
Boys don´t cry

• Julie Berling, Simon Bergling och Ellen Bjarnle, 
Junedalsskolan



Jag är jag

• Delicia Seguel, Maja Carlsson och Philip Jarderfors, 
Junedalsskolan



Marionett under samhällets 
normer

• Alla styrs på något sätt efter vad andra tycker och tänker 
och det får en att göra saker som man egentligen inte vill. 
Bland annat grupptryck och press från vänner eller nära får 
än att göra saker även om man inte vill bara för att man inte 
vågar säga emot eller inte orkar säga till fler gånger än man 
redan gjort. Så till slut gör man bara som alla säger 
eftersom man är trött på alla och även sig själv. 

• Lina Rapp och Olivia Sjöstedt, Junedalsskolan



No to racism

• Alla är lika mycket värda

• Abubakar Ahmed, Masoud Khalel, Resha Sabor och Ehsan
Yagoubi, Junedalsskolan



Stopp min kropp!

• Vad är det som får dig att tro att min kropp är din att röra?

• Liv Johansson, Per Brahegymnasiet



De två klädbegränsningarna

• Idag finns det begränsningar för tjejer och killar när det 
gäller kläder. Personerna på bilden har bytt kläder för att 
hitta nya stilar som skulle kunna passa var och en. Det är ju 
inte ofta man ser dessa val när det gäller kläder.

• Daniel Agestav, Per Brahegymnasiet



Face the truth

• Jag orkar inte med mer mediahets.

• Emma Tuvendal, Per Brahegymnasiet



Glitch of perfection

• Det perfekta livet - är det eftersträvansvärt? Normen om 
perfektion går att jämföras likt livets pussel, där den 
ständiga strävan får oss att aldrig riktigt nå fram. Bilden 
speglar din inre stress och ifrågasätter vad som egentligen 
är realistiskt. 

• Felicia Henricsson, Per Brahegymnasiet



FOCUS ON ME

• Medier målar upp män och kvinnor på olika sätt, men vad 
är rätt och fel?

• Sofie Dahl, Per Brahegymnasiet



Press och stress

• Förväntningar på oss hur vi ska vara och se ut för att passa 
in.

• Hanna Hallberg, Per Brahegymnasiet



Ät och njut!

• I dagens samhälle matas vi ständigt med vad man bör och 
inte bör äta. Ät vad du vill och hur mycket du vill för vem 
orkar egentligen bry sig? Ät och njut!

• Moa Nyberg, Per Brahegymnasiet



På väg hem

• Att vara kvinna innebär att alltid vara beredd på det värsta.

• Èllena Chatzigeorgiadou, Stina Damberg, Linnéa Fagervold, 
Astrid Lagerberg och Kajsa Skogh, Junedalsskolan



Spegel, spegel på väggen där, 
ser du mig för den jag är?

• Jag ser mig själv i spegeln men samhället ser någon annan. 
Ska jag behöva välja mellan att bli accepterad eller vara mig 
själv? Är det bättre att bara vara normal?

• Melker Berggren, Filip Björkbäck, Emma Broman, Felix 
Rosengren, Lisa Strinnefors och Mille Widahl, 
Junedalsskolan



Var är empatin för de fattiga?

• Folk med tillräckligt mycket pengar går förbi fattiga på gatan 
utan en blick. En slant kunde ha gjort stor skillnad. 

• Melker Bergqvist, Isak Ellbring, David Mourad och Elias 
Nordström, Junedalsskolan



Väntar fortfarande på 
hudfärgat plåster

• Det är nu är 2020, plåster finns med alla Disneys figurer. 
Men fortfarande finns inget med brun hudfärg.

• Musab Ahmed, Ahmad Alnashi, Amin Mahamoud Hasan
och Khalil Shikh Mohamad, Junedalsskolan



Dold funktionsnedsättning

• Vem som helst kan lida av en dold funktionsnedsättning 
men samtidigt se ut som en helt ”vanlig” person. Minsta 
lilla skrap ljud kan man distraheras av, utan att det märks 
för någon annan.

• Nova Hartwig, Erika Chimplee Helsing, Molly Raudberget, 
Sannah Nilsson och Tilde Zöögling, Junedalsskolan



Bryt tystnaden

• Destruktivitet i relationer är ett samhällsproblem som det 
inte pratas så mycket om i vardagen. Destruktivitet 
förekommer oftare än man tror och är en viktig sak som 
folk borde ta upp. Våld mot kvinnor måste få ett slut!

• Nemi Forsman och Oliver Tegström, Kunskapsskolan



Ombytta roller

• Här bryts den så kallade ’’gentlemanstandarden’’. Överallt i 
media så är det killar som skjutsar tjejer i bikini och spelar 
hjälte. Det är ytterst sällan man inte ser en halvnaken tjej 
på olika typer av fordon om somrarna

• Nemi Forsman och Oliver Tegström, Kunskapsskolan



Obligatorisk kränkning

• Obligatorisk idrott kommer med de obligatoriska 
kränkningarna i omklädningsrummet. 2020 finns det inte 
duschväggar eller duschdraperi i elevernas 
omklädningsrum

• Evelina Arnalid, Tova Elfström, Patricia Johansson 
Markenvard och Tilde Turesson, Junedalsskolan



Ansökan

• Personen har precis fått besked att tjänsten som han sökte 
fick avslag på grund av hans funktionsnedsättning. 

• Jonathan Rundquist, Per Brahegymnasiet



Tillbaka på banan

• Killar har känslor och behöver få prata om dem. Normen är 
att killar inte visar känslor och därmed inte heller går till 
kuratorn.

• Linus Gustafsson, Joakim Lundgren, Malte Utterberg, Oskar 
Henriksson, Junedalsskolan



Gamer girl

• Theo Andersson, Ida Engquist, Kai Fong Goh, Axel 
Håkansson och Max Johansson Ahl, Junedalsskolan



Earring

• A guy might not be the first thing one thinks of when 
earrings come to mind.

• Hugo Södergren, Per Brahegymnasiet



A wo(man)

• Inte den typiska kvinnokroppen kanske, inga breda 
höfter och mjuka kurvor. Jag är inte skapt så och det är 
okej. Dessutom är ett av mina största intressen att 
träna överkropp (inte heller så typiskt kvinnligt 
kanske). Jag identifierar mig som kvinna men mitt mål 
är att känna mig stark och bekväm i min kropp, inte 
vara vacker så som normen säger.

• Junie Ekelund och Ida Engquist, Junedalskolan



#CoupleGoals

• Allt är inte så perfekt som man tror. Bakom alla inlägg, 
hashtags och profiler finns det en verklighet. En verklighet 
som inte alltid är fin.

• Alice Andreasson, Elna Berglund, Herman Ek, William 
Eriksson, Ellen Junelind och Indrani Jörnborn Tjäder, 
Junedalsskolan



Sveriges Lucia

• Lucia ska vara svensk, blond och blåögd. Allt annat 
genererar en hatstorm.

• Ellie Eynon, Ida Josefsson, Stella Lee Lindberg, Judith 
Nyström, Celine Tauschek och Stina Åkesson, 
Junedalsskolan



Strypt av sociala medier

• Känner du dig strypt av hur sociala medier målar upp den 
"perfekta" kroppen?

• Julia Johansson, Per Brahegymnasiet



Censored

• Det är skillnad på nipple och nipple. En manlig är ok, den 
kvinnliga sexualiseras.

• Simon Bergling, Julie Berling, Ellen Bjarnle och Maxim 
Wikner, Junedalsskolan



Männens börda

• När män är ledsna så blir de tillsagda att de borde tåla det. 
Som man ska man vara macho. Men man blir bara mer 
ledsen tills man bara vill få slut på allt. Det är många fler 
män än kvinnor som tar livet av sig. I samhället idag är det 
viktigt att vara på ett visst sätt.

• Sebastian Andersson, Adam Björkbäck, Philip Mauritzson 
och Felix Wallin, Junedalsskolan



Brand”man”

• Vi lever i 2020 men ändå anses det annorlunda att vara 
kvinnlig brandman för en brandman måste var stark och 
maskulin

• Ellie Eynon, Ida Josefsson, Judith Nyström, Stina Åkesson, 
Celine Tauschek, Ida Josefsson och Stella Lee Lindberg, 
Junedalsskolan



För kort för normen

• Normen är att killar ska vara längre än tjejer. Det är även 
många som kan bli retade både på stan, i skolan eller 
arbetet för att andra tycker att det är roligt att de är korta. 
Det kan påverka självkänsla och självförtroende.

• Jonathan Arvidsson, Ruth Fakt, Eliahs Johansson, Signe 
Leuchovius och Hilda Thor, Junedalsskolan



Vad är svenskt?

• Cornelia Andersson, Per Brahegymnasiet



För lite plats för att få vara sig 
själv

• För stor plats utanför ramen och för liten plats innanför 
normens lilla ram. Töj ut gränserna.

• Alwa Jestin och Marwa Quttineh, Junedalsskolan



Full är ingen ursäkt

• Att vara full är ingen ursäkt för att göra något dumt mot 
någon som inte vill. Ett nej är alltid ett nej, även om du är 
chef, rik eller kändis.

• Elsa Kronander och Vilma Larsson, Junedalsskolan



Alla råkar ut för diskriminering

• Alla råkar ut för diskriminering för sin etnicitet, hudfärg 
med mera. 

• Zakaria Dheg, Lukas Carlsson, Marwan Al-Aloush och Liban
Abdillahi, Junedalsskolan



I have a dream!

• “That my children will one day live in a nation where they 
will not be judged by the color of their skin but by the 
content of their character.” Martin Luther King

• Amran Abdirahman Ali, Simon Käll, Selma Omeirat och 
Rohan Osman, Stadsgårdsskolan



Fake friends

• Ord kan bli som tatueringar i en. Var försiktig med vad du 
säger, ord kan ta hårdare än vad du tror.

• Elsa Engvall och Paulina Svensson, Junedalsskolan



Hair comes in many shapes

• Stort hår är också fint. Rakpermanent, peruk eller platttång
är inte ett måste.

• Annabel Ibhaze, Junedalsskolan



Otillräcklig

• Hur ska man älska sig själv när samhället säger annorlunda?

• Tilda Sandberg, Per Brahegymnasiet



Influencers

• På sociala medier ser ungdomar varje dag hur influencerns
perfekta liv ser ut. Inverkan på ungdomarnas 
självförtroende och självkänsla är stor. 

• Sally Andersson, Molly Liabäck och Josefine Sagström, 
Junedalsskolan



Djur accepterar dig för den du 
är

• Tindra Andersson och Ellen Gustafsson, Junedalsskolan



Musik har inget kön

• Vi vill visa att musiksmak inte har något kön. Normen säger 
att killar ska lyssna på rock och tjejer på pop.

• Vera Elfström, Clara Poopuu Johansson, Amanda Tjelta, 
Julia Walltin och Vilma Öjeheim, Junedalsskolan



Lön efter kön

• Bilden symboliserar ojämställdhet i samhället. Fokus ligger 
på den stora skillnaden mellan löner för de olika könen. Vi 
har kommit en bra bit på väg till ett jämställt samhälle, men 
vi får inte ge upp förrän vi har nått hela vägen.

• Sophie Johansson, Hanna Kemi, Thea Kylberg, Maya 
Svensson, Junedalsskolan



Högstadie-starterpack

• Det blir väldigt dyrt att köpa popularitet på högstadiet. 
30 000 kr för att passa in, är det värt det?

• David Agang, Zack Asplund och Tuva Sager, 
Junedalsskolan



Måste ändra rubriksättning

• För det mesta så osynliggörs förövaren i tidningsrubrikerna. 
I stället är det den som blivit utsatt som lyfts fram. 

• Liam Eklind och William Pettersson, Junedalsskolan



236 900 kr

• Vilma Benderius, Maja Blom, Ida Runesson och Matilda 
Tylen, Junedalsskolan



Ledsen på insidan

• Ibland får man höra saker som gör att man inte mår bra. Vi 
måste tänka på andras känslor. 

• Ala I H Abumadi, Stadsgårdsskolan



Tjejer med hijab kan 
också vara 
busschaufförer

• Vi vill se fler kvinnor som bär 
hijab i kollektivtrafiken.

• Salma Said Abdi och Samira 
Hassan, Stadsgårdsskolan



Jag är en rebelltjej

• Boxningen är inte bara för killar. 

• Ataa Aljolan, Stadsgårdsskolan



Alla kan vara Lucia

• Maryama Ahmed och Justina 
Ceriacous, Stadsgårdsskolan



Spegel, spegel på väggen där

• Du vet aldrig vad någon går igenom på insidan.

• Manda Ternstedt, Per Brahegymnasiet



Saker går att dölja

• Du vet aldrig vad en människa har gått igenom, så tänk 
innan du säger något. Dina ord, dina handlingar kan ändra 
en människas liv, både på det positiva och det negativa 
sättet. Gör inget du kommer ångra i slutet, gör det du står 
för. 

• Gabriella Fredriksson, Emmie Granborg och Mimmi 
Raudberget, Junedalsskolan
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