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Abstract 
S. Jutterström 2019: Högt i tak och tjocka väggar. Björnstad och Tusen gånger starkare i gymnasie-
skolans värdegrundsarbete (High ceilings and thick walls. Björnstad and Tusen gånger starkare in the 
upper secondary school's core values). Written in Swedish with an English summary. Umeå University, 
Literature Institute. Mentor: Gustav Borsgård. 
 
The aim of the study is to investigate how fiction can serve as a starting point for basic work. The purpose 
is realized by: How is identity constructed from an intersectional perspective within the framework of the 
hockey and school culture in Björnstad and Tusen gånger starkare? How can the novels be linked to and 
used in the Swedish Foundation's core work? The books analyzed are Björnstad (2016) by Fredrik 
Backman and Tusen gånger starkare (2006) by Christina Herrström. The analysis of the work is done 
after careful reading and in the light of theories of identity and intersectional perspective. The most 
important conclusions from the result are that young people are affected by strong social norms, as norm 
overruns risk being excluded. The text examples show that it is possible but difficult for young people to 
change their identity in school and hockey's discourse. In the discussion, a reasoning is taken over how 
the novels' content can be used in teaching to learn basic values, such as equality. Book conversations, 
thematic teaching and dramatization are highlighted as possible ways of working. 
 
Keywords: values, identity, intersectional  
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1 Inledning 
Han tänker på orden på väggen på direktörens kontor: ”Kultur, värdegrund, samhörighet”. Det enda 
han kan tänka på är något Sune sa till honom under en försäsongsträning för en livstid sedan: ”Kultur 
är lika mycket vad vi uppmuntrar som vad vi tillåter.” För tränaren Sune gällde det när de sprang i 
skogen tills de spydde, men för människan Sune gällde det också i livet (Backman 2016:79). 

Citatet från Fredrik Backmans roman Björnstad illustrerar hur fostran av tonåringar kan 
te sig annorlunda i olika sammanhang. I sportens värld kan det handla om att ge sitt allt 
– eller åtminstone bra nog. I hemmet kan fostran handla om att inte skrika för att få sin 
vilja igenom. I samhällslivet kan fokus istället riktas mot att nyttja sunt förnuft. Känslan 
för rätt och fel ur en etisk aspekt är likväl ett av skolans huvuduppdrag. Elevfostran sker 
i alla världens skolor men hur det ska gå till skiljer sig givetvis mellan länder då vi har 
olika skolsystem. I Christina Herrströms (2006) roman Tusen gånger starkare misslyckas 
högstadieskolan med att främja jämställdhet mellan könen. 
 
I det inledande citatet skildras även att det kan råda individuella uppfattningar om hur 
fostran ska gå till. I det svenska skolväsendet och specifikt i Lgy111 uttrycks att samtliga 
anställda inom skolans verksamhet ska främja skollagens värden. Dessa beskrivs i stort 
som förmedling och förankring av respekt för: ”de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket 
2011:5). Varje människa är unik, och därför läggs olika tolkningar om vad dessa 
värderingar egentligen är.  
  
För att summera, gymnasieskolans läroplan beskriver tydligt målen med ett värdegrunds-
arbete, men hur är upp till verksamheten. Med tanke på att värdegrundsfrågorna inte är 
kopplade till ett särskilt ämne eller konkreta kunskapskrav har innehållet en tendens att 
få särskilt fokus under enbart temaveckor, där till exempel arbetslag arbetar 
ämnesöverskridande med innehållet. Denna risk är något som Gunilla Molloy (2017:18) 
diskuterar. Molloy poängterar att det därför är viktigt att se kunskaps- och 
demokratiuppdraget som en enhet. Denna uppsats har som mål att inspirera för arbete där 
skönlitteratur står i centrum för värdegrundsfrågor.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur skönlitteratur kan fungera som utgångspunkt för gymnasie-
skolans värdegrundsarbete. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

1) Hur konstrueras och reproduceras identitet ur ett intersektionellt perspektiv inom 
ramen för hockey- respektive skolkulturen i Björnstad och Tusen gånger 
starkare? 

2) Hur kan romanerna kopplas till och användas i svenskämnets värdegrundsarbete? 

                                                
1  Den senaste läroplanen för gymnasieskolan 2011. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Gymnasieskolans värdegrundsuppdrag 
Huvuduppdraget i den svenska läroplanen för gymnasieskolan är att förmedla viktiga 
kunskaper och värden. Detta för att förbereda eleverna för vuxenlivet och forma de till 
goda medborgare. All personal inom skolans ramar har ett gemensamt ansvar att gestalta 
och förmedla grundläggande värden, men även att främja inlevelseförmågan och 
förståelse för andra människor. Dessutom ska personalen tydligt ta avstånd mot allt som 
strider mot de grundläggande värdena, såsom diskriminering2. Avståndstagandet ska ske 
i linje med: ”kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket 2011:5–6). 
Vidare visar styrdokumentets målformulering att eleverna ska kunna: ”använda sina 
kunskaper som redskap för att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” 
(Skolverket 2011:9). Denna formulering går i linje Malin Alkestrands (2016) poäng att 
kunskap är synonymt med makt. 
 
Något som är intressant med styrdokumentens framställning och tonvikt av värdegrunds-
arbete är att begreppet värdegrund i sig inte förklaras. Gunilla Zackari et al. (2000:5) 
definierar begreppet värdegrund som en uppsättning av betydelsefulla värden eller 
normer. Kennert Orlenius (2010:15) förklarar vidare att vad en person anser är moraliskt 
gott eller ont samt rätt eller fel speglar dess värderingar och skiner igenom i dess 
handlingar. Normer i denna aspekt är olika slags regler för hur man förväntas eller inte 
förväntas handla i olika sociala sammanhang. Skolans värdegrundsarbete ska enligt 
Zackari et al. (2000:5) bygga på aktiviteter i syfte att utveckla en gemensam värdegrund 
som alla är överens om. Den gemensamma värdegrunden som skolan avser att framställa 
och främja består av följande grundläggande värden:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. I överensstämmelse med 
den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-
konfessionell (Skolverket 2011:6).  

 
Genom att arbeta med dessa fem grundläggande värden ska eleverna nå huvudmålet om 
ett förhållningsätt som bygger på fundamentala demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter. Läroplanen är visserligen tydlig i vad målet är men för att kunna bedriva 
värdegrundsarbete krävs att varje lärare och/eller arbetslag konkretiserar och tolkar 
betydelsen av värdena. Molloy (2017:118) understryker att lärarens och elevernas 
förståelse av värdegrundstexten är lika grundläggande som förståelsen av kunskaps-
kraven. Låt oss därför bilda en gemensam ram för vad de olika begreppen står för.  

                                                
2   Enligt diskrimineringsombudsmannen (2019) innebär en diskriminering ”att någon missgynnas eller 

kränks.” Missgynnandet eller kränkningen kan dessutom kopplas till någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. 
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Demokrati innebär ett folkstyre och i Sverige bär det betydelsen att medborgarna har rätt 
att rösta för att utse politiker som representanter som styr nationen. Dessutom har 
demokrati en kärna i att: ”alla människor är lika mycket värda och ska ha samma 
rättigheter” (Sveriges riksdag 2018). Grundläggande fri- och rättigheter i den svenska 
demokratin är bland annat: yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, 
demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet (Sveriges riksdag 2015).  
 
Läroplanen uttrycker även att eleverna ska uppnå ett förhållningssätt som bygger på de 
mänskliga rättigheterna. Detta då Sverige är anslutet till att värna om FN:s konventioner 
om mänskliga rättigheter (Sveriges riksdag 2015). I korthet handlar dessa om att alla 
människor oavsett sammanhang, kultur och land, är födda fria samt att alla är lika mycket 
värda och har samma rättigheter (Regeringskansliet u.å.).  
 
Med dessa två definitioner i åtanke står det tydligt att de fem grundläggande värdena är 
formulerade för att specificera begreppen och målen om förhållningssätt som bygger på 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Visserligen kanske det inte är så 
konstigt att innehållet tagit denna utformning då läroplanen i sig är ett politiskt dokument. 
Detta är något som Tomas Englund (2005:75, 82) lyfter fram som ett välkänt faktum. 
Dessutom diskuterar Englund politikens inverkan av skolans undervisningsinnehåll. Det 
går inte att frångå att valet av innehåll även speglar ett visst val av främst en västerländsk 
och kristen världssyn, då Sverige har en lång historia av just sådan moral. Enligt styr-
dokumenten (Skolverket 2011:6) ska de grundläggande värdena vila på etiska grunder 
utifrån västerländsk humanism och kristen tradition. 
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1.2.2 Integrerat kunskaps- och demokratiuppdrag genom skönlitteratur 
Molloy (2017:18, 117) betonar nödvändigheten av att integrera kunskapsuppdraget med 
demokratiuppdraget. Värdegrunden måste sammanflätas med kunskapsmålen i varje 
skolämne för att målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete ska kunna uppnås. 
Målet är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Ett sätt att närma 
sig en sådan integration kan vara att låta eleverna delta i beslutsfattandet om hur ett visst 
ämnesinnehåll ska nås. Dessutom lyfter Molloy (2017:21, 53–54) fram kritiskt textarbete 
som en metod att förena kunskaps- och demokratiuppdraget. En sådan metod ämnar att 
kritiskt granska flera perspektiv för att visa samband mellan språk och makt. Ett kritiskt 
textarbete är helt i linje med det demokratiska uppdraget och målet att eleverna: ”har 
förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna 
diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket 2011:10). 
 
På Skolverkets hemsida finns ett material för hur kunskapsuppdraget kan kombineras 
med värdegrundsarbetet. Här lyfts betydelsen av en gemensam tolkning av värdegrunden 
samt vikten av ett dagligt arbete för en bättre måluppfyllelse. I materialet framställs även 
en modell över hur man kan arbeta med värdegrundsfrågor i skolan. Modellen har tre 
komponenter: lära om, lära för och lära genom. I arbetet med till exempel demokrati får 
eleverna lära sig om hur demokrati fungerar. Därefter får de utveckla förmågor som är 
viktiga för att kunna verka i demokratin, såsom källkritik. Slutligen ska lärandet ske 
genom demokratiska metoder med fokus på till exempel trivsel (Skolverket 2019a). 
 
Figur 1. Arbetsform för integrerat kunskaps- och demokratiuppdrag 

 
Källa: Skolverket (2019a) 
 
Vi ska nu granska vad som står i kursplanen för gymnasieskolans svenskämne för att se 
vilka delar som går att koppla till värdegrundsarbete. Under rubriken Ämnets syfte går 
följande innehåll att användas för att konkretisera kunskaps- och demokratiuppdraget: 
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Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 
i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 
utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket 2011:160).  

Läsning av skönlitteratur är alltså en central del av svenskämnet, men litteraturvalet är 
fritt för läraren. Det enda som poängteras i de tre kursplanerna är att litteraturen ska spegla 
både kvinnliga och manliga författare (Skolverket 2011:160–181). I kommentar-
materialet till svenskämnets kursplan förklaras begreppet allmänmänskligt som för-
hållanden där eleverna allmängiltigt kan skapa förståelse och identifikation i olika frågor, 
till exempel existentiella såsom utanförskap och kärlek. Sådana teman ska skapa 
förståelse för att människor sinsemellan har flera likheter (Skolverket u.å.:3). 
Sammanfattningsvis utgör sådana etiska teman utmärkta exempel på hur ämnesinnehållet 
av litteratur kan kopplas ihop med värdefulla diskussioner om värdegrunden.  
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2 Teoretiska utgångspunkter, metod och material 
I följande kapitel beskrivs inledningsvis teoretiska utgångspunkter som fungerar som 
analysverktyg för studiens kvalitativa metod. Därefter beskrivs metoden närmre med en 
viss problematisering samt studiens material.  

2.1 Identitet och identitetssökande 
Inledningsvis måste begreppet identitet definieras för att bygga ett analysverktyg för hur 
böckernas karaktärer och dess identitetskonstruktion präglas av den sociokulturella 
omgivningen. Litteraturens förmåga att hjälpa ungdomar att söka bekräftelse och bygga 
sin identitet är något som inleds vid 12 års ålder och uppåt enligt Joseph Appleyard 
(1990:104). Detta ger stöd för att litteratur kan användas för elevernas identitetssökande.  
 
Rent definitionsmässigt ansluter denna studie till Robert Lundins (2003) definition av 
identitet. Enligt honom avser identitetsbegreppet den självbild en individ innehar eller de 
egenskaper som personer i en individs omgivning tillskriver denne. I denna studies analys 
kommer Thomas Ziehe (1986) synsätt på identitet att användas. Ziehe ser sökandet och 
skapandet som en livslång process som skapas i en social och kulturell miljö. I detta 
sammanhang gör individen sitt bästa för att skapa en meningsfull berättelse om sitt liv.  
 
I dagens samhälle är i princip allt möjligt till en början. Däremot kan ekonomiska 
förhållanden ibland motverka förverkligandet av identiteten. Det öppna samhället skapar 
en stor frihet för ungdomar att välja hur deras identitet ska utvecklas. Dock kan den fria 
valbarheten skapa både ångest och förvirring gällande identitet (Frisén & Hwang 
2017:14–15). Ziehe (1986:25) poängterar att identitet således inte är något förutbestämt 
och ärvt. Snarare kan man pröva, förändra och ta tillbaka olika identiteter genom livets 
gång. Ziehe (1986:39) beskriver vidare hur ungdomar i sin identitetsutveckling kan ta del 
av vuxnas erfarenheter, till exempel genom samtal eller medier. Ungdomar kan på så vis 
välja att använda eller aktivt ta avstånd från dessa tolkningsmönster. Ungdomars fostran 
delegeras dessutom till skolan (Ziehe 1986:79). 

2.2 Makt, intersektionalitet och intersektionellt perspektiv 
Genusvetaren Kathy Davis definierar intersektionalitet enligt följande: 

Intersektionalitet hänvisar till samspelet mellan kön, ras och andra kategorier av skillnad i enskildas 
liv, sociala praktiker, institutionella arrangemang och kulturella ideologier och resultaten av dessa 
interaktioner när det gäller makt (Davis 2008:68. Min översättning). 

Begreppet intersektionalitet myntades av Kimberlé Crenshaw år 1989. Enligt Svenska 
Akademiens ordbok (1933) bär intersektion betydelsen av en punkt där något korsas. Nina 
Lykke (2005:9) poängterar att ursprunget och tankarna bakom intersektionalitet går att 
spåra ända tillbaka till 1800-talets kvinnorörelser, där fokus lades på intersektionaliteten 
mellan genus och ras.  
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Crenshaw (1989:149) använder ordet intersektion som en metafor för hur en svart kvinna 
kan bli påkörd i en vägkorsning och skadas av antingen rasism och/eller sexism. Dock 
kan det vara svårt att utifrån skadorna avgöra vilken förare som orsakade skadorna. Hon 
förtydligar de dubbla skadorna genom ett exempel där en ambulans enbart vårdar de 
skador som är orsakade av rasvägen eller könsvägen men inte där dessa vägar korsas. 
Genom ett tal i Tedwomen utvecklar Crenshaw (2016) att denna antingen-eller-syn är 
problematisk då maktkategorierna inte går att separera. Klass, kön, etnisk tillhörighet och 
sexuell identitet är ofta samspelande i olika diskrimineringsgrunder och måste därför tas 
i beaktning vid en analys. 
 
Denna uppsats har influerats av ett material från Jämställdsmyndigheten, där ett 
intersektionellt perspektiv förtydligas (Almén u.å.). I analysen kommer alltså 
skärningspunkten mellan till exempel kön och etnisk tillhörighet analyseras för att 
synliggöra vad som skapar makt och inte. I bilaga 1 förtydligas de maktkategorier som 
finns i samhället, vad som ger makt (normen), vilka grupper som missgynnas samt vad 
förtrycket mot varje grupp kallas. Viktigt att poängtera är att figuren är kategorisk och 
således inte visar att normer kan samverka. Likaså kan normen och vad som är 
maktgivande vara olika i skilda delar av samhället samt vara föränderligt över tid.   
 
Michel Foucault och Colin Gordon (1980:84, 89–90, 92–93) ser makt som något som 
utövas i relationer. Varje diskurs och tillhörande grupper har unika maktrelationer, där 
spridningen avgörs av talarnas sätt att tala och det talutrymme de tar. Makt finns i alla 
relationer och sammanvävs med andra relationer i exempelvis familjen. Kunskap är enligt 
Foucault och Gordon en säker källa till makt. Analysen kommer att fokusera på makt-
begreppets två dimensioner: den nedtryckande och maktgivande. Då olika maktkategorier 
blir relevanta för respektive bok har en avgränsning gjorts till de normer som synliggörs 
i vardera verk. I Björnstad riktas fokus på maktkategorierna: kön, ålder, klass, etnisk 
tillhörighet och sexualitet. I Tusen gånger starkare fokuseras kön och ålder.  

2.3 Litteraturdidaktisk teori 
Louise Rosenblatt (2002) diskuterar skönlitterär läsning och dess värde. Det centrala i 
Rosenblatts argumentation berör undervisningens förmåga att skapa transaktioner, det vill 
säga samspel mellan text och läsare. Läsning är en unik händelse och innebär att samma 
läsare aldrig kan upprepa densamma läsakt (Malmgren 2002:5–6, 10–12).  
 
Dessutom menar Rosenblatt att läsning kan ske på olika sätt. Läsningen och upplevelsen 
speglas av läsarens syfte och tidigare erfarenheter. Här används begreppen efferent och 
estetisk läsning för att spegla läsningens olika syften. En efferent läsning fokuserar på en 
mer allmän och opersonlig läsning medan en estetisk läsning koncentrerar sig på upp-
levelser och stämningar. Dock står läsningarna inte i motsats till varandra utan läsningen 
avgörs av transaktionen och flödet mellan läsaren och texten (Malmgren 2002:10–11). 
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En annan hållning som lyfts fram är att upplevelsen av läsning kan bidra till en: ”slags 
bildningsprocess som krävs i en demokrati” (Rosenblatt 2002:210). Genom egenskaperna 
känslighet och förmåga att leva sig in och förstå andras känslor kan eleven lättare förstå 
till exempel abstrakta sociala lagar som är viktigt för en demokratisk medborgare 
(Rosenblatt 2002:210). Rosenblatts teori är till grund för studiens närläsning av 
materialet. Hennes syn på läsning lyfter alltså att förståelse/upplevelse av texter är högst 
subjektiv. Detta i sig ger argument för betydelsen av att utbyta upplevelser med andra.  

2.4 Metod och material  

2.4.1 Analysmetod 
I denna uppsats har en kvalitativ metod anlagts i syfte att undersöka skönlitteraturs 
användbarhet för värdegrundsarbete. Vid närläsningen av materialet har begrepp såsom 
självkänsla, identitet, identitetsutveckling och självförverkligande eftersökts. Efter när-
läsningen analyserades resultatet mot studiens valda teorier. I resultatdelen applicerades 
identitetsteorin och ett intersektionellt perspektiv. I det avslutande diskussionsavsnittet 
anlades den litteraturdidaktiska forskningen i anslutning till hur textanalysen kan 
användas didaktiskt. 
 
Tolkningen av materialet har inspirerats av Alkestrands (2016:97–102) analys. Precis 
som Alkestrand antyder kan studiens skönlitterära verk och dess didaktiska potential 
analyseras först ”när de explicita och implicita ideologier som är kopplade till den 
implicite författaren friläggs och relateras till läroplanernas värdegrundsformuleringar” 
(Alkestrand 2016:102).  
 
Begreppen explicit- och implicit ideologi är hämtade från Roberta Seelinger Trites (2000). 
Trites (2000:70, 88–89) använder dessa begrepp för att särskilja ungdomslitteraturs olika 
budskap. De explicita ideologierna är tydliga och medvetna budskap som förmedlas via 
författarens text medan de implicita ideologierna istället framställer budskap som texten 
själv bär fram utan författarens avsikt. Dock kan dessa ideologier förmedla ett motsatt 
budskap. Som exempel kan författaren explicit ge budskapet att sexuellt umgänge är en 
naturlig vilja bland ungdomar men implicit ge tolkningen att ungdomar bör avstå från sex 
eller skämmas. Alkestrand (2016:100–101) lyfter en problematisk aspekt med Trites 
resonemang. Alkestrand menar att analysen kan fastna i huruvida budskapet är medvetet 
eller ej av författaren. Därför låter hon modifiera genom ett tillägg av begreppet implicit 
författare, vilka ideologierna tolkas emot. Fokus läggs då på de normer som författaren 
representerar. 
 
Vid läsningen och tolkningen av det skönlitterära materialet går det inte att frångå en viss 
grad av subjektivitet. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015:94) problematiserar att 
forskaren aldrig kan stå fristående från diskursen. Snarare är forskaren en medproducent 
av den forskning som skapas. Anders Palm (2002:201–202) belyser även denna aspekt 
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och pekar på att samma text kan tolkas på olika sätt. I forskning är det just forskaren som 
är det tolkande subjektet genom dess roll att ställa frågor och förmedla en tolkning. 
Litteraturens förmåga att skapa olika betydelser kan ses som en styrka i att berika 
litteraturforskningen. Vad vore textanalyser och litteraturdiskussioner utan olika synsätt?  

2.4.2 Material 
Studiens material utgörs av de skönlitterära verken: Björnstad (2016) av Fredrik 
Backman samt Tusen gånger starkare (2006) av Christina Herrström. Verkens handling 
presenteras kort i bilaga 2. Valet av verken är baserat enligt tre huvudsakliga kriterier. 
För det första skulle verkens innehåll på något sätt behandla värdegrunden. Till hjälp för 
urvalet stod det intersektionella perspektivet, där reflektioner gjordes i linje med skön-
litteraturens representation av olika maktordningar med aspekter såsom mångfald av 
genus och etnicitet. Därför föll det sig även naturligt att ha en kvinnlig och manlig 
författare, då det även är i linje med ett av svenskämnets centrala innehåll (Skolverket 
2011:196). För det andra skulle böckerna vara aktuella för att eleverna lättare ska kunna 
väcka ett läsintresse och kunna identifiera sig med karaktärer och miljöer. Slutligen är 
dessa två verks användbarhet analyserat ur en omfångsaspekt. Björnstad har ett cirka 450 
sidor långt innehåll medan Tusen gånger starkare är cirka 220 sidor. Verkens omfångs-
variation ses som en fördel då anpassning efter klass och tidsutrymme lättare kan göras. 
Dessutom riktar sig böckernas innehåll delvis till olika åldersgrupper enligt min åsikt. 
Björnstad har ett större innehållsdjup och lämpar sig för gymnasiets årskurs två och/eller 
tre. Tusen gånger starkare är användbar för högstadieelever och årskursettor i gymnasiet.  
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3 Forskningsöversikt 
Kapitlet lyfter ett urval av tidigare forskning som för det första handlar om skönlitteraturs 
allmänna betydelse och läsningens etiska aspekter. Den andra delen rör skönlitteratur som 
medel för arbete med skolans värdegrund.  

3.1 Skönlitteraturs etiska förmåga 
Flera forskningsprojekt har intresserat sig för skönlitterär läsning och dess syfte. Några 
av dessa beskrivs i teoridelen, till exempel Rosenblatt. Skönlitterär läsning har en förmåga 
att kunna bidra till elevers utveckling av empatiska förmågor. Dessa förmågor är tätt 
knutna till det allmänna demokratiuppdraget, där eleverna ska få chans att utveckla sin 
identitet i linje med de grundläggande värdena.  
 
Magnus Persson (2012:7) poängterar att diskussioner ständigt måste föras kring läs-
ningens syfte, då litteraturläsningens villkor förändras i takt med samhället. Flera 
avhandlingar lyfter skolundervisningens viktiga roll i transformeringen för arbetet med 
demokrati. Alice Lesnick (2006) diskuterar just detta och med sin studie syftar hon att 
vidga skolans synsätt på hur läsning och etisk utveckling kan ske metodiskt. Resultatet 
visar att skönlitterär läsning kan väcka olika former av etiskt engagemang genom 
interaktion, till exempel empati eller distansering. Lesnick betonar att etiska samspel bör 
vara en del av varje skolämne. Genom att läsa, skriva och prata om litterära texter och 
språk kan elevernas syn vidgas genom andras tolkningar. På så sätt kan undervisningen 
fungera som en del av elevernas identitetsutveckling.  
   
I linje med Lesnick (2006), tar Anna-Lova Olsson (2015) fasta på skönlitterär läsning och 
dess etiska syfte. Olsson menar av skönlitteratur kan utveckla en till en mer bildad person 
som karakteriseras av osjälviskhet och med en realistisk syn på sig själv och omvärlden. 

Bildningsprocessen i sig ses som en väsentlig personlig förändring. En moralisk 
utveckling, som kan nås genom läsning, omfattar en högre ödmjukhet mot stort som litet 
i omvärlden samt en ”ökad närvaro i relationer” (Olsson 2015:24). En individs moraliska 
transformering möjliggörs genom en symbios av: 

1. Imagination: förmåga att föreställa, vilket bidrar till ökad förståelse för om-
världen. 

2. Attention: uppmärksamhet, som ger en riktning mot det goda.  
3. Unselfing: osjälviskhet och ökad mottaglighet för andra människor och dess 

behov. 
4. Läsupplevelsen kan bidra till bildning om texten har någon form av imagination. 

 

Elisabeth Hjorth (2015) studerar likaså skönlitterär läsning och dess etiska aspekt. 
Analysen bygger bland annat på ett intersektionellt perspektiv. Till skillnad från Lesnick 
(2006) samt Olsson (2015) lyfter Hjorth att läsning kan vara en etisk handling. Litteratur 
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som lyfter marginaliserade röster i ett samhälle av hårda samhällsordningar ställer läsaren 
inför ett ansvar att reagera. En förtvivlad känsla hos läsaren är utgångspunkten för en 
sådan etisk läsning. Etisk läsning är: ”ett kritiskt arbete med förhållandet till den andre 
som ett eget själv och ett främmandegörande av det egna” (Hjorth 2015:12). Hjorth 
(2015:11, 32, 48, 86, 93) förklarar att etik kan ses som ett kontinuerligt ifrågasättande av 
de maktordningar som vidmakthåller ojämlikhet. Etisk läsning handlar därför om att träna 
fantasin till att tyda den andres krav och sårbarhet och på så sätt öva sin mottaglighet. 
”Den andre”, exempelvis kvinnan, konstrueras i förhållande till normen, mannen. Det är 
alltså normen som ger ansikte och det avvikande skapar ansiktet av den andre. 

 
Såväl Lesnick (2006), Olsson (2015) samt Hjorth (2015) belyser alltså läsningens för-
måga att bidra till att utveckla goda människor. En kritisk invändning mot läsningens 
goda aspekter lyfts av Persson (2012). Persson diskuterar att det inte är en självklarhet att 
en god bok skapar en god människa, vilket i sig är en syn som präglat skolan långt bakåt 
i historien.  
 
Persson (2012:17–19) problematiserar bland annat skolarenans svar på varför litteratur 
ska läsas. I styrdokumenten riktas fokus på att utveckla den nationella identiteten och lära 
om mångkultur. Därtill ges ett tiotal andra legitimeringar som i sig fungerar, men enligt 
Persson (2012:19) har dessa två huvudproblem. För det första definieras inte vad som 
avses med till exempel odemokratiska värderingar. För det andra befäster for-
muleringarna myten om god litteratur – god människa. Persson (2012:20) argumenterar 
att ingen kursplan beskriver att litteraturen ska läsas kritiskt medan allt annat ska läsas 
med ett kritiskt öga. Detta blir problematisk då det implicit framställs att värderingarna 
som ska bekämpas står utanför litteraturen.  
 
Persson (2012:25, 82) föreslår avslutningsvis att litteraturvalen inte nödvändigtvis 
behöver propagera för demokrati. Snarare bör urvalet gärna utmana våra åsikter och 
värderingar för att på så sätt träna elevernas perspektivbyten. Alltså behöver inte litteratur 
explicit präglas av till exempel anti-rasism eller anti-sexism. 

3.2 Värdegrundsarbete genom skönlitteratur 
Det finns redan ett flertal arbeten som behandlar skönlitteraturens roll i 
värdegrundsarbete. Centralt är dock att olika skönlitterära verk behandlas ur olika infalls-
vinklar. Ett intersektionellt perspektiv verkar på senare år ha blivit ett populärt 
analysverktyg. Likaså är förslag på didaktiskt upplägg för värdegrundsdiskussioner kring 
litteraturens mönster ett vanligt inslag.  
 
Kerstin Munck (2006) studerar ämnesdidaktiska möjligheter och utmaningar i svensk-
ämnet angående värdegrundsfrågor i en mångkulturell skola. Munck poängterar att en 
genomtänkt hantering av berättelser krävs för att kunna nå en moralisk fostran. Munck 



12 

skildrar hur elever bygger sin identitet utifrån normer och flera av kategorierna kön, klass 
och etnicitet. Varje avvikelse från normen kan i värsta fall ge upphov till mobbning. Med 
detta i bakhuvudet betonar Munck skolans viktiga roll i arbetet med mångfalds- 
frågor och att ta till vara den viktiga mångfalden av olika identiteter. 
   
Verket Björnstad av Backman (2016) har inte stått i fokus i någon tidigare studie. Där-
emot har Herrströms (2006) verk Tusen gånger starkare analyserats i fem studentupp-
satser. Dock med andra angreppsvinklar. Två av studentuppsatserna har en allmän norm-
kritisk analys (Lundh 2010; Hjort 2012). Josefin Lundh (2010) beskriver dels hur normen 
i romanen Tusen gånger starkare målas upp, dels hur huvudkaraktären Signe bryter mot 
denna. Den subversiva karaktären Saga har ett tydligt inflytande på till exempel Signe 
som tydligt följt normalitetsdiskursen. Dock visar det sig i slutändan hur det inte finns 
plats för en så subversiv karaktär i den ”verkliga världen”. Amanda Hjort (2012) 
konstaterar att verket lämpar sig väl att användas i undervisning för att synliggöra genus-
skillnader och diskutera rådande samhällsstrukturer. Dock poängteras att skol-
undervisningen genomgående måste präglas av ett normkritiskt förhållningssätt. På så 
sätt kan förhoppningsvis fördomar uppdagas och hur avvikande normbeteenden kan 
tvingas till anpassningar.  
 
Sara Dahlgrens (2011) studie har, liksom Lundh (2010) och Hjort (2012), en normkritisk 
aspekt. Skillnaden är att Dahlgren har ett snävare urval av hur reaktionerna kring av-
vikande mönster från den rådande maskulinitetsnormen hanteras. Analysen visar att 
nästan ingen pojke går emot maskulinitetsnormen. Leo är den karaktär som tydligast av-
viker mot den maskulina normen. Dock hamnar han aldrig i underläge då han är en stark 
person i sig. Josefin Nygren och Lina Axelsson Berg (2016) analyserar allmänt verkets 
möjligheter för jämställdhetsarbete specifikt mellan genus. Dock diskuteras att boken 
enbart problematiserar ojämställdhet. 
 
D-uppsatsen från 2008 av Ulla Holmbom är av särskilt intresse för denna studie. I 
analysen av Tusen gånger starkare anläggs ett intersektionellt perspektiv, varav makt-
hierarkier mellan bland annat social bakgrund, etnicitet och sexualitet synliggörs. 
Holmboms uppsats ligger alltså nära denna studies syfte. Dock har Holmbom ett större 
fokus på hur identitet och genus konstrueras hos föräldrar och eventuellt hur det re-
produceras bland ungdomar. I denna studie fokuseras inte föräldrars roll– utan skolan.  
 
Däremot diskuterar Holmbom verkets didaktiska potential i värdegrundsarbete kopplat 
till jämställdhet. Holmbom betonar vikten av att diskussioner bör lyfta såväl de perspektiv 
som verket erbjuder som de som negligeras. Kritiskt textarbete med olika perspektiv för 
eleverna att förhålla sig till blir därför relevant. Problematiseringen blir särskilt viktig för 
att inte befästa ungdomsromanernas höga grad av att konservera samhällets värderingar 
kring bland annat sexualitet, genus och etnicitet.  
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Viktigast för den här studien är Alkestrands avhandling från 2016. Till skillnad från 
övriga studier är detta den enda studie som bygger på den senaste läroplanen för både 
grundskolan (Lgr11)3 och gymnasieskolan (Lgy11). Alkestrands valda fantasylitteratur 
och dess ungdomskaraktärer försvarar demokratiska värden och rättigheter när dessa 
hotas av vuxna och institutioner som vill ha total kontroll. Dessutom bearbetas frågan 
varför vuxna har mer makt än ungdomar när det finns ungdomar som har mer rättfärdiga 
handlingar än vissa vuxna. I relation till kopplingen mellan kunskap och makt menar 
Alkestrand att kunskapsinhämtning är ett viktigt redskap att utveckla i skolan för att 
eleverna ska kunna försvara sina rättigheter. 
 
I kapitlet om mänskliga rättigheter undersöks förekomsten av magi. Ungdomarna 
använder sin magiska kraft för att utmana begränsningarna i olika maktkategorier och 
intersektionen som föreläggs dem. Ungdomarnas handlande ses som viktig för att undvika 
förtryck. Textexemplen visar hur utmaningen av maktinskränkning och förändringar av 
diskurserna är svåra. Avseende kulturell mångfald lyfter Alkestrand betydelsen av att lära 
om andra kulturer. Det är först när eleverna utvecklar en insikt om att vi har mycket 
gemensamt som de är redo att bli empatiska, förstående och respektfulla individer.  
 
Alkestrand diskuterarar att skönlitteraturens karaktärer och deras styrka i att stå upp för 
sig själva, samhället och motverka förtryck kan fungera som förebilder för eleverna. För-
utom ett liknande analysverktyg, delar Alkestrand mitt didaktiska intresse för hur skön-
litteratur och dess värderingar kan bidra till elevers identitetsutveckling. Alkestrand 
argumenterar att lärare omöjligt kan veta exakt vad eleverna behöver lära sig för att vara 
rustade för vuxenlivet. Dock poängterar Alkestrand att värdegrundsarbetet bör fokusera 
på att utveckla ett kritiskt och aktivt lärande bland eleverna. Ett sätt att närma sig detta 
kan vara analys av implicita och explicita ideologier.  
 
I relation till mitt intresse för skönlitteraturens didaktiska potential i relation till värde-
grunden finns ett värde att nämna några undervisningsmetoder. Molloy (2002) föreslår 
möjligheter till ett förändrat svenskämne genom ett integrerat kunskaps- och demokrati-
uppdrag. Metodologiskt föreslår Molloy (2002:317) deliberativa samtal som form, det 
vill säga samtal där eleverna får chans att dels uttrycka sina egna idéer, dels lyssna på 
andras. Kunskapen av sådana samtal hävdar Molloy är basala i ett demokratiskt samhälle. 
Molloy (2002:318) poängterar att demokratifostran kan nås genom att visa på hur man 
talar om vad. Alltså kan samtalsämnet behandla exempelvis konflikter och etiska problem 
ur elevernas sfär och hur dessa kan belysas genom olika perspektiv. 
 
  

                                                
3  Den senaste läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
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Jan Nilsson (2007:15, 237–239) förklarar genom tre specifika drag hur ämnesöver-
skridande samarbeten kan tillämpas. För det första utmärks tematisk undervisning av att 
flera ämnen integreras till en helhet. Under ett centralt tematiskt tema, såsom kulturmöten, 
övas förmågor såsom att läsa och skriva. Det andra draget är att undervisningens innehåll 
ska ta utgångspunkt från elevernas vardagserfarenheter. Ett tredje utmärkande drag är att 
kunskapssökandet ska fokusera skönlitterär läsning och inte traditionella läromedel. I 
valet av teman förespråkar Nilsson (2007:21) problemorienterade teman, där under-
visningsinnehållet styr textval, bearbetning och undervisningsformer. 
 
Mia Marie Sternudd (2000) diskuterar hur dramapedagogik kan främja demokratisk 
fostran. Sternudd (2000:109–112, 173) föreslår fyra olika dramaperspektiv som vilar på 
demokratiska värden. I diskussionen kommer det personlighetsutvecklande perspektivet 
att tillämpas i didaktiseringen. Perspektivet konkretiserar reflektioner kring vardags-
situationer och mänsklig kommunikation genom rollspel och dramatiseringar. Sternudd 
poängterar att oavsett vilket perspektiv som appliceras kan omvärldskunskap om-
formuleras till konkreta medmänskliga tillstånd som undersöks genom agering. Molloys 
deliberativa samtal, Nilssons tematiska undervisning samt Sternudds dramapedagogik 
kommer återknytas till i diskussionens didaktisering.  
 
Kartläggningen av tidigare forskning har visserligen visat att det finns ett rikt material 
som fokuserar på skönlitterär läsning som verktyg för värdegrundsarbete. Däremot har 
ingen studie riktat sitt fokus på att kombinera de skönlitterära verk som avses i denna 
studie: Björnstad och Tusen gånger starkare. Dessutom är det enbart Alkestrand som 
utgår från den senaste läroplanen från 2011. Denna studie kan därför ses som ett kom-
plement och fördjupning.  
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4 Resultatredovisning och analys 
I detta kapitel besvaras studiens första frågeställning: Hur konstrueras och reproduceras 
identitet ur ett intersektionellt perspektiv inom ramen för hockey- respektive skolkulturen 
i Björnstad och Tusen gånger starkare? Verken presenteras i enskilda avsnitt och kopplas 
genomgående till teoribildningarna identitet och intersektionalitet samt tidigare 
forskning. 

4.1 Björnstad 
Fredrik Backmans alster Björnstad (2016) utspelar sig i den lilla hockeystaden Björnstad. 
Karaktärernas identitetsutveckling skildras i olika sociala miljöer: i hemmet, skolan, byn 
och på hockeyplanen. Fokus läggs på de sociala relationerna inom hockeyn då staden har 
ett starkt hockeyhjärta.  

4.1.1 Samhällsnormer – identitet 
Inledningsvis kommer samhällets normer att exemplifieras. Hockeyn i Björnstad är inte 
bara viktig – den är allt. Bland annat har hockeyn inneburit en väg in i samhället för Amat 
och hans mor som avviker från den svenska etniciteten. Hockey är byns starkaste ideal 
men flera andra normer har härkomst härifrån. Isen är den plats ”där kollektivet fungerar, 
där laget går före jaget, där klubben är större än individen” (Backman 2016:179). 
Kollektivitetsnormen har alltså starka rötter från hockeyn. Flera barn har under sin 
uppväxt blivit varnade av sina föräldrar att ensamhet kan innebära döden. Allt för att 
gynna förutsättningarna för lagsport. Amat är en av alla som fått lära sig att man inte är 
något ”I DEN HÄR VÄRLDEN ENSAM” (Backman 2016:397). Känslan av att vara en 
del av ett kollektiv har till exempel varit en stor anledning till att David och Peter valde 
att bli tränare efter sina avslutade hockeykarriärer (Backman 2016:43, 97). 
 
Tävlingsinstinkt är en grundläggande egenskap för att kunna vara hockeyspelare. Vinnar-
kulturen är det enda som räknas. ”Antingen är man en tävlingsmänniska eller inte” 
(Backman 2016:72). I Björnstad brukar man i anslutning till detta säga att en del har 
”björnen” i sig. A-lagstränaren Sune reflekterar över byns vinnarkultur och att den för-
modligen är än starkare tack vare dess lilla samhälle. Vinnarna ”är nästan alltid besatta 
och själviska och hänsynslösa”, alltså svåra att tycka om men de förlåts så fort de vinner 
(Backman 2016:53). 
 
Manlighet är ett annat ideal som förmedlas, där förmågan att slåss i princip är en 
synonym. Inom hockeyn är ett visst temperament en fördel för att kunna försvara sig 
bättre. Dessutom krävs en viss tyngd och styrka för att inte flyga som en vante vid 
tacklingar (Backman 2016:51, 368). Följande råd som David fick innan han valde att ge 
sig hän tränaruppdraget summerar kort maskulinitetsidealet och att alltid ta ”laget före 
jaget”:  
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Vill du bli hockeytränare? Vänj dig inte vid det som andra har. Fritid, familjeliv, gott kaffe. Den här 
sporten tolererar bara de allra hårdaste männen. De som kan dricka det kallt om det behövs 
(Backman 2016:237). 

 

I relation till manlighetsidealet har Björnstad hockey enbart lag för pojkar och inte tjejer. 
Dessutom synliggörs idealet om att vara man i klubbens styrelse och dess tankar om 
sportchefen Peter och hans frus Mira ganska jämställda roller i hemmet. Implicit 
förmedlas budskapet att de tycker att frun ska passa upp sin man så han kan koncentrera 
sig på hockeyn och ”laget före jaget”. Bristen på kvinnor i hockeyn exemplifieras även 
då Mira mötte klubbdirektören för första gången vid ett mingel. Vid detta tillfälle satte 
han ett tomt glas i handen på Mira. Varför? Jo, för att existensen av kvinnor var så pass 
ovanlig i denna sfär att han trodde att hon var en servitris (Backman 2016:25, 38). 
 
Samtidigt som somliga säger att hockeyn är allt säger andra att det bara är: 

ett spel. Det avgör bara små, obetydliga, nästan omärkbara saker. Som vem som bekräftas.  Vem 
som hörs. Det är nästan osynligt, enkelt att skratta bort och kalla ”missförstånd” och ”överdrifter”. 
Det gör bara några till stjärnor och andra till åskådare. Det fördelar bara makt och gränser. 

 

Bara (Backman 2016:64). 

Men den hårda jargongen och skämten som dras på bekostnad av andra ger även ett 
uttryck för en heteronorm och en homofobi mot såväl bögar och lesbiska. Påföljande två 
citat exemplifierar skämtens dubbla budskap. ”– Grabbar, vet ni hur man får fyra bögar 
att sätta sig på en stol? Man vänder på den!” (Backman 2016:260). ”Vet ni varför lesbiska 
blir förkylda så ofta? BRIST PÅ D-VITAMIN!” (Backman 2016:155). Att inte säga ifrån 
när dessa hårda skämt dras, har två huvudsakliga orsaker. För det första kan skratt skapa 
en känsla av delaktighet i en grupp. För det andra går det att förklaras utifrån Björnstads 
tystnadskultur.  

  
Den 15-åriga flickan Ana reflekterar i ett skede att skam och tystnad är Björnstads 
verkliga nationalsporter. Dessutom reflekterar Ana om att skogen borde vara anledningen 
till att invånarna lär sig att hålla käft. Såväl jakt och fiske kräver tystnad för att inte 
skrämmas. Om man lär sig detta från födseln tänker Ana att kommunikationen 
förmodligen påverkas (Backman 2016:257).  
 
Peters fru Mira, som kommer från en större stad, beskriver hur tystnaden alltid har 
sällskap av skammen (Backman 2016:40). Det var just hennes man Peters, som är född 
och uppvuxen i Björnstad, bestående känsla av skam som gjorde att de flyttade in i ett 
radhus i stadens medelklassområde och inte i de finare kvarteren. Björnstad har nämligen 
tre stadsdelar som tydligt signalerar klass. Höjden kallas det exklusiva området på ett berg 
med fin sjöutsikt där typisk överklass bor (Backman 2016:12–13, 17). I centrum finns: 
”radhus och små villor i en fallande skala av medelklass, men i Sänkan är det bara 
hyreshus, byggda så långt från Höjden som det bara gick” (Backman 2016:17). Men 
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varför valde sportchefens familj att bo i centrum istället för på Höjden trots att deras 
ekonomi tillät? Peter ville följa mellanmjölksnormen och inte stoltsera med sina pengar. 
Han lever ständigt med rädslan om vad folk ska tycka. Tänk om någon tycker att de är 
förmer om paret till exempel köper en för dyr flaska vin som gå-bort-present (Backman 
2016:40)? 
 
Samtliga faktorer/normer som hittills beskrivits i detta avsnitt, det vill säga att spela 
hockey, att vara en del av ett kollektiv, tävlingsinstinkt, maskulinitet, heterosexualitet och 
en viss ”tystnad”, skam och medelklass går i linje med vad Foucault och Gordon (1980) 
kallar maktgivande faktorer. Det är tydligt hur ungdomarnas identitet påverkas av 
samhällets normer (Munck 2006; Ziehe 1986:25). I relation till Hjorths (2015) 
beskrivning formar dessa normer ansiktet och allt avvikande konstruerar ansiktet av den 
andre. 

4.1.2 Bilden av den Andre 

Att älska eller hata hockey 
I en sorts växelverkan av Björnstads starka normer och vad som är maktgivande skapas 
bilden av den Andre med dess känsla av att inte passa in (Hjorth 2015). Amat och hans 
nära vänner Lifa och Zacharias har gemensamt att inte vara som alla andra. I Björnstad 
sorteras barnen redan i låg ålder efter status där de populäraste barnen blir ”kaptener 
tidigt, lagen väljs osynligt […]. Amat, Lifa och Zacharias var den sortens ungar som blev 
över. De har hållit sig till varandra sedan dess” (Backman 2016:58–59). Genom sin 
vänskap slipper de den hemska ensamheten. Dock kan även de största talangerna känna 
utanförskap, vilket är vad just Kevin och Benji gör. De tänker att anledningen är att de är 
superhjältar (Backman 2016:186).  
 
Vad är det då egentligen som gör att dessa ungdomar men även andra känner att de inte 
passar in i lilla Björnstad? Gällande hockey är det ett antingen-eller läger, där du antingen 
älskar eller hatar sporten. De som inte ansluter har mindre makt i klassrummet och varken 
syns eller hörs. Dock visar Maya och hennes mor Mira hur man kan respektera sporten 
även om man inte älskar den. Att ha vinnarskalle och viljan att bli bäst i något annat såsom 
musik eller juridik kan faktiskt göra att man inte känner sig alltför utanför (Backman 
2016:93, 86, 9, 72).  
 

”Inga vinnare utan förlorare” 
Hockeyns värld är dock hård och ju äldre ungdomarna blir desto större blir kraven på 
talang. Tränare Davids syn på hockey är målande i detta avseende: ”det finns inga vinnare 
utan förlorare, inga stjärnor föds utan att några ur kollektivet måste offras” (Backman 
2016:115). Spelaren Bobo som visserligen har en bra styrka och maskulina drag oroar sig 
just för framtiden. Han är medveten om att om han inte blir snabbare på isen kommer 
hans spel vara över. Björnstad är helt enkelt för litet för att kunna ha ett juniorlag ända 
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upp till 20-årsåldern. Det här innebär att endast ”de bästa spelarna” flyttas upp till A-laget 
(Backman 2016:195). Här är ett exempel på hur tränargestalters fostran men även 
strukturella begränsningar kan påverka ungdomars identitetsutveckling och precis som 
Ziehe (1986:39) förklarar skapa en osäkerhet inför vad som komma skall i framtiden. 
 

Mindervärdeskänsla som drivkraft 
Amat har sedan barnsben fått tacklas med att han är för liten för hockey. Trots detta hade 
han målet om att bli proffs klart för sig redan i lågstadiet: ”DOM SÄGER ATT JA E FÖR 
LITEN FÖR ATT SPELA. BLI 1 STOR SPELARE ENDÅ!” (Backman 2016:12). 
Dessutom har hans klasstillhörighet och bostadsort, det vill säga underklass och boende i 
Sänkan, försvårat ytterligare. Amats vän Lifa, som också bor i Sänkan, fick tidigt rådet 
av sin bror att sluta. Brodern sa: 

Det var en jävla snobbsport, bara rikemansungarna lirade hockey […]. ”De kommer hata dig, Lifa, 
de hatar oss, de kommer inte vilja att någon härifrån är bättre än dem på någonting.” Han hade rätt, 
de fick höra det både i omklädningsrummet och på isen, ingen i Björnstad låter dig någonsin glömma 
var du kommer ifrån. Amat och Zacharias stod ut, Lifa gjorde det inte (Backman 2016:271). 

 
Ett steg närmre för Amat att bli hockeyproffs var att avancera till juniorlaget. Juniorlagets 
förstakedja saknade nämligen en snabb spelare. Tack vare Amats snabbhet fick han därför 
närvara under en juniorträning. I en övning fick Amat vara anfallare och minst 20 
kilogram tyngre Bobo fick agera försvarare. Tränaren David som bara var intresserad av 
vinst såg detta som en självförtroendehöjande övning. Målet var att Bobo skulle få köra 
över någon svagare spelare. Amat försökte hela tiden stå upp ”som en man” trots alla 
tacklingar. Hans insats och kämpaglöd visade sig bli tillräcklig för en plats i laget. Detta 
innebar att Amat blev den första från Sänkan att spela i juniorlaget. På så sätt blev Amat 
en förbild för de yngre pojkarna i Sänkan (Backman 2016:271, 115–118). Här 
aktualiseras, i enlighet med Ziehe (1986:39), hur äldre, Amat, kan utgöra föredömen för 
yngre. Amat visar att hans icke svenska etnicitet samt underklass inte är ett hinder för 
framgång. 
 

Ensam = stark? 
Vid Amats avancering till juniorlaget blev vännen Zacharias ”ensam” kvar i den lägre 
hockeyligan – pojklaget. Genom Amats val av ”laget före jaget” blev ensamheten därför 
påtaglig för Zacharias. Nu började han på allvar fundera på att ta sitt liv. Trakasserier har 
varit en del av hela hans uppväxt men Amat har varit anledningen till att han inte tagit sitt 
liv. Utan Amat blir nu Zacharias i högre grad utsatt för elaka kommentarer. På skolan 
beskrivs hur två äldre elever, som inte spelar hockey, går in i honom och fäller en 
kommentar i stil med att det måste vara första gången någon inte ser honom – fetto. För 
första gången på länge försvarar sig Zacharias genom att slå den ena. Zacharias får ett 
slag tillbaka, vilket gör att Amat lägger sig i, men han är inte tillräckligt stark för att stå 
emot. De äldre grabbarna försöker suga ut varifrån de kommer då de misstänker att de 
bor i Sänkan där bara ”terrorister och kameler” finns. I detta skede får Zacharias och Amat 
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uppbackning av Amats nya vän och lagkamrat Bobo som säger att de är från Björnstad  
(Backman 2016:372, 271, 231–232). Ett implicit budskap som förmedlas via Bobos 
kommentar är att klass inte har betydelse och därmed är inte slag befogat. Zacharias 
självmordstankar är ett tydligt tecken på en ångest kopplad till hans identitet. Ensamheten 
innebär såväl en minskad makt som en ökad grad av ångest, vilket överensstämmer med 
Frisén och Hwangs (2017:14–15) beskrivning av identitet. 
 
I relation till ensamhet omfamnas känslan av hockeyspelaren Benji. Varför kan man 
undra. Kanske för att han bär på en hemlighet om att han är homosexuell? När Benji 
träffar en manlig basist från en annan stad väcks hans intresse men vid hans systers 
peptalk skyller han dels på att han inte var hans typ dels att han inte tyckte om hockey. 
En anledning till att Benji inte vågat vara öppen med sin sexualitet kan vara hockeyns 
hårda jargong som ger skenet av homofobi. Men egentligen erkänner Benji att han inte är 
rädd för att bli hatad eller få stryk om folk visste sanningen. Hans rädsla är istället att han 
ska känna skrattets utanförskap och att lagkamraterna inte ska våga dra vissa skämt när 
han närvarar (Backman 2016:186, 196, 260).  
 
Med tidens gång vågar Benji till slut dejta Basisten men inte offentligt. Dock blev de 
påkomna av tränaren David vid deras första kyss. Tränarens reaktion blev skam och en 
illamående känsla. Dessutom kom han att fundera på om han någonsin skulle kunna se 
pojken i ögonen igen. Kanske starkast av allt kände David sig sviken. Sviken för att Benji 
inte anförtrott sin hemlighet för honom. Han förstod inte hur pojken skulle kunna tro att 
han skulle vara mindre stolt över honom om han var homosexuell (Backman 2016:315, 
446, 448, 451). Benjis val att dejta en kille visar hur han stegvis väljer att förverkliga sin 
identitet, vilket är harmoniserar med Ziehes (1986:25) förklaring att identiteten går att 
förändra. 
 
Genom beskrivningarna av Amat, Zacharias och Benji sker alltså diskriminering av 
personer som är normbrytande ur två eller flera maktkategorier. Amat och Zacharias har 
i princip likartade kategorier som avviker från normen, det vill säga låg grad av 
maskulinitet, underklass samt utländsk härkomst. Det är även intressant att samtliga har 
namn som befäster deras särskiljande etniska tillhörighet. Tack vare Amats talang i 
hockey och med hans avancering får han mer makt och på så sätt byggs ett slags skyddsnät 
runt honom. Zacharias däremot har inget maktmedel som kompenserar hans avvikelser 
från normerna. Muncks (2006) beskrivning av hur avvikelser från normer i värsta fall kan 
ge upphov till mobbning blir därför applicerbart för Zacharias. Benji, å sin sida, som är 
bland de maktfullaste och endast avviker från heteronormen verkar undslippa direkta ned-
sättande kommentarer. Kanske för att han är populär. 
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Att vara tonårstjej i Björnstad 
I ett samhälle där allt kretsar kring hockey finns inte ens något tjejlag. Ana är en av de 
tjejer som misströstar detta. När hon var liten ville hon nämligen bli hockeyproffs. Hon 
spelade då en säsong i grannbygden men hamnade ständigt i slagsmål. Hennes känsla av 
att vara annorlunda gjorde att hon till slut slutade. Vid äldre dar kom Ana att drömma om 
att bli sportkommentator men likväl då fick hon tillsägelser om att tjejer gärna fick gilla 
sport men inte på det sätt som hon gjorde. En tjej förväntades snarare gilla hockeyspelarna 
än spelet själv. Att gilla spelet såsom Ana gör förknippas enbart med att vara lesbisk och 
gillar man spelarna kan man kallas hora (Backman 2016:215, 256–257, 374). Utifrån 
Frisén och Hwangs (2017:14–15) redogörelse av hur val gällande identiteten kan skapa 
ångest och förvirring är det tydligt hur Anas icke uppfyllda dröm kring hockey och sport 
nu skapat detta. 
 
Normen att vara en maskulin kille som spelar hockey och hur detta är maktgivande tar 
sig särskilt uttryck i en händelse. Efter en viktig vinst för juniorlaget vankades lagfest 
hemma hos Kevin. Till festen var även vännerna Maya och Ana bjudna. Under kvällen 
hade sportchefens dotter Maya och lagkaptenen Kevin roligt ihop och småretades. Drick-
tävlingar resulterade i ännu mer fylla och Kevin gjorde en vadslagning med grabbarna 
om att han skulle få ligga med Maya. När Kevin och Maya senare gick till hans rum kysste 
de varandra men mer än så ville inte Maya. Kevin accepterade inte hennes nej. Det var 
den här var kvällen som Maya blev våldtagen (Backman 2016:188–203).  
 
Tiden efter våldtäkten levde Maya i tystnad. Varför skulle hon anmäla? Vem skulle tro 
henne när Björnstad är en utpräglad hockeystad? ”Hon resonerar inte som någon som 
blivit utsatt för ett brott, hon resonerar som någon som utfört ett: Allt hon kan tänka på är 
att ingen någonsin ska få veta, att hon måste undanröja alla bevis” (Backman 2016:213). 
När Maya sedan efter många om och men anmälde brottet kom samhället att delas i två 
läger: 

Det första som händer i en konflikt är att vi väljer sida, för att det är lättare att försöka hålla två 
tankar i huvudet samtidigt. Det andra som händer är att vi söker den fakta som bekräftar det vi vill 
tro, det som är skönast, det som låter livet gå vidare som vanligt. Det tredje är att vi avhumaniserar 
vår fiende (Backman 2016:311). 

 
Händelsen utlöste att olika ”sanningar” började spridas på internet. Maya kallades allt 
ifrån hora till luder och ingen talade om en våldtäkt, utan snarare en anklagelse. Det stod 
uppenbart att Kevin, förövaren, backades av flest. Hockeylaget var en armé. Till armén 
anslöts i princip alla hockeyintresserade och likaså klubben, som om det var Kevin som 
var offret. Klubben såg det som ett hockeyproblem som skulle lösas internt. Samhället 
förväntade sig till och med att rektorn skulle visa vilken sida skolan backade (Backman 
311, 338–340). 
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Alla valde inte sida men däremot var flera tysta för att det var lättare så. Dock kom alla 
som hade kopplingar till hockey, såsom Mayas pappa tillika sportchef, att pekas ut som 
fiender när de valde Mayas sida. Hockeykillen Amat som vittnade mot Kevin blev likaså 
utpekad som en fiende då han gick emot laget. Hans förräderi kom att bemötas med våld 
(Backman 2016:421, 425). När allt kommer omkring kan man fundera i stil med tränaren 
Sune vad som hänt om förövaren var någon annan än hockeyns stora stjärna? Hade det 
gjort någon skillnad om det till exempel var en kille från Sänkan? 
 
Vid en intersektionell analys av Ana och Mayas diskriminering korsas minst två makt-
kategorier. Ana har ett felaktigt intresse för den manligt kodade hockeydiskursen. Hennes 
intresse möts ofta genom homofobiska yttranden. Mayas anmälning av våldtäkten och 
dess eftereffekt, då få tror henne går att analysera ur ett intersektionellt perspektiv. Såväl 
offret Maya som förövaren Kevin är i princip normföljande i samtliga maktkategorier. 
Dock har Kevin maktövertag genom att han är man, kommer från överklassen samt är två 
år äldre än Maya. På så sätt drar Kevin nytta av sitt maktövertag och till slut läggs för-
undersökningen ner på grund av för lite bevismaterial. 

4.1.3 Björnstad hockeys sociala relationer 

”Kultur, värdegrund, samhörighet” 
Följande citat illustrerar hur stadens identitet och framtid är beroende av hockeyns 
framgång: 

Björnstad ligger inte nära någonting, till och med på en karta ser platsen onaturlig ut. ”Som om en 
full jätte försökt pissa sitt namn i snön” skulle somliga säga. ”Som om naturen och människorna har 
dragkamp om levnadsutrymmet”, skulle möjligen den mer sansade invända. Staden förlorar, hur 
som helst, det var längesedan den vann i något. Jobben är färre, så varje år blir människorna det 
också, skogen äter ett övergivet hus eller två per säsong (Backman 2016:10). 

Allt hopp har nu alltså lagts på hockeyns juniorer för att staden inte helt ska gå under. 
Förhoppningen är att klubben vid vinst ska kunna ge en positiv blomstring till staden 
(Backman 2016:10).  
 
Medlemskap i Björnstad hockey skapar en sorts samhörighet. Kärleken till hockeyn och 
all glädje som den kan sprida för såväl spelare som supportrar är något som ständigt går 
i arv bland invånarna i Björnstad. Folkrörelsen är dock beroende av eldsjälar som är 
beredda att satsa tid och energi ideellt för att fostra hockeyns ungdomar. Det finns ett 
flertal vuxna gestalter som är beredda att satsa allt för att nå framgång. Men precis som i 
andra sammanhang präglas hockeyns arena av relationer med olika makt: 

Utåt sett är hierarkin enkel: Styrelsen tillsätter en klubbdirektör som är chef över den dagliga 
verksamheten, klubbdirektören anställer i sin tur en sportchef som i sin tur värvar A-lagsspelare och 
anställer tränare. Tränarna tar ut laget och ingen lägger sig i någon annans jobb. Men bakom stängda 
dörrar är det förstås annorlunda, där har direktören alltid anledning att svettas. Männen runt honom 
är styrelsemedlemmar och sponsorer, en av dem är kommunpolitiker, tillsammans är de hela 
bygdens starkaste investerare och största arbetsgivare (Backman 2016:22). 
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Samtliga i Björnstad hockey bidrar till att bygga klubbens kultur. Denna identitet lärs 
tidigt ut bland spelarna och bygger bland annat på: 

”Högt i tak och tjocka väggar”. Hårda ord är en del av spelet lika mycket som hårda tacklingar, men 
det som sker härinne lämnar inte byggnaden. Det gäller både på isen och utanför, för alla måste veta 
klubbens bästa går alltid först (Backman 2016:21). 

Andra slagord som tidigt trycks in i spelarnas huvud genom banderoller och snack är 
bland annat: 

”Träna hårt, vinn enkelt”. ”Laget före jaget”. ”Vi spelar för björnen på framsidan av tröjan, inte för 
namnet på baksidan”. […] ”Vi är dåliga förlorare, för en bra förlorare är någon som förlorar ofta!” 
(Backman 2016:108). 

 

Tränare 
En sanning om människor är att de oftast blir vad vi säger åt dem att vara. Pojkarna i 
hockeyn har fått höra att de är: ”Björnar. Vinnare. Odödliga” (Backman 2016:86). Detta 
lär de sig bland annat för att våga gå i närkamp på isen. Dock har klubbens tränare något 
olika idéer över hur framgång ska nås. En gemensam nämnare för samtliga tränare är att 
de är en stor del av hockeyungdomarnas fostran, vilket kopplar till Ziehes (1986:39) 
resonemang om hur vuxnas erfarenheter kan delges yngre.  
 
Den snart pensionerade tränaren Sune tror på en spelstil som har mycket hjärta. Sune har 
en lång erfarenhet och har sett hur det kan gå illa om enskilda talanger flyttas upp i A-
laget för tidigt. Han tror stenhårt på att talang och mognad har en stor korrelation. Såväl 
juniortränaren David som sportchefen Peter har lärts upp av Sune i sina roller. David 
utvecklade dock en motsatt stil med fokus på att vinna och att ta fram produkter. Peters 
ledarstil blev däremot mer i linje med Sunes (Backman 2016:34, 47, 74, 96). 
 
Omklädningsrummets stämning under ledning av tränaren David präglas av mycket 
skratt. David använder skämt för att lätta på spänningar och nervositet. Dock är skrattens 
karaktär hård och ofta diskriminerande såsom: ”vet ni vad den vanligaste dödsorsaken för 
lesbiska är? […] Hårboll!” (Backman 2016:155). Inför viktiga matcher beskrivs hur 
David: 

kunde lämna över en puck till den mest nervösa spelaren på bussen och se blodallvarlig ut, tills 
spelaren tittade ner och såg att det stod ”Gylf öppen. Kuken hänger ut.” Han hade en humor som 
[…] fick dem att känna sig utvalda. Skämt är mäktiga på så sätt, de kan både inkludera och 
exkludera. Både skapa ett vi och ett dem (Backman 2016:259). 

 
En sak som Björnstad hockey nu är överens om är att Sune måste avskedas till förmån 
för David. Anledningen var att sponsorerna nu ville få sin återbetalning efter att de räddat 
klubben från konkurs. En vinst för juniorerna i ungdomsmästerskapet var nu det 
viktigaste och då passar Davids vinstfokus och inte Sunes fokus på hjärta. I relation till 
att alltid välja klubbens bästa tvingas nu Peter till ett jobbigt samtal att avskeda Sune 
(Backman 2016:34, 47).  
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I relation till ordspråket ”Högt i tak och tjocka väggar” och att spelarna är dåliga förlorare 
kan enskilda spelare men även domare bli kallade negativa saker som utvecklingsstörd 
och hora. Klimatet har därför blivit ganska ogästvänligt och för att klara denna hårdhet är 
det en fördel att vara hårdhudad (Backman 2016:39, 299). Pojktränaren Bengt är kanske 
värst i sitt grova språk och i hans peptalk till ungdomarna kan han exempelvis skrika att 
de ska akta sig så de inte blir rövknullade!” (Backman 2016:94). I relation till Ziehes 
(1986:25) identitetsteori är det tydligt hur David och Peter antingen tar avstånd eller 
influeras av den gamla tränargestalten Sunes ledarskap. Likväl blir barn och ungdomar 
tidigt bekanta med den hårda kulturen och humorn kan reproduceras i ungdomarnas sfär. 
Ur ett intersektionellt perspektiv blir de diskriminerande kommentarerna ett dubbelt 
uttryck för både homofobi och i vilken grad ungdomarna uppfyller den manliga och 
maskulina normen. 
 
Sammanfattningsvis har tränarna högre makt än spelarna. Kanske för att de äldre och 
dessutom har en högre kunskap om sporten? De hårda skämten symboliserar som 
Foucault och Gordon (1980) nedtryckande dimension av maktbegreppet, det vill säga   
motsatsen till vad som är maktgivande inklusive övervikt, homosexualitet och underklass. 
 

Spelare 
Makten bland spelarna utgår från hur duktig spelare du är. Kevin är lagets talang och 
därmed den med mest makt i laget. I vardagen och i skolan flockas spelarna kring 
varandra i klungor för att slippa vara ensam. Kevin är ”alltid i mitten, med laget 
graviterande till honom i ordning efter deras förmågor på isen. De bästa spelarna närmast, 
sedan vidare utåt i cirkeln och neråt i hierarkin” (Backman 2016:57). I detta sammanhang 
är Kevin juvelen och geniet medan Benji är försäkringsbolaget och krigaren. De spelar 
tillsammans i förstakedjan och kan i princip göra vad de vill utan att bli kastade ur laget 
såsom att röka gräs. De har dessutom makten att styra medspelarna i lägre kedjor att göra 
tjänster såsom att hämta vattenflaskor (Backman 2016:64, 52, 194, 163).  
 
Maktrelationerna från hockeyn hänger även med i andra sammanhang. Detta är helt i linje 
med Foucault och Gordons (1980) beskrivning av att maktrelationer i en särskild diskurs 
kan hänga med i andra diskurser, såsom skolan. Men det är inte bara maktrelationerna 
som medföljer utan även hockeyns attityder i relation till ”högt i tak”. Dock är skolan av 
förklarande skäl inte lika tillåtande. Vid en lektion vände sig elevernas unga och snygga 
lärare i sitt sista försök att få tyst på klassen till lagkaptenen Kevin. Kevin uppträdde då 
nonchalant och utbrast till sist:  

– Luuugna dig nu sa jag, godistrosan. Du borde vara stolt. 
– Stolt ? 
– Ja. Om ett par veckor kommer du gå runt och berätta för alla du träffar att DU en gång var lärare 
åt det legendariska juniorlag som en gång tog hem ett guld till Björnstad (Backman 2016:87)! 
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Spelarnas grad av makt har dessutom en nära korrelation med hur mycket de får utstå i 
hårda kommentarer. Den bästa rustningen är talang, manlighet och svensk etnicitet. Ett 
fall nedåt i hierarkin för en spelare kan därför få jobbiga konsekvenser. Zacharias, som 
inte är en stjärna i laget, har kanske fått uthärda de jobbigaste kommentarerna (Backman 
2016:94, 163). Dessa fälls av såväl tränare och medspelare och går i stil med tjockis”, 
”kliar ärren efter könsoperationen”, ”sug kuk” och ”horungen” (Backman 2016:94, 272). 
 
På ett annat plan är de nära vänskapsrelationerna bland hockeyspelarna framförallt enbart 
mellan parter som är likbördiga i status. Det är ingen som riktigt kan förklara varför Benji 
och Kevin blev bästa vänner. Förutom deras gemensamma passion till hockeyn är 
vännerna väldigt olika i sina egenskaper. Trots detta verkar de oskiljbara. Det sägs att 
vänner alltid backar upp varandra men när Kevins har begått en våldtäkt uppstår en 
vattendelare (Backman 2016:53, 218). Benji såg nämligen Maya gå hem helt förstörd 
under våldtäktsnatten men trots detta vägrar Kevin att erkänna för sin bästa vän. Istället 
för att visa sitt stöd för sin vän ställer sig Benji på Mayas sida. Under en skoldag, när 
Maya höll på att gå sönder inombords, vandaliserade hon en toalett. Där och då tog Benji 
beslutet om att hon blött tillräckligt, varpå han tog på sig hela ansvaret (Backman 
2016:210, 342).  
 
När sedan förundersökningen för våldtäkten till slut lades ner möttes Kevin och Benji på 
deras ö i Björnstad. Kevin satt då och fantiserade om deras kommande hockeykarriärer. 
Vid detta tillfälle fortsatte Kevin att förneka brottet men Benji som känner honom utan 
och innan förstod att han återigen ljög. Benji valde då att lämna och uttryckte samtidigt 
att han hoppades att Kevin skulle hitta den Kevin han letar efter (Backman 2016:438–
440).  
 
Vännerna Amat och Zacharias har i stället förenats i en vänskap för att stå starka 
tillsammans mot röster som ifrågasätter och prövar deras plats i Björnstad hockey. Ingen 
av de följer hockeyidealet om att vara stor och stark. Dessutom kommer ingen av de från 
en familj med särskilt god ekonomi – de är båda från Sänkan. Att komma från under-
klassen och samtidigt gå i en sport som domineras av rikemansbarn har inneburit att de 
har utsatts för ett flertal diskriminerande kommentarer och förstörelse av bland annat 
kläder. De har helt enkelt fått finna sig i att kämpa i motvind, i såväl hockeyn som i skolan 
(Backman 2016:271). 
 
Avslutningsvis ger romanen uttryck för flera olika maktkategorier. Tydligt står att norm-
följande egenskaper ger makt och påverkar ungdomarnas identitet. Foucault och Gordons 
(1980) maktgivande faktorer i Björnstad hockey är svensk etnicitet, medel-/överklass, 
maskulinitet, heteronorm samt kunskap, där tränare är överordnad i makt. Juniorlaget har, 
fram till Amats avancering, uteslutande haft spelare av svensk etnicitet och ingen från 
Sänkan. Kanske för att svenskarna inte vill få sin maktposition hotad. Ungdomar som inte 
har svensk etnicitet samt kommer från underklassen, såsom Zacharias, utsätts inte sällan 
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för dubbelt förtyck med kommentarer i stil med ”terrorist”. Låg grad av maskulinitet 
riskerar homofobiska kommentarer. 

4.2 Tusen gånger starkare 
Christina Herrströms verk Tusen gånger starkare (2006) utspelar sig, till skillnad från 
Björnstad, i en begränsad social miljö – skolvärlden. Skolans sfär är alltså den institution 
där samhällets normer på olika sätt reproduceras och till viss mån ifrågasätts bland lärare 
och elever. Skolans sociala relationer kommer därmed att stå i blickfånget.   

4.2.1 Samhällsnormer – identitet  

Från jämlikhet till ojämlikhet 
I bokens början beskriver huvudkaraktären och den homodiegetiska berättaren Signe hur 
klassens identitet förändrades under sommaren från mellanstadiets årskurs fem till sex. 
Innan förändringen var klassen glad, levande och sprallig. Signe beskriver hur de då ”var 
likadana” och jämlika. Efter sommaren förflyttades klassens fokus från lekfullhet till 
ytlighet och jämförelse, där det nya maktmedlet bland flickorna blev speglar (Herrström 
2006:24–25). 
 

Medias inverkan på elevernas beteenden 
Signe förklarar hur det med förändringen uppkom osynliga regler och att det var ”bestämt 
hur” de ”skulle uppföra” sig (Herrström 2006:24). Det är tydligt hur Signes klass påverkas 
av de samhällsideal som finns. Det är precis som att dokusåpor, reklam, skvallertidningar 
med mera fungerar som en slags manual över hur man ska vara. Signe beskriver: 

Vi visste precis hur en femtonårig tjej skulle vara. Vilka gester, vilka tonfall, vilket kroppsspråk vi 
skulle ha. Vilken sarkasm, vilken uppgivenhet, vilken behagsjukhet.  
 
--- 

 

Man var hela tiden illa ute. Fel sätt att säga något, fel sätt att reagera, fel skratt, fel samtalsämne, fel 
skämt, fel svordom, fel miner, fel kläder, fel pennskrin, fel väska, jacka, skor. Man måste hela tiden 
ha allting i ordning (Herrström 2006:57).  

Det är alltså viktigt för klassens tjejer att följa dessa ideal om hur en tjej ”bör” vara, då 
dessa är tätt knutna med makt (Foucault & Gordon 1980). Men varifrån kommer 
egentligen grunden till denna manual? I boken beskrivs det hur tjejerna med högst status 
i klassen influeras och diskuterar dokusåpor och karaktärers utseende och egenskaper. 
Signe erkänner att även hon ser på dessa dokusåpor ibland. Signifikant för dokusåpornas 
karaktärer är att de framstår som allmänt korkade, larviga och falska. Dessutom bryr de 
sig inte ett dugg om att försöka dölja detta, utan snarare framhävs det. Står man framför 
en kamera är man väl automatiskt cool (Herrström 2006:13)? 
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Signe har även börjat reflektera över medias påverkan på ungdomarnas identitet. Hon tror 
bokstavligen att den bild som framställs i media är såsom man ska leva. Det är sådana 
förhållanden som kan göra en lycklig. Men att eleverna inte är som det porträtteras i media 
skapar förvirring: 

Och om man tittar sig omkring i sin vardag upptäcker man att ingenting ser ut så. Särskilt inte i de 
trötta stökiga skolkorridorerna. Vi är på samma ställe. Lyckan finns någon annanstans. Det gör oss 
så ledsna och otåliga. Våra liv ser inte ut som på MTV, inte ens som en reklam för tacokrydda. Hela 
vår verklighet är så fel, så torr, så tom. Ingenting är som det tydligen ska vara. Det gör oss oroliga 
(Herrström 2006:29).  

 
Denna förvirring resulterar i än mer jämförelse i utseende. Kanske kan utseendet och 
bekräftelsen och kärleken från killar göra så de blir lyckliga? Men alla ideal som synlig-
görs i media gör tjejerna utmattade. Signe har genom bland annat reklam fått bilden av 
att kärlek ska kunna ge kraft, göra allt roligare och göra en lyckligare. Signe drömmer om 
hur en kille ska kunna ta henne i handen och leda henne från mörker till ljus. 
Fortsättningen vet hon inte hur den ska arta sig men i hennes dröm tror hon att de kommer 
skutta ”runt i ett lyckligt rus tillsammans med något skimrande rengöringsmedel eller en 
flaska läsk” (Herrström 2006:30–31).  

4.2.2 Klassens statusgrupperingar 
Samhällsidealet om ett fint yttre och att inte visa sig för smart kommer till uttryck i bokens 
beskrivningar av skolklassens grupperingar. Såväl tjejer som killar har en strikt hierarkisk 
ordning där vissa elever är mer populära än andra. Bland tjejerna kallas grupperingen med 
högst status ”det balla gänget” och hit hör Mimi, Teresa och Sanna, varav Mimi är 
gruppens centrum. ”Kring dem rör sig en klunga som lärarna kallar ’den odefinierbara 
högen’. Vissa av lärarna har fortfarande svårt att lära sig deras namn och blandar ihop 
dem då och då” (Herrström 2006:7).  
 
Utmärkande för mittengrupperingen är att de gärna vill klättra i status till det balla gänget. 
Att få en permanent plats bland det balla gänget är i princip omöjligt då antalet platser 
verkar begränsat. Däremot kan de ”halvballa” tillfälligt hamna i centrum för att sedan 
bemötas av kylighet av Mimi. Denna tillfällighet i det balla gänget markeras genom 
kramar. Lägst i status bland tjejerna står ”töntarna” där smarthet kan avgöra om personen 
i sig har ett namn eller ej (Herrström 2006:7–8). 
 
Bland pojkarna är det ledande gänget likaså tre till antalet: Ludde, David och Samuel. Här 
är det Ludde som är gruppens centrum. Signe förundras över att killarna med högst status 
faktiskt är de allra jobbigaste och mest högljudda men även de tuffaste (Herrström 
2006:15). Signe beskriver hur även killarnas identitet influeras av ideal från tv: 

De högljudda killarna […] sätter en ära i att skita i allt, utom sina egna överjobbade machoegon som 
de försöker imponera på varandra med. Deras konstruktioner av gängbråk som de sett på teve, deras 
skryt om alkohol och … sex … om det nu finns en sanning i vad de säger, och deras förakt mot allt 
som liknar kunskap. Att ta skolan för seriöst är för dem att vara fjollig. Ingen vågar stå emot trycket. 
Samma sjuka ideal som bimbotjejerna har (Herrström 2006:21).  
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Killarna med mest status är dessutom klassens mest maktfulla personer. De har ett system 
där de poängsätter tjejerna och bedömer om de duger eller inte utifrån hur sexiga de är. 
Ju sexigare de är, desto högre status har de. Tvärtom är det osexigaste i vilken grad man 
framstår som en plugghäst. Därför väljer till exempel Mimi att framstå som mer korkad 
än vad hon egentligen är för att inte riskera att kallas plugghäst. Killarnas makt över 
tjejernas status gör att tjejerna ständigt uppmärksammas om när de har killarnas blickar 
på sig (Herrström 2006:12, 14–15). Så snabbt killarnas blickar riktas mot dem beskriver 
Signe att tjejerna beter sig enligt följande: ”Dags att kråma sig, glida, le. Lite dum, en 
aning charmigt korkad, inte hota, vika sig, absorbera deras blickar, suga in deras blickar 
som näringslösning och bli mäktig” (Herrström 2006: 57). 
 
I grupperingarna bland killarna och tjejerna rör man sig som en flock. Trots att det yttersta 
redskapet för att nå status bland tjejerna är graden av sexighet verkar det som att det balla 
gänget är rädd för att grupperingarna ska lösas upp och förändras. Vid minsta tecken på 
att man sticker ut från sin gruppering måste man trycka ner varandra för att ordningen 
inte ska rubbas. Ett exempel på hur det balla gänget upplever ett hot för deras 
statusgruppering är när tönten Elin plötsligt blivit vacker. För att hon inte själv ska få 
insikt om detta, börjar tjejerna trycka ner henne och kalla henne fula ord (Herrström 
2006:30).  
 
Under det jobbiga och tuffa killgänget finns ”töntkillarna”. Dessa gör inte mycket väsen 
av sig och har inte den rätta stilen. Antingen är de långa och rangliga, korta eller över-
viktiga. Att kallas sexig av dessa är därför inget att hänga i granen. Lägst i status bland 
killarna är grupperingen ”genomtöntarna”. Leo skulle räknas som en killtönt men tack 
vare att han är bäst i klassen får han respekt och kan stå utanför grupperingarna 
(Herrström 2006:15, 17). Även Dahlgren (2011:10–11) uppmärksammar Leos norm-
brytande beteende att ta skolan på allvar. Att Leos normbrytande beteende inte får större 
reaktioner, menar Dahlgren (2011) måste bero på att han är stark i sin identitet och att han 
vet att kunskap kan imponera.  
 
Elevernas statusgrupperingar är i linje med Foucault och Gordons (1980:89) syn på att 
makt uppstår och utövas på olika sätt i olika diskurser. Skolans diskurs har således 
relationer med indelning av individer i över- och underordning utifrån deras grad av makt. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det som är maktgivande bland tjejerna är ett vackert 
feminint utseende, som avgörs av killarna, inklusive ett inte alltför smart uttryck. Bland 
killarna är istället maskulinitet och likaså att inte visa sig för smart maktgivande. Det är 
enbart Leo som får makt genom sin kunskap. Återigen synliggörs Muncks (2006) 
beskrivning av hur ungdomars identitet i hög grad påverkas av normer.  
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4.2.3 Könsroller och (o)jämlikhet 

Tiden innan Saga 
Gentemot skolans demokratiuppdrag att bland annat främja alla människors lika värde 
samt jämställdhet mellan könen står det tydligt att Signes skola inte lever upp till målet. 
Signe beskriver hur skolans värdegrundsord är tomma, statiska ord då de inte eftersträvas 
i praktiken. Vid ett lyckat demokratiskt uppdrag skulle skolan efterleva ”banderollerna 
som säger ’här lyssnar vi alla på varandra’.” (Herrström 2006:113). Istället är 
verkligheten en annan, en verklighet där pojkarna tar mycket plats och där tjejerna i 
allmänhet är tystlåtna med en underordnad roll (Foucault och Gordon 1980). Längtan 
efter en jämlik anda uttrycks i Signes tankar nedan: 

Vi hoppades på att få lite rum, äntligen, äntligen få ta lite plats, äntligen kanske att någon skulle bli 
förstummad av en så att man själv fick säga något och synas och vara och verka?! Kanske man skulle 
bli bemött med respekt, bli lyssnad på den dag man kan förstumma dem med sin kvinnlighet? Det 
inträffade inte. Tvärtom. Då fick vi hela hormonpaketet kastat i ansiktet på oss, så fort vi blev 
förbannade över att folk inte respekterade oss (Herrström 2006:113).  

 
Trots att det finns vissa påfrestningar i klassrummet var det trots allt en sorts balans i 
klassen innan Sagas inträde. Balansen byggde på att tjejerna på ett sätt funnit sig i att 
pojkarna tog mer utrymme och makt:  

Det normala för en flicka är att inte ens tro att världen är till för oss. Inte helt. Inte ens i ett klassrum. 
Luften, tiden, utrymmet i klassrummet är inte till för oss. Vi hade vant oss vid det (Herrström 
2006:20). 

 
Bilden av den tystlåtna tjejen som inte vågar använda sin röst exemplifieras av huvud-
karaktären Signe. Hon beskriver hur hon inte märks av så mycket. Hon deltar inte i 
diskussioner under rasterna. Hon vet inte hur och varför hon har intagit denna tysta roll 
men hon funderar om det är för att hon har ”varit för lydig, för lyhörd för regler, för lojal 
med … lärarna” (Herrström 2006:11). Signes ordningsamhet hänger tydligt samman med 
begreppet den dolda läroplanen4 och dess innehåll. 
 

Sagas ankomst och synliggörande av ojämlikhet 

När Saga kommer som ny elev börjar Signe reflektera om könens olika villkor i klassen. 
Tack vare Saga kan hon nu förstå att osynliga normer styr individernas beteenden:  

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 två̊ planhalvor. Inte förrän hon kom och rörde sig i killarnas. Då såg vi alla 
osynliga regler som måste följas (Herrström 2006:19). 

 

                                                
4   Den dolda läroplanen handlar om att läraren lär eleverna konsten att vänta, att bli avbruten i sitt arbete, 

att göra saker man inte ser någon mening med och att underkasta sig makt. Sammantaget handlar dessa 
förmågor om övning i tålamod (Broady 1981:115).  
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Lärarna var medvetna om klassens ojämlika könsförhållande och blev därför glada över 
Sagas ankomst. De tänkte att en stark tjej var precis vad klassen och tjejerna behövde. 
Vad lärarna inte tänkte på var att de aktivt, om än omedvetet, kryddade obalansen. Vid 
klassrumsdiskussioner lät de pojkarna gapa ut svaren och ta andras frågor. Således fick 
ingen tjej chansen att svara (Herrström 2006:98–99). Olle, samhällslärare och mentor till 
ett flertal elever, lät en dag samla flera tjejer till möte för diskussion om obalansen. Detta 
ingick som en del av den nya handlingsplanen som aktivt skulle förbättra klimatet. Efter 
mötet fick Saga ett individuellt uppdrag att vara en god förebild för alla tysta flickor och 
att uppmuntra dem till att våga ta plats och prata (Herrström 2006:20, 43, 86).  
 
Med Sagas nya närvaro i klassen väcktes en allmän förundran kring hennes karaktär.  
Samtliga lyssnade nu på ett nytt och intresserat sätt vid hennes presentation av sig själv. 
Att lyssna på varandra vid presentationer, var i vanliga fall inget som hörde till 
normaliteten, utan besvärande kommentarer var istället vardagsmaten bland eleverna. 
Signe beskrev att klassen såg på Saga ”som barn ser på tomten” (Herrström 2006:56). Det 
unika med Saga var att hon var stark, självsäker, genuin och fri (Herrström 2006:19, 56). 
Hennes unika och normbrytande sätt att vara beskriver Signe enligt följande: 

Egentligen var hon ju inte ”stark” som alla sa. Hon var bara oerhört udda: nämligen jämlik. Och hon 
trodde att alla andra också var det. 

 

Hon var jämlik, men vi kallade henne stark stark stark.  

 

En flicka som är jämlik på ett självklart sätt är alltså stark. 

 

Det normala är alltså att vara som vi. 

 

Vana vid obalansen och orättvisan. 

 

Men hon, hon var ”stark” (Herrström 2006:87).  

 

Signes reflektion kring Saga som person uttrycker explicit att normen i klassen inte var 
att påtala de orättvisor som rådde mellan till exempel pojkar och flickors olika talutrymme 
i klassrummet. Men hur kom då egentligen Saga som inte följer normen och de sociala 
koderna om statusmarkörer att bemötas? Saga var vad Signe kallar fri och kunde skratta 
åt till exempel hånfulla kommentarer och på så vis lösa upp rädslor. På så sätt förlorade 
alla, inklusive Mimi, makt att trycka ner. Starkast stod då Saga som inte kunde koderna 
och inte heller förväntades kunna dessa eftersom hon just var en ”besökare”. I klassen var 
en besökare alltid fri, fri att vara sig själv (Herrström 2006:65–66). 
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Sagas nya närvaro i klassen och hennes sätt att vara blev något unikt. Hon såg alla som 
jämlikar. Genom berättelser om sina livserfarenheter från till exempel fattiga delar av 
Afrika, som för övrigt alla nyfiket lyssnade på, fick klasskompisarna nya perspektiv. Det 
kanske fanns saker som var viktigare än det yttre. Dessa nya perspektiv fick effekten att 
eleverna började diskutera och prata med varandra. Rasterna blev roligare och stämplar 
såsom töntar suddas tillfälligt bort (Herrström 2006:65–66). Vad alla dock visste var att 
”Sagas närvaro otvivelaktigt skulle sätta saker och ting i rörelse” (Herrström 2006:60).  
 
Tack vare Saga blev Signe inspirerad till att kunna förändra klassens identitet. En identitet 
med fokus på andra maktmedel än ytlighet så tjejerna inte skulle behöva vara så trötta. 
Tidigare hade Signe inte känt sig tillräckligt stark i sitt självförtroende för att våga utmana 
de mönster som fanns i klassen (Herrström 2006:30–31). Signes nya insikt om ung-
domarnas kapacitet och ansvar till att påverka och förändra samhället beskrivs i citatet 
nedan: 

För vi är faktiskt inte bara stackars ungdomar som inte kan tänka själva. Som är utsatta för ett cyniskt 
samhälle och bara formas som viljelösa degklumpar efter dokusåpor eller töntiga filmideal. 

 

Nej, vi är tonåringar som har kraft, kapacitet, erfarenhet och tankeliv. Styrka. Vi finns över hela 
världen. I andra delar av världen betraktas man som vuxen i våra år. Man förväntas kunna ta ansvar. 
Kanske klara sig själva. Och kanske de, i andra delar av världen, har sett så mycket skit omkring sig 
så att de använder sin kraft till att bekämpa dumhet och enfald.  

 

Här är det tvärtom. Ju dummare desto bättre verkar det som (Herrström 2006:22).  

Citatet visar tydligt Signes tro och önskan bortom det mönster som nu blivit hennes skol-
klass verklighet. Utifrån identitetsteorin är det tydligt hur den stora valbarheten och 
strävan efter förändring gör Signe förvirrad i sin identitet. Kanske är en bidragande faktor 
till hennes förvirring att hon känner sig ensam i sin önskan om andra ideal (Frisén & 
Hwang 2017:14–15; Ziehe 1986:25). Signes önskan om en annan klassidentitet går i linje 
med Ziehe (1986:25, 39) resonemang om att identiteter går att förändras. Dokusåpornas 
ointellektuella beteenden vill Signe ta avstånd från även om majoriteten av klassen 
påverkas av de normer som sprids av dem. 
 
Ziehe (1986:25) beskriver hur man kan förändra och prova olika identiteter. Det var just 
detta som hände vid Sagas nya närvaro. Klassen prövade nu, om än tillfälligt, en ny 
identitet som inte var lika individualiserad och fokuserad på utseende. Ett implicit bud-
skap som dock förmedlas är hur klassens forna beteende är i linje med diskursens norm 
medan Signes beteende ses som något avvikande. Detta går att koppla till Hjorths (2015) 
beskrivning av hur normerna skapar ansiktet och allt avvikande konstruerar ansiktet av 
den Andre.  
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Sagas utmaning av klassens ojämlikhet 
Som första insats i Sagas nya roll som förebild för tjejerna påpekas orättvisa under en 
bildlektion. Sedan länge hade det varit ett invant mönster att ”töntarna” i klassen hjälper 
bildläraren Pia att städa undan medan övriga kan springa iväg för lunch. Saga frågar 
förbannat de snälla som städar om det var överenskommelse om att hela klassen får sticka 
medan ett fåtal stannar och städar efter dem. I samma veva protesterar Saga genom att 
lämna bildsalen och låta bildläraren ta ansvar och lösa problemet (Herrström 2006:35, 77, 
79). 
 
Nästa aktion görs under Olles samhällslektion. En öppen fråga ställdes, varav flera 
duktiga flickor räckte upp handen men förbisågs till förmån för klassens statuskille 
Ludde. Genom att gapa ut det rätta svaret gjorde Saga en protest och imitation av killarnas 
vardagliga beteende. Vid varje ny fråga som Ludde fick av läraren upprepade Saga att 
gapa ut svaret. Till slut hotade läraren Saga om kvarsittning om hon inte genast slutade. 
Dessutom ställde läraren ett förnedrande uttalande om att Saga missat all uppfostran 
under sina hottentottresor5. När läraren inte kunde svara på vad Saga gjort fel påpekade 
Saga att hon uppmärksammat att det enda sättet att få svara på en fråga var att skrika ut 
svaren såsom killarna men de hade ju aldrig blivit hotade om kvarsittning (Herrström 
2006:96, 99–101, 103). Till slut försöker killarna, som känner sig hotade i sin makt, att 
få slut på ”tjafset” genom att mumla ”Men lägg av nu, jävla surfitta” (Herrström 
2006:105).  
 
Saga anklagar dessutom Olle för hyckleri: 

Jag visste inte att det fanns ett sådant problem här. Jag trodde helt självklart att alla elever, oavsett 
kön, fick plats. Jag hade inte tänkt på det förut. Men du fick mig att fundera på hur det funkar här i 
er fina skola som berömmer sig för att vara så jämlik och tjusig. Och du, Olle, du skapar själv den 
här ojämlikheten. Vem fan orkar kämpa för att ta plats i det här? Och du som inte ens märker att 
tjejerna aldrig får ordet? Och du som blir så jävla irriterad så fort denna skitordning bryts och en tjej, 
som jag, börjar göra som killarna? Då ska du genast straffa mig (Herrström 2006:111)! 

Tjejerna i klassen uppmärksammade intresserat Sagas handlingar. Hon gjorde ju bara det 
som killarna hade gjort under hela deras skoltid. Ändå blev det katastrof. Kanske var det 
just detta som gjorde att tjejerna mådde dåligt. Inte att de har mens en gång i månaden 
och inte att Signe är en ”töntig mes” (Herrström 2006:113).  
 
Ur ett intersektionellt perspektiv synliggör exemplen från bild- och samhällslektionerna 
hur tjejerna som grupp diskrimineras. Under bildlektionen underordnas de pojkarna. 
Dessutom underordnas de töntiga tjejerna de med mer status. Båda lärarna missbrukar 
dessutom sin ålder och högre kunskap för att hålla ordning i klassrummet. 
Samhällslärarens kommentarer mot Sagas utmaning av ojämställdheten är dels sexistiskt 

                                                
5  Enligt Illustrerad vetenskap (2012) är hottentott ett nedsättande namn för urbefolkningen Koikhoi vid 

Godahoppsudden i södra Afrika. Namnet myntades av holländska nybyggare i relation till att de ansåg 
att urbefolkningen talade speciellt när de utlät klickljud i stil med ”hot” och ”tot”.  
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dels etnocentristiskt. Det sistnämnda synliggörs i hur Olle tolkar avvikande kulturellt 
beteende från den svenska normen som något negativt.  
 
Såsom det förmedlas i romanen förstärker inte alla lärare de rådande könsrollerna. Musik-
läraren, Björn, är yngre, lugn och annorlunda. Han ser alla, oavsett kön och status. Enbart 
Signes beskrivningar av lärarnas sätt att vara yttrar hur hon i linje Ziehes (1986:39) 
förklaring influeras eller tar avstånd från deras tolkningsmönster. Björn ser alla elevers 
röster som en resurs och uppmuntrar särskilt flickorna att använda sin röst. Björn kom 
med idén om att klassen skulle göra en julshow och inför denna övade tjejerna och killarna 
för sig. Så kom tillfället för genrepet av hela showen. Tätt efter öppningsnumret skulle 
statustjejerna framföra en duo. Vid starten valde statuskillarna tillsammans med några 
fler att demonstrativt lämna klassrummet. Tjejerna kom då av sig. Vid lektionens slut 
hade killarna fortfarande inte övat, vilket de svor och klagade på för läraren. Björn 
poängterade då att de gjorde sitt val då de inte verkade särskilt angelägna (Herrström 
2006:152). 
 
I idrottsämnet blir könsrollerna likaså tydliga. Till slut fick tjejerna nog och protesterade 
mot de hårda bollsporterna som ständigt premierades av läraren Östen framför tjejernas 
favoritområden gymnastik, dans och redskap. I bollsporterna hade killarna övertag genom 
att de var längre och tyngre, vilket gjorde att tjejerna kände sig som en slags utfyllnad. 
Efter kompromisser kom en överenskommelse om att tjejerna skulle få hålla dans-
lektioner trots att killarna såg det som bögigt. När väl danslektionen hölls tyckte alla det 
var kul och samarbetet fungerade väl (Herrström 2006:134–138, 142–143).  
 
Till slut kom tjejerna att bestraffas för att lärarna, rektorn och killarna ville få slut på deras 
ständiga provokationer. De andra öste skit över tjejerna och sa att de var allt ifrån tjatiga 
till lättstötta. Således sågs tjejerna som de svarta fåren. Slutligen hotade lärarna om 
betygen och framtiden (Herrström 2006:170–171). Ur ett maktperspektiv utnyttjar 
således lärarna sin maktposition enligt vad Foucault och Gordon (1980:84) kallar 
kunskapsmakt. Tack vare Saga når Signe kännedom om lärarnas hyckleri: 

De påstår att de tänker och vet saker som inte vi har fattat, de ska ångra sig. För rätt ofta, särskilt 
efter det att Saga kom, har man fått se att vad de är allra bäst på är att snacka. En jävla massa ord. 
Fina inkännande kloka ord. Som de har lärt sig att man ska säga för att verka som om man har fattat 
något. För att verka som om man vill förändra något! Ord som de klär sig i för att föreställa medvetna 
politiskt korrekta vuxna människor som har med ungdomar att göra. Det är bara ett annat sätt att 
försöka imponera på. Som kläder. Det finns inget innehåll, bara yta (Herrström 2006:21–22). 

 
De tydliga könsskillnaderna gav sig även till känna i vuxnas sätt att ge beröm. Ett exempel 
som illustrerar detta är när eleverna får tillbaka uppsatser i samhällsämnet. Leo hade fått 
betyget MVG och Signe MVG+. Trots att det uppenbarligen var Signe som skrivit bäst 
bad läraren enbart Leo att läsa upp sin uppsats för klassen. Saga var inte sen att upplysa 
läraren om denna orättvisa och efter peppning från tjejerna gick Signe med på att läsa. 
Läraren stärkte dock inte Signe, då han inte trodde på hennes förmåga. Signes röst blev 



33 

därför inte tillräckligt stark. Killarna sa också med klagande röster åt henne att läsa högre 
vilket till slut gjorde att Signe bröt ut i gråt (Herrström 2006:190–193). Ur ett inter-
sektionellt perspektiv sker alltså ett förtryck utifrån könsmaktsordningen där Leos högre 
makt gynnas. Dessutom förtrycks Signe utifrån lärarens manlighet, kunskap och ålder.  
 

En återställd maktbalans? 
Killarnas viskningar, kommentarer och sexistiska uttalande sårade och fick till slut Saga 
att bli tyst. Att trycka ner tjejerna blev alltså killarnas medel att ta tillbaka sin makt. Innan 
Saga försvann ur klassen gjorde hon ett sista uttalande där hon upplyste Olle om att 
hennes uppdrag var onödigt när de egentligen inte ville ha någon förändring. Kanske var 
det precis som Signe uttrycker det att ”ingen av dem stod ut med Saga. För hon såg 
igenom dem [lärarna] allihopa” (Herrström 2006:22). När Saga påtalade hennes onödiga 
funktion hade redan flera tjejer övergått till sin passiva roll till förmån för killarna 
(Herrström 2006:197–198, 201, 207). Mimi var en av dessa och backade upp killarna 
genom att försöka bromsa Saga genom sitt uttalande: ”Vi orkar inte med dina feminist-
grejer, ingen bryr sig, skaffa dig ett liv!” (Herrström 2006:200). Mimis uttalande fick 
effekten att Saga teg. Dock tog nu Signe kraft och blommade – hennes röst höll. Hon stod 
upp för Saga och poängterade att Saga hade rätt och att alla andra var fega (Herrström 
2006:203). 
 
Efter händelsen ovan kom Saga aldrig tillbaka till klassen, då hon och hennes far valde 
att resa vidare i världen. Till slut återställdes därför den gamla ordningen i klassen såsom 
den var innan Saga kom in i bilden, där utseende och inte visa sig alltför smart var status-
markörer. Således togs den gamla klassidentiteten tillbaka, vilket går i linje med Ziehes 
(1986:25) förklaring att identiteter går att prövas och tas tillbaka. Däremot blev en 
konsekvens att Signes begränsade sociala roll som tystlåten något upplöst. Detta är helt i 
linje med ett resultat som Alkestrand (2016:197) lyfter, där en ungdomskaraktär förstår 
att underordning inte är ett statiskt tillstånd utan ett ”resultat av mobbning och av hennes 
intersektionella maktposition.” Signes vunna medvetenhet om de normer som styr hennes 
beteende är en förutsättning för att hon aktivt ska kunna förändra sin roll och identitet och 
att våga vara mer normbrytande. 
 
Sammanfattningsvis symboliserar Sagas handlande ett explicit motstånd mot lärarna och 
killarnas inskränkningar av tjejernas maktinnehav. Motståndet görs i syfte att slippa 
förtryck. Samtliga exempel problematiserar intersektionella maktpositioner och hur 
maktkategorier kan påverka individens handlingsutrymme. Att Saga till slut lämnar 
klassen, ger implicit budskapet att det inte finns utrymme för normbrytande karaktärer 
som utmanar maktrelationerna. Detta är ett budskap som även uppmärksammas av Lundh 
(2010). Här auktualiseras Alkestrands (2016:224) resonemang om att utmaningarna av 
diskursens maktrelationer kan vara svåra och handlingarna får inga bestående kon-
sekvenser.  
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I ett större perspektiv kan bokens innehåll implicit uppfattas som stärkande av flera 
samhällsnormer och inte särskilt utmanande. Indirekt blir därför verkets utelämnande av 
till exempel andra sexualiteter än heteronormen ett förtryck av dessa grupper. Detta för-
hållande uppmärksammas även av Holmbom (2008:21). Generellt visar analysen att 
normföljande beteenden är vad Foucault och Gordon (1980) kallar maktgivande faktorer. 
Gentemot maktkategorin kön är det tydligt hur den manliga normen står i fokus. Vid 
utmaningar av mäns maktposition nyttjas sexistiska och nedvärderande kommentarer mot 
kvinnor. Verket nämner överhuvudtaget inte andra etniska tillhörigheter än den svenska. 
Dock ses Sagas kulturella erfarenheter från bland Afrika som något exotiskt. Gentemot 
kategorin klass nämns inga explicita tankar om normen. Ändå kan till exempel den 
osynliga manual som Signe beskriver att tjejerna ska förhålla sig till med felaktiga 
materiella ting, såsom fel väska, kopplas till ett socioekonomiskt eftersträvansvärt mål. 
Dessutom förmedlas enbart ett implicit budskap om heteronormen, där tjejerna ska göra 
allt för att väcka ett sexuellt intresse bland killarna. Kontra ålders- och kunskapskategorin 
ges den implicita innebörden att lärare kan utnyttja sin maktposition då eleverna varken 
vet vad värdegrundsorden står för. 

4.3 Sammanfattande slutsatser 
I sex textanalytiska avsnitt har olika exempel illustrerat hur identitet konstrueras och till 
viss mån reproduceras. Genom de skönlitterära verken beskrivs såväl vänskapsrelationer 
bland ungdomar och/eller vuxna i skol- och hockeymiljö. Relationerna som skildras är i 
hög grad ganska svartvita. Särskilt i Tusen gånger starkare beskrivs relationer som i stor 
grad är normföljande med till exempel starkt fokus på den manliga normen och tydliga 
könsnormer. Björnstad, en roman som är cirka tio år yngre, rymmer fler perspektiv med 
till exempel olika etniciteter och relationer som inte följer heteronormen.  
 
Gemensamt för ungdomarna i båda romanerna är att konstruktionen av dess identitet i 
hög grad påverkas av starka samhällsnormer, då dessa ger makt och status. I Björnstads 
hockeydiskurs påverkas spelarnas identitet av normerna: svensk etnicitet, medel-/över-
klass, maskulinitet, talang samt heteronormen. I Tusen gånger starkare och dess skol-
diskurs kretsar elevernas identitet kring de maktgivande faktorerna: vackert utseende, att 
inte framstå som för smart, femininitet/maskulinitet, manlighetsnormen, vithetsnorm, 
medelklass samt heteronorm.  
 
Dessutom förmedlas implicit ett budskap att innehavande av egenskaper eller attribut som 
går emot normer riskerar en känsla för utanförskap. Dock kan en hög status och stark 
identitet kompensera normöverskridande uttryck. Att inte följa normerna kan även bli en 
drivkraft till att förändra sin identitet. Förebilder, till exempel vänner (Saga), kan synlig-
göra maktobalanser och visa att förändring går att nå. Fostrare, såsom tränare och lärare, 
och dess värderingar visar sig således ha en stark inverkan i ungdomarnas identitets-
utveckling. Deras syn på till exempel könsroller kan lätt reproduceras.  
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Alkestrand kommer fram till slutsatsen ”subjekt kan försöka utmana de diskurser på vilka 
de vilar, men de är i viss mån diskursernas fångar” (Alkestrand 2016:233). ”Ut-
maningarna får endast tillfälliga och/eller begränsade resultat, vilket illustrerar det 
inflytande som intersektionella maktpositioner har i individers liv” (Alkestrand 
2016:292). Slutsatsen verkar i hög grad stämma överens med denna analys. Text-
exemplen visar att det är svårt men möjligt att förändra sin identitet. Dock kommer 
karaktärerna förmodligen att ha lättare att förändra sin identitet i nya sammanhang, till 
exempel när nya kapitel i livet öppnas såsom att börja gymnasiet eller i ett nytt hockeylag. 
Ur en kritisk aspekt beskriver verken i stort mer eller mindre eftersträvansvärda normer.  
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6  Diskussion och didaktiska implikationer 
I detta kapitel besvaras studiens andra frågeställning: Hur kan romanerna kopplas till och 
användas i svenskämnets värdegrundsarbete? Diskussionen görs i relation till 
litteraturdidaktisk forskning och värdegrunden. Slutligen presenteras möjligheter för 
vidare forskning.  

6.1 Lärande om värdegrunden 
Såväl Skolverket (2019a) och Molloy (2002; 2017:18, 117) lyfter betydelsen av ett 
integrerat kunskaps- och demokratiuppdrag. Dessutom visar forskning på att 
måluppfyllelse för värdegrunden gynnas av en gemensam tolkning och förståelse för de 
grundläggande värdena (Molloy 2017:118; Zackari et al. 2000:5). Skolinspektionens 
(2012) sammanfattande rapport av skolornas arbete med demokrati och värdegrund visar 
att dessa två komponenter är viktiga att arbeta med för att nå högre kvalitet. Dessutom 
har ett kritiskt förhållningssätt en stor utvecklingspotential, där eleverna får träna att till 
exempel kunna skilja allmänna etiska principer från egen moralisk handling. Ett kritisk 
textarbete pekar även läroplanen (Skolverket 2011:9) såväl som Molloy (2017:21), 
Alkestrand (2016:141) och Persson (2012) som en bra metod att förena kunskaps- och 
demokratiuppdraget. 
 
I relation till Alkestrands (2016:147), Foucault och Gordons (1980:84) samt Skolverkets 
(2011:9) perspektiv att kunskap är ett medel till makt och att kunna ifrågasätta orättvisor 
blir den gemensamma förståelsen för värdegrunden av särskilt betydelse. Utan kunskap 
om maktförhållanden kan eleverna lättare falla offer för maktmissbruk. Med kunskap kan 
eleverna och lärare ta avstånd från det som strider mot den gemensamma värdegrunden, 
såsom ojämställdhet mellan kön som i Tusen gånger starkare och Björnstad.  
 
Lärande om något eller några av de grundläggande värdena: ”Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” (Skolverket 2011:6) kan 
givetvis främjas genom texter som belyser till exempel intolerans eller jämställdhet. Men 
för att kunna arbeta med sådana ämnen krävs alltså en grundkunskap om vad begreppen 
står för.  

6.2 Lärande genom skönlitteratur och värdegrund  
I styrdokumenten framställs att litteraturen ska ”utmana eleverna till nya tankesätt och 
öppna för nya perspektiv” (Skolverket 2011:160). I relation till detta blir lärarens förmåga 
att identifiera vilka texter som lämpar sig att användas för att bredda elevernas perspektiv. 
Studiens material har ett möjligt identifikationsvärde bland ungdomar då de utspelar sig 
i skol- och idrottsmiljö. Alltså kan flera givande undervisningsupplägg knytas till 
elevernas egna erfarenheter. I följande avsnitt kommer en diskussion föras angående 
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innehåll och form knutet till deliberativa samtal, tematisk undervisning samt 
dramatisering, där kunskaps- och demokratiuppdraget integreras.  

6.2.1 Deliberativa samtal 
Såväl Molloy (2002:317) som Skolinspektionen (2012) ser prövande – deliberativa 
samtal som fruktbara för att integrera kunskaps- och demokratiarbetet. Genom dessa 
samtal betonar Skolinspektionen betydelsen av att alla åsikter ska komma till tals, så att 
åsikter som strider med läroplanen kan bemötas. Precis som Molloy (2002:318) 
poängterar övas även grundläggande förmågor genom dessa samtal: att uttrycka en åsikt 
och att lyssna. Molloy (2002:330) menar att skönlitteratur lämpar sig väl för dessa samtal, 
då tolerans för andra människors villkor och tankar kan öppnas för läsaren.  
 
Precis som Alkestrand (2016:177) belyser finns det ett didaktiskt värde i att anlägga ett 
intersektionellt perspektiv där maktpositioners över- och underordning uppmärksammas. 
Det ligger även i linje med skolans värdegrund då en intersektionell analys kan granska 
hur flera diskriminerande maktordningar kan samverka i ett samhälle. På så sätt går till 
exempel faktorerna bakom ojämställdhet att nyansera. Perspektivet kan även ge eleverna 
förståelse för olika aktörers villkor i ett föränderligt samhälle. Resultatet visar att såväl 
Björnstad som Tusen gånger starkare har ett rikt uppslag om hur samhällets 
maktstrukturer speglas inom hockey- och skolkulturen. Analyser av detta går att göras 
inom ramen för deliberativa samtal. Vilka faktorer är maktgivande respektive 
nedtryckande? För att lyfta blicken kan diskussioner föras kring varifrån grunden till 
dessa statusmarkörer kan grundas. Finns några likheter/skillnader med elevernas egen 
erfarenhet från skola eller sport? Och slutligen, är det en realistisk bild som målas upp i 
verken? 
 
Ett intersektionellt perspektiv i dessa samtal ställer verkligen det grundläggande värdet 
alla människors lika värde i fokus (Skolverket 2011:6). Här kan till exempel samtal att 
föras om Amat och Kevin har samma möjligheter till framgång inom hockey? Eller blir 
Amats bakgrund från underklassen och en annan etnicitet än den svenska en nackdel i 
relation till rika, svenska Kevin? Tror eleverna att behandlingen av Maya som 
våldtäktsoffer hade sett annorlunda ut om förövaren var någon annan än juniorlagets stora 
stjärna? 
 
I Tusen gånger starkare synliggörs hur klassrummets brister i jämställdhet ger könen 
olika makt. Saga är inte sen med att poängtera dessa orättvisor och brist på en mänsklig 
rättighet. Givande diskussioner kan föras om vilka effekter Sagas agerande får på klassens 
statusgrupperingar? Vad händer när Saga försvinner och vilket budskap förmedlas av att 
en normbrytande karaktär försvinner? Vad tycker eleverna själva: ska man inte stå upp 
för orättvisor? Får man inte sticka ut från mängden? För att nyansera diskussionerna om 
könens olika villkor bör det betonas att verket i sig enbart observerar könskategorins 
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makt. Finns det andra variabler och diskrimineringsgrunder som kan begränsa elevers 
möjligheter till inflytande, såsom sexualitet, social bakgrund och etnicitet? 
 
I såväl Björnstad som Tusen gånger starkare fälls diskriminerande kommentarer. I 
Björnstad hockey råder en hård jargong och skämten som dras i omklädningsrummen ger 
explicit uttryck för homofobi. Sådana textexempel kan precis som Persson (2012) 
beskriver utmana elevernas åsikter och värderingar och träna deras perspektivbyten. 
Dessutom går läsningen i linje med Rosenblatts (2002:210) teori om att litteratur kan 
bidra till bildning och förmåga till inlevelse. Olsson (2015:24) menar dessutom att 
bildningsprocessen utmärks av utveckling mot osjälviskhet. Målet enligt läroplanen 
(Skolverket 2011) är att olikheter ska ses som en tillgång och att alla är lika mycket värda. 
Men var går egentligen gränsen för skämt på bekostnad av andra? Hur högt i tak kan/bör 
skolan respektive sportens diskurs vara?  

6.2.2 Tematisk undervisning  
Björnstad och Tusen gånger starkare har teman som möjliggör ämnesöverskridande 
samarbete, i linje med Nilssons (2007:15) form. Nilsson (2007:29) menar att den största 
fördelen med tematisk undervisning är att eleverna ges chans att utveckla kunskaper i en 
enhetlig kontext. Dessutom krävs ingen förändring av elevernas intellektuella fokus 
mellan lektionerna. Uppslag kring de två temana samhällsnormer och dess inverkan samt 
kulturmöten kommer hädanefter fokuseras.  
 
Skolverket (2019b) föreslår bland annat ett normkritiskt förhållningsätt6 som en 
betydelsefull aspekt för integrering av värdegrundsarbetet i den dagliga undervisningen. 
Ett sådant tema lämpar sig bra att hålla levande i flera ämnen. I bildämnet kan eleverna 
få gestalta vad tänker på gällande normer i till exempel skolan. Finns det olika normer för 
olika program och i sportens värld för hur man bör klä och bete sig? Baskunskaper om 
vad normer är och hur de uppstår kan förmedlas i samhällskunskap. Hur uppstår till 
exempel våra bilder över manligt och kvinnligt? Detta är i linje med Skolverkets (2019a) 
modell. På så sätt tar undervisningen utgångspunkt, som Nilsson (2007:15) belyser, på 
elevernas vardagserfarenheter. Dessutom kan diskussioner föras om eleverna själva 
känner sig fria/bundna av normerna i sin identitetsutveckling. I historieämnet kan ämnet 
belysas gentemot hur och varför till exempel äldre kan ha gammalmodiga synsätt över 
agerande. Möjliga skillnader mellan kulturers normer kan synliggöras i religionsämnet. 
Ämnet Idrott och hälsa kan exempelvis diskutera kroppsideal i relation till normer som 
förmedlas via bland reklam.  
 
I svenskämnet går studiens material att problematisera ur ett normkritiskt perspektiv i 
relation till exempelvis jämställdhet. I båda verken framställs ganska stereotypiska bilder 
över vad som är manligt och kvinnligt. En stark, macho kille som inte bryr sig allt för 
                                                
6  Ett normkritiskt förhållningssätt bör lyfta såväl samhällets och skolans begränsande normer som ett 

ifrågasättande av dessa. Detta i syfte att kunna ifrågasätta och förändra dem (Skolverket 2019b). 
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mycket om skolan eller en ”dum” ytlig tjej som söker all uppmärksamhet hon kan få från 
killar. Är det en realistisk bild enligt eleverna? Kan de identifiera sig med karaktärerna? 
Frågan är om litteratur såsom Tusen gånger starkare kan riskera att fördomar om vad som 
är kvinnligt och manligt kan öka? Genom kunskaper om normer kan verket diskuteras i 
ett större perspektiv och beröra såväl de perspektiv som verken erbjuder som de som 
negligeras. Ett sådant textfokus kan även riktas för att, i linje med Hjorts (2012) 
beskrivning, uppmärksamma vad som händer med de som inte följer normer. Här kommer 
vi automatiskt in på ett kritiskt textarbete om hur vi i relation till stereotyper och fördomar 
bygger mötet av den Andre.  
 
I ljuset av Hjorths (2015) definition av den Andre kan textexempel synliggöra hur 
människor har olika villkor i samhällets olika skikt. Både Björnstad och Tusen gånger 
starkare synliggör hur hockeykillar och pojkar i skolan ses som mer värda än flickor, 
vilket helt går emot värdegrundstexten om alla människors lika värde (Skolverket 
2011:6). Här finns alltså en didaktisk potential i att diskutera vilka grupper som osynlig-
görs. Särskilt Björnstad har innehåll som går att diskutera i relation till identitetsskapande 
och förståelse för andra. Denna förståelse går i linje med etisk läsning (Hjorth 2015), där 
en långsiktig målsättning i skolan och vuxenlivet är att ta avstånd från kränkande 
behandlingar. Vad är okej och inte? Hur kan vi undvika diskriminerande handlingar? 
 
Från Björnstad kan exemplet om Mayas våldtäkt och den efterkommande nätmobbningen 
lyftas till diskussion. Ur ett intersektionellt perspektiv kan diskussioner föras om vad det 
är som gör att fler tror förövaren än offret. Denna händelse i romanen förde tankarna till 
en händelse som skedde i Bjästa 2009.7 Således kan den verkliga händelsen Bjästa berika 
ämnet. I samarbete med samhällsämnet, kan till exempel Uppdrag gransknings reportage 
kan visas och belysa ämnet i stort. På så sätt kan en ökad medvetenhet nås om att 
mobbning även förekommer i sociala medier. Förhoppningsvis kan även 
individens/klassens engagemang att förbygga mobbning i sig öka.  
 
Kulturmöten fungerar likväl som en utgångspunkt för att lära känna igen fördomar och 
hur vi kan motverka dem. I värdegrundstexten står att all skolpersonal ska ”främja 
förståelse för andra människor” (Skolverket 2011:5). Alkestrand (2016) poängterar att 
kunskap om andra kulturer och våra likheter är grundläggande för den personliga 
utvecklingen mot empatiska, förstående och respektfulla individer. Tusen gånger 
starkare har ett tydligt textexempel som lämpar sig att lyfta till diskussion. Exemplet som 
avses är när Saga diskrimineras av sin lärare för att hon talar utan att ha fått ordet. Då 
                                                
7  Våldtäkterna i Bjästa (Örnsköldsvik) var två till antalet. Den andra våldtäkten, som är den mest 

uppmärksammade i media, skedde på en högstadieskolas toalett. När den yngre flickan sedan anmälde 
den 15-åriga pojkens övergrepp startades genast smutskastningar om att offret ljög och att den till synes 
populära förövaren var oskyldig. Att ta förövarens perspektiv istället för offrets väckte en stor 
samhällsdebatt som uppmärksammades av såväl tidningar och radio samt Uppdrag granskning. 
Händelsen speglar i stort hur brottsoffer kan belastas med skuld medan förövaren kan mötas med stöd 
från samhället (Svt nyheter 2010).  
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uttrycker läraren öppet fördomar och frågar om hon missat all uppfostran under hennes 
”hottentottresor”. Läraren visar här bristande respekt och oförmåga att se olikheter som 
en tillgång. I Björnstad finns ett helt uppslag att läsa om kulturell mångfald men även här 
diskriminerande kommentarer såsom ”terrorist” och ”kamel”. Dessa uttalanden strider 
mot alla människors lika värde (Skolverket 2011:9). Textexemplen går att kombinera med 
diskussioner om elevernas egna erfarenheter och/eller aktuella händelser.  

6.2.3 Dramatisering  
Arbetet med värdegrunden är ett långsiktigt arbete och precis som med 
kunskapsinhämtning måste eleverna få chans till att diskutera och pröva olika 
ställningstaganden. Detta lämpar sig väl med dramatisering, i linje med Sternudds 
(2000:109–112) perspektiv. Sternudds (2000:10, 180) huvudtes för pedagogisk 
användning av dramatisering är att det kan utveckla förståelse för människor i olika 
sammanhang. Genom dramatik ges eleverna verktyg att undersöka verkligheten. 
Gentemot dramatisering kan förslagsvis grundläggande förmågor såsom att lyssna och 
visa respekt kan främjas. Genom att inta roller i par kan talaren får uppleva skillnaden 
mellan en lyssnare som aktivt ger samtalsstöd samt en som verkar ointresserad. 
 
Olika ämnen från skönlitteraturen går att dramatisera. Eleverna kan få öva sin fantasi och 
kreativitet muntligt eller genom ett skriftligt manus. Möjliga uppslag kan vara att låta 
eleverna arbeta i par, där en får inta en roll som en av skönlitteraturens karaktärer och den 
andra som intervjuare. Förarbetet till detta kan ha varit att eleverna redan vid läsningens 
gång har fått skugga en särskild karaktär för att bygga en identitetskarta. Genom 
intervjuer kan eleverna sedan få chans att fråga om sådant som litteraturen har lämnat 
tomrum kring. Kanske vill någon elev intervjua Signe om hur hon påverkades av Sagas 
närvaro? Blev hon starkare i sin identitet och vilket vägval gjorde hon för gymnasiet? 
Eller varför inte ställa frågor och fantisera om hur karaktärerna påverkas av sina föräldrars 
värderingar i sin identitetsutveckling. En annan elev kanske vill ställa frågor till Ana 
gällande om och i så fall hur hon har känt sig begränsad i sin identitetsutveckling i 
Björnstad. Hur har hon i vuxen ålder lyckats finna sig själv?  
 
Slutligen kan dramatisering även tillämpas för att ändra en del av skönlitteraturens 
händelseförlopp. I Björnstad kan eleverna exempelvis få ta fasta på en särskild mening i 
kapitlet där Maya utsätts för våldtäkten. Genom att ta över pennan eller dramatisera kan 
eleverna då förändra händelseutvecklingen. Hur påverkas Mayas identitet av händelsen 
och vad händer med Kevin och hans hockeykarriär? I Tusen gånger starkare kanske 
eleverna kan spinna vidare på vad som hända skall när Saga tillfälligt intar en passiv roll.  

6.3 Epilog 
Avslutningsvis finns alltså flera didaktiska möjligheter för skönlitteratur som utgångs-
punkt för värdegrundsarbete. Dock är lärarrollen likväl av stor betydelse. I Tusen gånger 
starkare speglas vad som händer om läraren inte har ett förhållningssätt till talutrymmet 
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i klassrummet. En lärare måste stå upp för de grundläggande värdena men samtidigt 
acceptera att alla inte tycker lika. Vi har alla skilda värderingar om vad som är rätt och 
fel. Dock ska vi acceptera oliktänkande och inte diskriminera.  

6.4 Uppslag till ny forskning  
I fortsatta undersökningar kan givetvis nytt material analyseras för att uppmärksamma 
andra mönster att diskutera i relation till exempelvis jämställdhet. Dessutom går andra 
teoretiska utgångspunkter att användas. Båda romanerna kommer inom snar framtid att 
finnas som filmatiseringar, vilket möjliggör ett arbete med andra medier. Ett annat upp-
slag vore att undersöka lärares olika erfarenheter/metoder att aktivt aktualisera kunskaps- 
och demokratiuppdraget dels i det dagliga arbetet, dels i konkreta moment.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Maktordningar och normer 
 
Figur 2. Illustration av olika maktkategorier och vad som ger makt och inte  

Kategori Norm Missgynnad 
 

Förtryck 
 

Kön Manlig norm Kvinnor Sexism, köns-
maktsordning  

Etnisk tillhörighet Vithetsnorm, etnisk 
majoritet 

Icke-vita, etnisk 
minoritet 

Rasism,  
etnocentrism8 

Klass Medelklassnorm Arbetarklass,  
underklass Klassförtryck 

Sexualitet Heteronorm9 Homosexuella Homofobi 

 
Bildtext: Figuren är förenklad och tar enbart upp de kategorier och missgynnade grupper som behandlas i 
verken. Dessutom har den ett tillägg av förtrycket könshierarkier. Figuren ovan kartlägger sambandet 
mellan olika maktkategorier, normer, grupper som missgynnas och vad förtrycket mot varje grupp kallas. 
 
Källa: Almén (u.å.:5) 
  

                                                
8  ”Benägenhet eller tendens att se sin egen kultur som central samt att bedöma eller tolka andra kulturer 

med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det egna kultursystemet” 
(Nationalencyklopedin 2019). 

9  Enligt RFSL (2015) är heteronormativitet ett helt system av normer som gemensamt påverkar vår 
förståelse och kön och sexualitet. Enligt normen förväntas kvinnor vara feminina och män maskulina. 
Dessutom väntas du attraheras av någon av det motsatta könet. Oavsett om norm efterföljs eller inte 
påverkas alla, då icke-normativitet bland annat kan ge ekonomiska, politiska och sociala nackdelar. 



 

Bilaga 2. Det skönlitterära materialets handling 
 

Björnstad utspelar sig i den lilla glesbygden Björnstad som under de 
senaste åren har fått en allt glesare befolkning i takt med en ökad arbets-
löshet. Nu läggs alla förhoppningar om stadens framtid på hockeyns 
juniorlag. En serievinst skulle kanske innebära att staden fick bygga ett 
hockeygymnasium och få en naturlig plats på kartan. Genom boken får 
vi följa teman såsom identitetsskapande, ideal, kärlek, stark mot svag och 
rädslan att visa vem man egentligen är.  

 
Vi får även följa ett antal olika karaktärer som har en koppling till hockeykulturen. 
Familjen Andersson består av pappa Peter, mamma Mira och deras 15-åriga dotter Maya 
och något yngre son Leo. Efter Peters avslutade NHL-karriär i Kanada har nu familjen 
flyttat tillbaka till Peters barndomsort – Björnstad. Peter arbetar som sportchef i Björnstad 
hockey. Mira däremot brottas med det lilla samhällets förväntningar på att hon ska stötta 
sin man i alla lägen. Sonen Leo är kanske den enda i familjen som delar Peters passion 
till Hockey. Dottern Maya har en annan passion – musik. Genom Maya får vi även lära 
känna hennes bästa vän Ana som fullständigt älskar hockey.  
 
Vi möter även olika tränare. Den över 60-åriga a-lagstränare Sune har varit med och byggt 
upp Björnstad hockey men börjar nu närma sig pension. Det är även han som har fostrat 
Peter och juniortränaren David i deras ledarroller. Bland spelarna lär vi känna framförallt 
juniorlagets stjärnspelare Kevin och hans bästa vän Benji. Vi stiftar även bekantskap med 
pojklagets tränare Bengt och ett fåtal spelare, varav de bästa vännerna Amat och 
Zacharias beskrivs mest. Amats största dröm är att bli hockeyproffs och ett steg på vägen 
är att avancera till juniorlaget. Bobo spelar i juniorlaget och när Amat till slut lyckas få 
en plats i juniorlaget finner de varandra som vänner.  
 

Tusen gånger starkare handlar om en högstadieklass och deras invanda 
roller, där killarna tar större utrymme än tjejerna. När en ny tjej, Saga, 
börjar i klassen utmanas det rotade mönstret. Detta sker inte obemärkt 
utan pojkarna i klassen reagerar när klassens orättvisor lyfts upp till ytan. 
Verket behandlar centrala teman såsom avundsjuka, mobbing och pojkar 
och flickors skilda villkor.  
 

Genom romanen får vi stifta bekantskap med högstadieklassens elever och ett antal av 
deras ämneslärare. Klassen är tydligt uppdelad efter elevernas status. De populäraste 
bland flickorna är: Mimi, Teresa och Sanna samt bland pojkarna: Ludde, David och 
Samuel. Berättarrösten Signe hör istället till klassens töntar, då hon tar skolan seriöst, är 
tystlåten och inte får någon särskild uppmärksamhet av pojkarna. Leo är likaså en 
plugghäst, men kan trots allt stå utanför statusgrupperingarna då han får respekt för sin 
kunskap. Den nya eleven Saga är inte som alla andra. Under större delen av hennes liv 



 

har hon rest världen runt och bott på en båt tillsammans med sin pappa. Hon har dessutom 
ett stark självförtroende och vågar synas och yttra sin åsikt. Hon har egenskaper som flera 
tjejer drömmer om och därför kan hon ses som en förebild. Vi möter även ett antal lärare: 
bildläraren Pia, samhällsläraren Olle, musikläraren Björn och idrottsläraren Östen. 


