de fick höra ett 

och annat där inne’, sa Ester. Hon hade alltså sett tävlingen.”
90

 Hon bekräftar där för Bella att 

hon tyckte att det var bra att förstöra tävlingen och uttrycka sin åsikt, men verkar inte ha gått 

emot tävlingen innan. Resten av skolans elever vet alltså inte vad Ester tycker, vilket är synd, 

för om hon sagt vad hon tyckte skulle kanske andra elever skapat sig en annan bild och andra 

åsikter. När det gäller jämställdhetsfrågorna så ska de som jobbar i skolan, som sagt, aktivt 

arbeta för att ingen som helst diskriminering förekommer. När en lärare väljer att vara passiv 

kan det ge intrycket av att det är okej med en ojämn könsfördelning och förlegade 

skönhetsideal. Precis som Myndigheten för skolutveckling uttrycker det så spelar lärarnas 

beteende en stor roll.
91

 

I det här avsnittet har många lärares uttryck tagits upp och slutsatsen är att dessa 

uttryck spelar en stor roll. Lärare ska vara förebilder och verka för jämställdhet, precis som 

det står i läroplanerna, men det fungerar inte alltid så. 

Analysen visar att det finns stora brister i den fiktiva skolan när det handlar om 

arbetet med jämställdhet. Förmodligen speglar det en verklighet som finns i dagens samhälle. 

Det finns framförallt bristfälliga kunskaper hos de som arbetar där. Dessa romaner som tagits 

upp i denna uppsats kan ge möjligheter till diskussioner om ämnet samt ge möjligheter till att 

vara självkritisk som lärare och tänka på hur man behandlar flickor och pojkar. 
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4. Slutdiskussion  

 
Denna uppsats har handlat om jämställdhet i skolan, sett utifrån både läroplanerna Lpo 94 och 

Lpf 94, samt från de två ungdomsromanerna Före och efter Bella (2002)
92

 och Tusen gånger 

starkare (2006)
93

. Vi ville undersöka vad läroplanerna lyfter fram i ämnet och betonar som 

viktigt, kontra hur ungdomsromaner från 2000-talet väljer att behandla det. Anledningen till 

vårt valda ämne är att genomgående i vår utbildning har jämställdhet, specifikt ur 

värdegrunden, framhävts vara ett viktigt ämne. Vi har inte riktigt upplevt det så i praktiken. 

Uppsatsen undersöker svårigheterna att jobba med ett ämne som fått så stor genomslagskraft i 

text men inte i handling.  

Nästan alla rapporter, avhandlingar, verk och uppsatser vi läst pekar mot samma 

sak. De som jobbar inom skolans verksamhet är väl medvetna om vad styrdokument (som 

läroplaner) säger att vi bör förhålla oss till. Svårigheterna kommer när detta ska omsättas i 

verkligheten. Wedin, med flera, lägger stor vikt vid skolornas förarbete där till exempel att 

jobba med definitioner och bestämmelser av olika insatser är viktigt. Det är avgörande för att 

arbetet ska vara framgångsrikt på lång sikt.
94

 De lägger också vikt vid kunskapen om ämnet 

jämställdhet. Det räcker inte med att man står för det, utan man måste också veta vad det 

innebär och hur man på bästa sätt kan arbeta med detta. Att vara lärare nu för tiden medför att 

du har mycket frihet när det gäller utformning av undervisning. Detta betyder att det allt som 

oftast ligger på lärarens ansvar att olika styrdokument uppfylls. Exemplen från romanerna 

visar att det saknas kunskap och medvetenhet hos de lärare som gestaltas, vilket vi tror är en 

bild som speglar verkligheten i många fall. Som sagt är kunskap grundläggande för 

jämställdhetsarbetet och det är viktigt att kunskapen ges under lärarutbildningen och 

kontinuerligt under arbetstiden. Det borde inte vara ett val att arbeta med jämställdhet, det 

borde vara obligatoriskt. En annan faktor i det hela är att när ansvaret ligger på lärare och 

skolledning att själva tolka innehållet kan det resultera i en oändlig mängd olika tolkningar. 

Olika skolor, men framför allt olika lärare inom samma skola, jobbar på så många olika sätt. 

Det är mycket svårt att vara samspelta med samma definitioner och arbetssätt och vi skulle 

påstå att det blir omöjligt att utföra ett vettigt arbete utan det. Det är här som Carlsson-

Wahlgrens studie visar en kompetens som glömts bort eller helt saknas på vissa skolor. De 

specialutbildade genuspedagogerna som skulle stödja lärare i jämställdhetsarbetet och bidra 
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med kunskap om ämnet och förslag på arbetsmetoder. Det är tyvärr så att de intentioner 

skolans övergripande styrdokument haft kring arbetet om jämställdhet inte nått fram dit den 

skulle.
95

 Dessutom menar hon att genuspedagogerna saknade specifika beskrivningar av vad 

de egentligen skulle bidra med eller jobba mot.
96

 

Läroplanerna uttrycker väldigt tydligt vilka riktlinjer lärare och skolans övriga 

personal ska jobba mot. Det som saknas är tydliga exempel på hur arbetet ska gå till. Utan 

exempel blir riktlinjerna diffusa att jobba med. Ungdomsromanen Tusen gånger starkare tar 

upp just detta, tavlor som hänger i korridorerna med budskap som ”Vi är alla jämställda!” 

betyder ingenting om det inte förankras i det dagliga arbetet.  

 Romanerna pekar båda mot samma sak, ungdomar är väldigt medvetna om att 

jämställdhet är viktigt. Saga, protagonisten i Tusen gånger starkare arbetar aktivt och 

medvetet med jämställdheten i klassen. Hon har också sett problemet med de skrivna orden 

utan verklig handling. Hon blir till en början väldigt välkommen som stark och pådrivande tjej 

av både lärare och elever. Problemen hopar sig när Saga tar sina rättigheter och agerar efter 

samma regler som killarna i klassen. Konstellationerna förändras och dynamiken blir 

annorlunda. Varken lärare eller ledning kan hantera de ”gapiga” flickorna. De går från att 

stärka henne och ge henne möjligheter till att kväva henne och ta ifrån henne alla möjligheter 

till att uttrycka sig. Det blir dessutom elevernas eget ansvar att ”fixa till” klassens obalans. 

Saga trycks ned, tystas och kvävs av både lärare och rektor, allt detta av en enda anledning: 

hon vill vara jämlik. I romanen tas en åtgärd upp. En handlingsplan som ska ordna till det 

kaos som skapats. Problemet med den är att den varken följs eller följs upp. Oftast blir 

förmodligen dessa handlingsplaner ganska lika styrdokumenten och kanske inte blir tydliga 

nog. Återigen kan kunskapsbiten lyftas fram. Utbildas lärare är det också lättare att utföra 

dessa handlingsplaner som så ofta utformas i skolverksamheten. 

 Att tjejerna i romanerna försöker ta plats och bete sig som killarna gör ses som 

ett problem, det blir då kaos. Först då blir det tydligt hur det egentligen ser ut. ”Det dubbla 

sveket” som vi tagit upp tidigare i uppsatsen, handlar om att när pojkars och flickors invanda 

beteende accepteras. När något som avviker från detta beteende inte accepteras så sviks både 

pojkar och flickor eftersom de inte blir medvetna om vad de egentligen gör. Accepteras 

pojkars dominanta beteende och flickors passiva beteende uppfattas det som normalt. Vi tror 

att man måste tänka utanför ramarna och reflektera över hur vi reagerar som lärare. Istället för 

att se eleverna som flickor och pojkar, tror vi på tanken om att se alla som människor. Det 
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handlar inte om att göra eleverna i skolorna könlösa, självfallet ska flickor få vara flickor och 

pojkar få vara pojkar. Det handlar snarare om att ge alla elever samma möjligheter, det ska 

inte vara fel för flickor att ta plats och det ska inte heller vara fel för pojkar att göra 

detsamma. Regler och förhållningssätt ska inte reglera hur elever får bete sig grundat på vilket 

kön de har.  

 I romanerna framställs reaktioner från ungdomar. Ungdomarna reflekterar över 

hur samhället och skolan fungerar. De har kommit på att alla kvinnor och män inte har samma 

förutsättningar och att de inte får ett likvärdigt bemötande även fast detta förespråkas i 

läroplanerna. De här ungdomarna (flickorna) står upp för sina åsikter och är inte rädda för att 

synas. Skolan, som den framställs i romanerna, bemöter inte dessa flickor på ett respektfullt 

sätt. Att ungdomar reflekterar över orättvisor borde vara något som uppmärksammas och tas 

tillvara på. Det torde vara ett bra tillfälle att lyfta diskussionen och att då som lärare vara 

självkritisk. I romanerna tystas dessa flickor ner på olika sätt. I alla andra ämnen ses eget 

reflekterande som något väldigt positivt, det visar på en djupare förståelse av ämnet. Vi har 

istället sett att egen reflektion från elever föder rädsla. Vi tolkar detta som att lärarna är rädda 

för att eleverna ska ifrågasätta för mycket. Reflektioner som rör ett ämne som jämställdhet 

istället för exempelvis romanläsning ger olika effekter. Vi tolkar det som att elever inte ska 

reflektera över sådant som inte rör den direkta kunskapsundervisningen. Det uppstår frågor 

som är obekväma att svara på, och kanske är det till och med så att lärarna saknar ett vettigt 

svar och det i sin tur blir till frustration. Beteendemönster som så länge fungerat utan några 

protester är bekvämt att fortsätta med.  

 I romanen Tusen gånger starkare uppmärksammas problemet, men på ett 

felaktigt sätt vilket resulterar i kaos. Det görs ett försök att lyfta ämnet jämställdhet, men det 

misslyckas. I den andra romanen Före och efter Bella verkar styrdokumentet hamna i 

skymundan då skönhetstävlingen genomförs. Ämnet verkar istället ignoreras. Hade skolan 

varit självkritisk på dessa punkter istället för att köra över flickorna hade resultatet 

förmodligen blivit ett annat. 

 Vi har funderat på vilka orsakerna kan vara till att jämställdhetsarbetet inte 

fungerar i romanerna. Det är ju själklart så att det inte alltid ser ut som i romanerna på alla 

skolor i Sverige, men dessvärre förekommer det nog liknande scenarier på många platser i 

landet. Förmodligen finns det en rad olika orsaker, men vi har funderat kring några tänkbara: 

diskussionen om tidsbrist kommer ofta upp i skolan. Lärare har många arbetsuppgifter som 

ska genomföras och där faller många delar av verksamheten i kläm. Ansvaret för att 

verksamheten fungerar som den ska ligger hos skolledningen och om jämställdhetsarbetet 
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skulle göras till en naturlig del av det dagliga arbetet skulle det inte bli något merjobb. Det 

tycks vara en allmän uppfattning att arbetet med jämställdhet är tidsödande och att det går 

utanför ramarna för vad undervisningen ska innehålla. Det ses som ett ämne för sig. 

Jämställdhet är något som ska integreras i undervisningen, kanske till och med få jämställas 

med ämnen som etik och moral vilka också är fristående ämnen på många skolor. Får ämnet 

samma genomslagskraft i den dagliga undervisningen som det har fått i styrdokument så får 

eleverna en helt annan helhetsbild. En annan orsak kan också vara kunskapsbiten, som vi 

uppmärksammat ovan. Många lärare har nog en bristande kunskap i ämnet och därför 

åsidosätts det. Det ses, tror vi, som något så självklart att det hamnar i skymundan. 

Underförstått ska det finnas både tankar och sätt att arbeta med det, det har utvecklats till 

något vi kan mycket om och tror att vi jobbar med snarare än något som är aktivt.  

Något som uppmärksammats en del i uppsatsen är hur lärare agerar. I läroplanen 

står det att alla som arbetar i skolan ska förmedla och stå för de värden som står i läroplan och 

skollag. Det är en bra formulering och en bra punkt som läroplanen tar upp. Dessvärre ser det 

inte alltid ut så i verkligheten. Förhoppningsvis står majoriteten av alla lärare för dessa 

värden, som bland annat innefattar jämställdhet mellan könen. Vi är helt övertygade om att 

detta aldrig är något en lärare jobbar aktivt mot! Problemet ligger till stor del i att kunskapen i 

ämnet antas vara så rådande att det knappt diskuteras längre. Skulle någon fråga en lärare: 

praktiserar du en jämlik skola?, skulle det vara mycket tveksamt att någon svarar nekande på 

frågan. Men, praktiseras det aktivt? Finns det kanske enbart kunskap omkring ämnet och inte 

faktiskt i det? Vi anser att kunskaper omkring ämnet handlar om att ha grundläggande vetskap 

om något, att ha kunskap i det handlar istället om att dessutom kunna värdera och omsätta 

den.  

 Det kan även vara svårt att omsätta dessa värden till praktiska handlingar, som 

vi kan se i exemplen från romanerna. Läraren Olle, i Tusen gånger starkare, vill nog gärna stå 

för de grundläggande värdena, men när det väl gäller så misslyckas han. Läraren i Före och 

efter Bella, Harry, verkar tyvärr inte ens ha reflekterat särskilt mycket över jämställdhet i 

skolan. Vad som också är häpnadsväckande i de båda romanerna är skolledningens handlande 

eller i det andra fallet passiva beteende. I Tusen gånger starkare får läsaren ta del av några 

samtal med skolans rektor och inte ens denne agerar på ett bra sätt. Rektorn väljer att inte 

lyssna på eleverna och han väljer också att sopa problemet under mattan. I Före och efter 

Bella får läsaren inte alls ta del av skolledningens arbete, men eftersom de inte verkar göra 

något åt skönhetstävlingen så är de passiva. Med exemplen från de båda romanerna kan 

slutsatserna dras att skolledningens och lärarnas ställningstaganden är avgörande. 



36 
 

Ansvaret för att undervisning, synsätt och arbetssätt genomsyras av ämnet 

jämställdhet ligger som uttalat hos lärare och skolledning. I romanerna har vi gett exempel på 

när ansvaret istället förskjuts till eleverna. Det blir elevernas jobb att samtala om, definiera 

problem och sedan lösa problemet. Detta är oacceptabelt. Eleverna ska vara fullt medvetna 

om när det finns problem och hur det artar sig, däremot är det inte alls elevernas eget ansvar 

att lösa det. De ska själva vara en del i lösningen, de ska inte vara den. Här kommer också 

kunskapen om jämställdhet och en samspelt lärarkår in i bilden. Det är sällan ett problem hålls 

till en lärare och ett visst ämne. Återigen ligger ansvaret hos lärare och skolledning att 

samarbetet fungerar. Fungerar det resulterar det oftast i bättre och mer genomtänkta 

arbetsmetoder. 

Det vi kommit fram till i uppsatsen är att styrdokumentens formuleringar inte 

stämmer överens med den verklighet som framställs i romanerna. Då ämnet faktiskt fått ta så 

mycket plats i läroplanerna antar vi att det ska vara outtalat självklart att det får ta lika mycket 

plats i undervisningen. Vi påstår inte att det inte förekommer otroligt lyckade arbeten med 

jämställdhet runt om i skolorna, det vi säger är att det kan vara problematiskt. Det vi säger är 

också att även fast ämnet fått stor slagkraft i text, måste vi se till att det tar lika mycket plats i 

den praktik texten är ämnad för.  

 Vi tycker att romanerna vi läst är bra att använda i undervisningen för att skapa 

en dialog kring jämställdhet med eleverna. Romanerna är pedagogiskt upplagda då de tar upp 

uppenbara orättvisor som gör det lätt att diskutera. Som vi tidigare diskuterat så fungerar inte 

romanerna av sig själva utan läraren är den person som måste lyfta det viktiga ur romanerna 

och få igång diskussion kring viktiga ämnen. Detta har även Lena Holmbom kommit fram till 

i sin D-uppsats ”Ungdomsromaner i skolans värdegrundsarbete. Didaktiska potentialer i tre 

nyutgivna ungdomsromaner. Ett intersektionellt perspektiv”. Hon menar att  

Om läsning i skolan ska fungera som annat än privatlustläsning alternativt som ett betygsunderlag, 

behöver läraren aktivt uppmärksamma och nyttja de didaktiska potentialer som jag menar finns 

inbäddade i texter av olika slag, i klassrumskontexten och i mötet mellan text och läsare.
97
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