
Fortfarande rädda!

Vi håller oss gömda för vi är fortfarande rädda. 

En dag vill jag våga vrida fram min symbol!

Judinna, Junedasskolan 



The norm that 

control us

Bilden symboliserar några normer som man 
kanske strävar efter. Det trötta ansiktet 
symboliserar hur tröttsamt det kan vara att 
sträva efter någon som inte är du. Handen 
som drar i tröjan symboliserar att det liksom 
inte spelar roll hur mycket du ändrar dig. 
Därför att samhället fortfarande kommer 
hitta fel på dig. Om det inte är utseende är 
det personlighet.

Narijiss Ali-Najaad Ahmes, Nejma Abdillahi, 
Argasan Ahmed, Stadsårdsskolan



Är det brorsans?

Meja Giesselmann, Saga Berglund, Lisa 

Holmqvist, Alfred Dalinskolan



Spelvärldens klimat

Inom spelvärlden är det ofta 

ett väldigt tufft machoklimat. 

Vi tycker det är fel. Man enkelt 

kan ändra på detta genom att 

till exempel säga något snällt.

Matheo, Gustav, Yohannes, Joel, 

Alfred Dalinskolan



Keep apart

Don´t jugde me by my eyes, judge me by who I am

Lamija, Melissa, Amornwan, Alfred Dalinskolan



Att vara ”cool”

Vi ville visa att man inte ska känna sig pressad att vara någon 

man inte är, eller växa upp för snabbt.

Meija Athiei, Hana Weldemicael, Melinda Thörnblad, Vittra Samset



Böcker som förstör liv

Skolpress och skolångest. Hets kring att 

alltid ha bäst betyg bland unga kan sluta 

med psykisk ohälsa 

Claudia Hammer, Lara Abadan, Angelina Milic, Ella 

Ivkov, Junedalsskolan



Våning två var visst inte för alla

Steg för steg kom de andra närmare toppen. Medans jag var kvar 

på botten. Våning två var visst inte för alla. 

Ines Chaib och Estrid Sjögren, Junedalsskolan



Hantverk är inte 

bara för män

”Jag ringde svetsaren, HAN kommer 

imorgon.”

Kunde det inte vara en kvinna?

Av 14 356 svetsare är 514 kvinnor.

Molly Malmberg, Greta Ståhl, 

Junedalsskolan



Hudfärg spelar ingen roll

Det spelar ingen roll vilken hudfärg som vi människor har. Alla olika 

människor har rätt till samma skillnader och fördelningar i vårt 

samhälle. En människas utseende ska ej påverka hur man behandlas.

Loke Bradling, David Kling, Mamadou Aliou Barry, 
Junedalsskolan



Duger jag?

Kvinnor har oskrivna regler i hjärnan. Jag känner
så. Jag känner mig inte perfekt.  Kvinnor ska vara
smala och perfekta, eller ska de vara sig själva?

Nova Henriksson, Esther Stenkula, Junedalsskolan



Ryck upp dig!

Prata om det. Bris 116 111, 1177, UMO, 112, Självmordslinjen 90 101

Nemi Espinoza, Per Brahegymnasiet



Filma inte

Kolla inte på, Hjälp!

Filma inte, Hjälp!

Jakob Pettersson, Filip Berger, Lukas 
Osbäck, Olle Larsson, 
Junedalsskolan



Tårar av stolthet

De trakasserier som personer inom HBTQ utsätts för måste få ett 
stopp. Nu gråter vi tårar av stolthet för att bevisa för förtryckarna 
att de aldrig kommer vinna.

Maya Sales, Per Brahegymnasiet



Normer för hur 

killar och tjejer 

ska sitta

Det är sjukt att det finns normer för 

hur man ska sitta om man är man 

eller kvinna. Det finns så många 

normer för hur en man och kvinna 

förväntas vara. I vår bild försöker vi 

att reflektera över hur det borde se 

ut i samhället. Bryta normer.

Axel, Maikel, Hannes, Noel, Alfred 

Dalinskolan



Colorful love

Ska din bakgrund verkligen hindra dig 
från att älska samma kön?

Should your background stop you
from loving the same gender?

Elias Johansson



Bara Människa

En maskulin kvinna.
En feminin man.
Eller bara människa?

Leia Hartwig, Elin Nohammar, Maya Ivanic, Junedalsskolan



Skönhetsideal

Idag ser vi på sociala medier perfekta 
kroppar och detta påverkar hur vi ser oss 
själva.

Isac Ojala, LBS Kreativa Gymnasiet



Nej till rasism

Olika på utsidan men lika insidan.

Alla är lika mycket värda.

Wesam Khalel, Marcus Lindberg, Moiz Hirani, Mahmud 
Mohamud, Hampus Israelsson, Kristian Strbac, 
Junedalsskolan



Sport och kön 

hör inte ihop? 

Tjejer får inte boxas? 

Tjejer får inte utföra manliga 

sporter? 

Men jag är en tjej som boxas och är 

inte manlig för det 

Chanell Yakoob, Stella Mourad, Hedda 
Thidell, Junedalsskolan



Express yourself

Religionsfrihet är accepterat men att öppet uttrycka sin tro ses ofta som 

negativt. Du har rätt till att uttrycka din tro.

Noah Andersson, Per Brahegymnasiet



Hjärnmonstret

”Ska du verkligen äta så där mycket”

Kommentarerna blir som ärr i hjärnan

Monstret tar över, Finns ingen kontroll 

Tuva Redholm, Fridolf Ledhagen, Wilma Reuthammar, Brian Ahlberg, 

Junedalsskolan



Hör min röst!

Män tystar ner kvinnor i samhället. Det män säger är viktigare 

och bättre. Kvinnors åsikter, upplevelser och ord har inte lika stor 

betydelse. Det spelar ingen roll vad vi säger. Vi kvinnor måste få 

vår röst hörd. Sluta tysta ned oss!

Nelle Kragner, Maja Liabäck, Olga Berglöv, Jolina Ekström Raymond, 

Junedalsskolan



Varför så bråttom?

När du är barn ska du sluta leka tidigt.

När du är tonåring ska du verka vuxen.

När du är vuxen ska du inte vara barnslig.

Varför har vi så bråttom att växa upp?

Irma Thidell, Junedalsskolan



Ensam själ

Vår bild handlar om ensamhet, att 
man skall passa in och ha en stor 
vänkrets. Det har inte alla och därför 
kan man känna sig väldigt ensam.

Theresa Lücht, Maribella Sleawa, Ella 
Johansson, Vittra Samset



Min kropp är min

”Det är ett skämt för vissa, men inte för 

mig!” Ingen har rätt att ta på någon annans 

kropp utan tillåtelse.

Gustaf, Victor, Joel, Alfred Dalinskolan



Skolångesten

Att alltid behöva känna press och stress.

Att alltid behöva känna sig misslyckad.

Jag mår dåligt, jag orkar inte mer.

Alicia Pohl, Lisa Nelzén, Ellen Kjellberg, Junedalsskolan



Min 

drömprinsessa

I flera stater över världen är det 

olagligt att prata om homosexualitet i 

skolan. Redan i ung ålder presenteras 

drömprinsen som kvinnans räddare i 

barnfilmer. Varför var Törnrosas, 

Askungens och Snövits öde i prinsens 

händer. 

Låt unga tjejer förstå att det är okej att 

ha en drömPrinsessa.

Hilda Israelsson, Elvira Jakobsson, Ida 

Rosenqvist, Moa Lindberg, Junedalsskolan



Okej vikt

Medierna i vårat 
samhälle säger hela 
tiden till oss hur våra 
kroppar ska se ut. Vilken 
vikt som är okej och 
vilken som inte är det

Ella Berglind, Ellen Arvidsson, 
Tilda Malmvall, Alfred 
Dalinskolan



”Hur mår du?”

Bilden visar den reaktion som killar 

förväntas ge när någon frågar ”hur mår 

du?” Samhället har alltid velat se oss killar 

starka och med få känslor. Därför tar vi 

alltid på oss den glada masken, ett 

framtvingat leende och håller tillbaka 

tårarna.

Theo Gerson, Lucas Tekin, Felix Blomberg, Gabriel 

Josefsson, Junedalsskolan



Hands off my hijab!

Min hijab angår inte dig. Jag bär den för att jag vill bära den och jag 

är stolt över den.

Zehra Tasman Quetzali Ortega, Asma Mohamed, Sagal Yusuf, 

Junedalsskolan



Riktig hud

Vi alla ser dagligen modeller med den 
mest perfekta huden i sociala medier, i
tidningar, i reklam och på TV. Men 
huden vi ser i våra olika medier är inte
riktig, massa smink, fix och redigering är
det som bygger upp huden i alla våra
medier. Det är på tiden att visa upp hur
riktig hud ser ut.

Ronja Nylén, Per Brahegymnasiet



Skönhet räknas inte i siffror

Räcker jag inte till?

Är mina mått mitt värde?

Varför kan jag inte bara bli accepterad?

Lovisa Österström, Philip Malmberg, Malva Svahn, 
Junedalsskolan



Religion

Mario, Hayan, Alfred Dalinskolan 



Vad hade du på dig?

Har jag ens rätt att anmäla? Hur ska jag kunna förklara att jag 

inte bad om detta, trots mitt klädval? Lika bra att jag bara håller 

tyst så att jag slipper frågan: ”Vad hade du på dig?”

Harriet Agurén, Elsa Zedig Olderius och Hilda 
Källström, Junedalsskolan



R av ord

Människor säger elaka saker hela 
tiden. Orden biter sig fast och kan 
skada en människa mer än vad du 
tror.

Lovis Mörk, Alice Borgström, Philip 
Adholmer, Alfred Dalinskolan



Lika på insidan

Vissa äpplen är gröna eller röda, precis som människors 
olika hudtoner. Men vi är alla lika på insidan, precis som 
äpplen!

Jasmine, Larsa, Amal, Alfred Dalinskolan



I dimman

En kvinna ska kunna gå i skogen, 

klädd hur hon vill, utan att behöva 

känna sig rädd.

Meija Athiei, Hana Weldemicael, Melinda 

Thörnblad, Vittra Samset



Pressad

Vad krävs för att passa in i 

normen? Hur långt får det gå?

Shana, Hilma, Nalin, Albert, Alfred 

Dalinsskolan



Måste MAN vara stark?

Måste man vara stark för att 

vara manlig?

Casper, Andreas, Noah, Alfred 

Dalinskolan



Rött, svart & regn

Till dig som tvivlar på dig själv, 

Till dig där mörkret trängt sig på,

Till dig som känner dig färgad av samhället,

Du är inte ensam.

Noah Essander, Maja Persson, 
Melissa Klapija, Junedalsskolan



Bakom alla lager

Bakom varje lager finns det en 

människa, som ibland kan ha svårt att 

vara stolt över sig själv och våga visa 

vem hen är. Med denna bild vill vi 

framhäva att det finns så mycket 

under ytan, som vi oftast inte ser eller 

tänker på.

Adina, Ebba, Jonathan, Alfred Dalinskolan



Är det verkligen så coolt?

Korset och graven signalerar en tidig död. Vill vi dö en tidig död? 

Är det verkligen värt besväret? 

Zebbe Lindblad, Gustaf Boman, Junedalsskolan



Mobbning på sociala medier

Den här bilden handlar om mobbning på internet. Det här är 
väldigt viktigt för att många kan ta illa upp. Vissa skadar sig tex 
självmord eller självskadebeteende. 

Emilia Poopuu Gasic, Felicia Jerneståhl, Junedalsskolan



Dövhet suger 

ibland!!!

Ibland kan det vara jobbigt att vara 
döv, det kav vara svårt att anpassa 
sig till omgivningen och det kan vara 
svårt att skaffa vänner. Man känner 
sig väldigt ensam.  

Noelle Allenby, Melwin Andersson, 
Junedalsskolan



Det är inte äckligt det är 

naturligt

Tjejer får ofta höra att det är ofräscht att svettas. Man tittar 

och lägger kommentarer.

Detta vill vi ändra på!

Alice Hesse, Alice Robertsson, Tuva Karlén, Junedalsskolan



Feministfitta 

Kvinnor bör inte bli tystade när de 
uttrycker sina åsikter om att samhället 
borde ha det jämlikt mellan könen. När 
en kvinna berättar om hur utsatt man 
som kvinna kan känna sig blir hon 
många gånger tystad med ord som tex. 
”feministfitta” ”manshatare” och så 
vidare. Så borde det inte vara, vi borde 
höja dem kvinnor som berättar.

Hanna Klasson, Miranda Apell, Agnes 
Lagerstrand, Junedalsskolan



YOU DON´T HAVE TO SHAVE 

Man känner sig låst. I detta ingår självklart också ett ideal i hur man 

som kvinna ska se ut och vara, för i reklam, i sociala medier och 

överallt ser vi rakade kvinnor. Självklart tillämpar vi detta i vardagen 

vilket också gör att vi aldrig ser en kvinna med hår under armarna.

Sanna Strångvik, LBS Kreativa Gymnasiet



Men jag arbetar 

mer än han

Samhället ska vara jämställt mellan 

könen. Ändå jobbar kvinnor i 

genomsnitt hårdare och har längre 

arbetstider. Dock tjänar männen mer 

för samma yrke. Vad är skillnaden 

mellan könen?

Florencia Acevedo Celis, Tifa Enthav, Ella 

Fahdi, Wilma Lindgren, Emilia Johansson, 

Ellie Uggla, Narinda Östlund, Junedalsskolan



Familjens stolthet

Jag fick godkänt på provet, men är jag godkänd av dem? Dem 

säger att det kommer vara bra för din framtid, men är det min 

framtid? Du kommer tjäna mycket pengar… Men ingen summa 

pengar kan ersätta den tid jag lagt ner på något jag aldrig 

velat. I slutet av dagen har jag gjort dem stolta. Jag bara 

önskar att jag kunde känna samma sak.

David Batta, Samira Moraleda Garcia, Junedalsskolan



Smygfota

Det är inte okej att smygfota utan tillåtelse. Man ska kunna känna 

sig trygg vart man än går. Speciellt i skolan.

Siri selvander, Angelina Karlquist, Felix Kello, Alma Andersson, 

Junedalsskolan


