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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att analysera 73 dystopiska temaarbeten, skrivna av 

elever i årskurs 9 vårterminen 2012, och undersöka om man finner någon skillnad 

kvalitetsmässigt mellan kvinnliga och manliga elever och ta reda på vari dessa skillnader i 

så fall ligger, i hopp om att det ska ge en tydligare inblick i problematiken kring svenska 

elevers dalande studieresultat. Med hjälp av textanalys som kvalitativ bedömning 

anonymiserades uppsatserna, de fem delarna som arbetena bestod av bedömdes och sedan 

summerades slutligen bedömningen i tre kategorier: svaga, neutrala och starka uppsatser. 

Därefter delades de in dem efter åtta återkommande teman/genrer: Science Fiction, 

Natur-/miljökatastrofer, Zombies, Politiska, Corporate, Gudomliga, Postapokalypser och 

Epidemier/Pandemier. Uppsatserna delades sedan in efter kön och analyserades för att se 

vilka samband som kunde hittas mellan insatser/resultat och temaval och 

populärkultur/finkultur. Det jag fann var att pojkarna inte bara presterat bättre än i 

tidigare forskning, utan även bättre än flickorna i undersökningen – vad gäller 

toppskiktet. Bland de svaga uppsatserna var pojkarna i en större majoritet än vad tidigare 

forskning visat, dock ej på grund av kunskapsbrister, utan på grund av ofullständiga 

arbeten, något som stämmer väl in på dagens rådande ”antipluggkultur”.  
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1. Inledning 

Svenska elever blir allt sämre i skolorna; speciellt pojkar och redan svagpresterande elever 

halkar efter allt mer. Detta har uppmärksammats inom forskning, media och i allmän debatt och 

åsikterna skiljer sig åt vad gäller orsakerna bakom och åtgärderna som bör sättas in. Åsa 

Löfström säger i en rapport till Framtidskommissionen att resurserna bör omfördelas i 

grundskolan då ”[e]n skola som inte förmår att ge alla barn de basala färdigheterna måste kallas 

ett misslyckande”. Vidare förkastar Löfström teorin att flickornas resultat skulle bero på en 

kvinnodominans i skolan och ifrågasätter varför inte datoranvändningen, som faller många 

pojkar i smaken, har minskat gapet könen emellan.
1
 Som en lösning föreslår Löfström: 

Om man därför är angelägen om att skapa bättre förutsättningar för pojkar vore det kanske en god 

idé att dra ner på förändringshastigheten i skolan och låta den gå in i en lugnare, stabilare fas. Att 

många pojkar just nu verkar tappa lust, motivation och intresse för skolan utesluter inte att antalet 

flickor som också gör det kan komma att öka. 
2
  

 

OECD:s studie PISA (Programme for International Student Assessment) från 2012 visar en 

märkbar försämring inom framför allt läsförståelse. Sverige presterar inte bara sämre i 

förhållande till OECD-genomsnittet, utan är också det land som har den sämsta 

resultatutvecklingen bland alla de länder som deltar i studien. Detta är ett problem då ett av de 

främsta målen inom utbildningsväsendet är att uppnå likvärdiga utbildningar.
3
 

 

Vårterminen 2012 genomförde jag tillsammans med min handledare, under min 

verksamhetsförlagda utbildning, ett stort temaarbete i svenska/engelska som löpte under sex 

veckor. Detta temaarbete utfördes av samtliga elever i årskurs 9 (102 elever) på en 

högstadieskola i Botkyrka i Stockholm, vilket resulterade i 73 inlämnade uppsatser. Med 

elevernas slutprodukter som material, har jag valt att undersöka huruvida flickorna verkligen har 

presterat bättre än pojkarna och vari svagheterna oavsett kön har legat. Med utgångspunkt i 

betygskriterierna för svenska och engelska enligt Lpo94, då dessa elever var de sista med den 

gamla läroplanen, samt bedömningskriterierna för uppgiften, har jag gjort en förenklad 

bedömning av totalt 73 arbeten och analyserat delarna separat för att undersöka mönster i fråga 

om ämnesval, språkfärdigheter och bristande engagemang. Bedömningsprocessen har varit helt 

anonym, likaså analysen, för att inte färgas av några aspekter utöver de skrivna texterna. 

 

Slutligen bör påpekas att alla resultat begränsas till den här gruppen av elever, några andra 

anspråk gör jag inte. Detta beror främst på att underlaget är så litet i jämförelse med större 

undersökningar, däribland PISA. Resultatet kan dock vara intressant i sig och kan kanske locka 

till fördjupningar inom området eller öppna upp för andra intressanta infallsvinklar. 

                                                           
1
 Löfström Åsa (2012), Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens 

arbetsmarknad, Underlagsrapport 11 till Framtidskommissionen, Stockholm: Elanders Sverige AB, 

s. 9 

2
 Ibid, s. 10 

3
Sammanfattning av rapport 398 2012, PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap, 2012, Skolverket, s. 12, 16, 28-29, 32-33 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera 73 temaarbeten och undersöka kvalitetsskillnader mellan 

kvinnliga och manliga elever och ta reda på vari dessa skillnader i så fall ligger. Med ”kvalitet” åsyftas 

i det här fallet inte bara de formella kraven, utan ett språk och en idé som faller inom den högre delen 

av betygsskalan/bedömningsskalan. Då forskningen ännu inte är så utbredd inom det här specifika 

området, hoppas jag att undersökningen ska kunna ge en tydligare inblick i problematiken kring 

svenska elevers dalande studieresultat. 

2.1 Frågeställningar 

 Det riktas idag kritik mot att självständiga arbeten kan missgynna pojkar. Går det att påvisa några 

kvalitetsskillnader i pojkarnas respektive flickornas arbeten? 

 Vid diskussioner kring elevarbeten av olika kvalitet, saknas det ofta ett mer djupgående perspektiv 

kring vad det är som egentligen gör ett arbete ”bra” eller ”mindre bra”. Bristande kvalitet blandas 

ihop med ofullständiga uppgifter av god kvalitet, vilket försvårar arbetet med att finna en lösning 

till hur bristerna ska kunna åtgärdas. Bland de elevarbeten som bedöms som bristande, eller svaga, 

hur ter sig dessa brister? 

 Elevarbeten bedöms och betygssätts i skolorna efter en kvalitativ skala som oftast är direkt 

ämnesinriktad (t.ex. arbeten i språk bedöms efter språklig förmåga). Går det att finna andra 

kvalitativa skillnader i uppsatserna, såsom ämnes- och genreval, och går det att dra paralleller 

mellan dessa och fin- respektive populärkultur?  

 Beroende på resultaten av ovanstående frågeställningar, vilket eller vilka genusteoretiska 

perspektiv är mest fruktbara för denna typ av analys? 

3. Bakgrund och tidigare 
forskning 

I det här avsnittet kommer jag att med hjälp av tidigare forskning klargöra för de fördelar och 

nackdelar som finns med temaarbeten och belysa den problematik som man nyligen har 

uppmärksammat vad gäller svagare elever och deras prestationer vid självständiga projekt. Detta 

kommer jag att göra då jag anser att det är viktigt att känna till de förutsättningar som funnits för 

eleverna i min studie. Jag kommer även att belysa debatten kring kvinnliga respektive manliga elevers 

prestationer och om rådande finkultur och populärkultur och hur de eventuellt kan kasta ljus på 

könsskillnaderna. 
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3.1 Temaarbeten i högstadiet 

Modern tids projektarbeten brukar härledas till John Dewey och hans progressivistiska idéer om att 

koppla ihop undervisningen till elevernas intressen.
4
 I Europa är det dock främst Jean Piaget som gått i 

spetsen för elevaktiva arbeten och utforskningar.
5
 Det råder dock delade meningar kring tematisk 

undervisning i skolan; samtidigt som det anses främja elevernas lärande
6
 finns det studier som visar att 

det främst är en viss kategori av elever som gynnas av det här undervisningssättet, nämligen flickor 

och elever med högre mognadsgrad.
7
 I Lpo94, som fortfarande gällde för årskurs 9 när detta 

temaarbete genomfördes, vill man att eleverna "utvecklar ett allt större ansvar för sina studier"
8
 

samtidigt som "skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer 

och andra hjälpmedel" och "undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet"
9
. Man vill även att "ämnesövergripande 

kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen".
10

 

 

Några av fördelarna med temaarbeten är att eleverna får en chans att öva på olika färdigheter samtidigt 

och att man som lärare kan integrera olika ämnen under samma tema.
11

 Några av nackdelarna är att det 

är tidskrävande och ofta kräver resurser i form av klassuppsättningar av böcker, vilket alla skolor inte 

har tillgång till. Även temavalet kan vara problematiskt.
12

 Kön och mognad är också av betydelse vid 

arbeten med stor frihet till kunskapsinhämtning; enligt Martin Ingvar gynnas elever med god 

koncentration och uppmärksamhet. Till den kategorin hör ofta flickor och barn med särskilt stöd 

hemifrån.
13

 Carlgren och Marton påpekar att när eleverna får chans att arbeta i sin egen takt, får de 

snabba eleverna möjlighet att arbeta vidare när ett moment är avklarat, medan svaga elever kan ta 

arbetet med sig hem för att komma ikapp. Problemet med det är att det ofta är de snabba eleverna som 

gärna tar med sig skolarbetena hem, och därmed ökar skillnaderna ännu mer.
14

 

 

Förutom förtjänsten med att få med flera av kursplanens mål samtidigt, finns det även fördelar med att 

kombinera olika färdigheter. Enligt Brown är de fyra främsta inom engelskundervisning att lyssna, 

tala, läsa och skriva och en integrering av dessa leder till större motivation hos eleverna. Han lyfter 

fram en farhåga med att de olika färdigheterna då kanske inte får tillräckligt med fokus, men avfärdar 

detta med att säga: ”Rather than being forced to plod along through a course that limits itself to one 

mode of performance, students are given a chance to diversify their efforts in more meaningful tasks. 

                                                           
4
Säljö Roger, Jakobsson Anders, Lilja Patrik, Mäkitalo Åsa & Åberg Mikaela (2011), Att förädla information till 

kunskap, Stockholm: Norstedts, s. 54 
5
Ibid, s. 60 

6
 Nilsson Jan (2007), Tematisk undervisning, andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, s. 15 

7
 Ingvar Martin (2010), Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat: Ett diskussionsunderlag för 

Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys av bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer 

jämfört med flickors, SOU 2010:52, Stockholm: Elanders Sverige AB, s. 23 
8
Lpo94, s. 16 

9
Lpo94, s. 17 

10
Ibid 

11
Nilsson, s. 15 

12
Ibid, s. 16 

13
Ingvar, s. 22 

14
Carlgren Ingrid och Marton Ference (2007), Lärare av i morgon, Stockholm: Lärarförbundets Förlag, s. 177 
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Such integration can, of course, still utilize a strong, principled approach to the separate, unique 

characteristics of each skill.”
15

 

 

Bilden av temaarbeten är som synes inte helt okomplicerad, då det finns både fördelar och nackdelar 

att ta i beaktande. Några av fördelarna är att det sägs främja elevernas lärande genom att man 

kombinerar de fyra färdigheterna lyssna, tala, skriva och läsa; olika ämnen kan integreras och flera 

kursmål kan uppfyllas samtidigt. Bland nackdelarna menar vissa forskare att den här sortens 

självständiga arbete mest gynnar starka elever och flickor. Det kan dock hävdas att det är just sådana 

utmaningar lärare står inför oavsett vilken slags metod man väljer i en skola för alla, där alla elever 

oavsett bakgrund och kunskap ska integreras och lära sig samma stoff. Med andra ord är det inget som 

är unikt för just temaarbeten och projektarbeten. Det leder dock till nästa fråga; att flickor presterar 

bättre än pojkar i skolan, och har de i så fall en fördel vid temaarbeten? 

3.2 Flickor presterar bättre 

En stor undersökning 2004 visade att flickor med utländsk bakgrund (födda utomlands eller med båda 

föräldrarna födda utomlands) presterade bättre på nationella provet i svenska i årskurs 9 än vad 

infödda svenska pojkar gjorde. Flickorna presterade överlag bättre än pojkarna i svenska, vilket var 

tydligast i delprovet som mäter den skriftliga förmågan. Av flickor med utländsk bakgrund var det 

endast 3,4 % som inte nådde upp i målen för Godkänd, medan motsvarande siffra för pojkar med 

svensk bakgrund var 6,8 %. Flickor med svensk bakgrund presterade bäst på alla delproven, men hade 

flest MVG:n på det muntliga delprovet. Pojkar med utländsk bakgrund stod för de lägsta resultaten i 

alla delar. I provet i engelska var resultatet jämnare och överlag bättre, men flickorna presterade något 

bättre i de produktiva/interaktiva delarna, medan resultatet var jämnare på den receptiva delen.
16

 

 

I en rapport till Framtidskommissionen, en kommission som arbetar med långsiktiga samhällsfrågor, 

lyfter Åsa Löfström fram problematiken kring flickors bättre prestationer i skolan. Problematik är 

kanske inte rätt uttryck, då Löfström inte är övertygad om att det är ett problem, men det är åtminstone 

ett fenomen som bör uppmärksammas.
17

 Löfström skriver: 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor är inget nytt utan de har registrerats under flera decennier men det 

är först under senare tid man börjat tala om det som ett problem. Det beror troligen både på att könsgapet 

inte visar några tendenser att minska, snarare tvärtom, och på att rädslan för att pojkar helt och hållet 

håller på att förlora intresset för skolan har fått fäste.
18

 

Genom att jämföra pojkars och flickors resultat över tid, visar Löfström att flickor både idag och sedan 

en tid tillbaka presterar bättre både i genomsnitt och i de enskilda ämnena. Även i de 

gymnasieprogram som annars domineras av pojkar har flickorna visat bättre resultat.
19

 

                                                           
15

Brown H. Douglas (2007), Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, New 

York: Pearson Education, Inc., s. 284-285 
16

Skolverket, pressmeddelande 2004-07-01, Flickor med utländsk bakgrund presterar bättre än infödda svenska 

pojkar i ämnesprovet svenska, http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2004/flickor-med-utlandsk-

bakgrund-presterar-battre-an-infodda-svenska-pojkar-i-amnesprovet-svenska-1.6284, (hämtad 2013-12-20) 
17

 Löfström, s. 15, 51 
18

Ibid 
19

 Ibid, s. 47 
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Några av de skäl som Löfström tar upp som bakomliggande till flickornas prestationer, enligt dagens 

forskare, är att skolan idag kan anses vara för ”flickvänlig” och därför inte tilltalar pojkarna; att 

flickorna är flitigare och pojkarna är latare; att incitamenten ter sig olika för pojkar och flickor; att 

flickor eventuellt är mer tåliga vad gäller skolans ständiga förändringar.
20

 En annan orsak som 

Löfström nämner är att flickor länge har ”hållits tillbaka” i skolvärlden och när de nu har chans till en 

utbildning på lika villkor, drar de ifrån då de egentligen hela tiden har varit duktigare.
21

 Tidigare 

forskning om huruvida lärarens kön är av relevans lyfts också fram, men svaren som ges är att det 

troligtvis inte påverkar vare sig betyg eller inspiration hos eleverna, utan att det snarare beror på 

lärarens pedagogiska talang.
22

 Löfström anser att det finns vissa belägg för att flickor har lättare för 

exempelvis individuella arbeten och temaarbeten, men säger samtidigt att det inte forskats tillräckligt 

inom området.
23

 

 

Vad kan då flickornas bättre prestationer leda till i förlängningen? Löfström konstaterar att fler flickor 

redan söker sig till högre utbildningar och väcker frågan kring vad som kommer att hända med svensk 

arbetsmarknad i framtiden. Kommer könsfördelningen som den ser ut idag att ruckas – och vad händer 

med alla de pojkar som väljer att inte studera vidare eller vars betyg inte räcker till?
24

 

 

Inte bara Löfström har uppmärksammat att flickorna presterar bättre. I och med de återkommande 

PISA-undersökningarna har ämnet bildat en allmän debatt i media och i samhället i övrigt. PISA är en 

studie med nu senast 65 antal deltagarländer och -regioner och 2012 var Sveriges femte gång som 

deltagare. Den genomförs vart tredje år och testar elevernas kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. Syftet är att "öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av observerade 

skillnader i kunskaper". På detta sätt kan man följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan 

deltagarländerna som i sin tur kan leda till att man uppmärksammar vissa fenomen och kan vidta 

åtgärder inom det egna skolsystemet. Man testar 15-åringar som snart lämnar grundskolan bakom sig, 

för att se hur rustade de är inför framtiden. 2012 deltog 4700 elever i årskurs 9 från Sverige.
25

 

Resultatet i läsförståelse visade att flickorna presterade 51 poäng bättre än pojkarna. Flickornas 

medelvärde var 509, medan motsvarande resultat för pojkarna var 458. Dubbelt så många pojkar som 

flickor ligger även på de lägsta nivåerna av skalan (11 % av flickorna mot 22 % av pojkarna), medan 

på de högre nivåerna är det 10 % av flickorna och 7 % av pojkarna.
26

 

 

I DN Debatt skriver tre forskare i ekonomi att PISA-studien fått för stort inflytande på svensk 

skolpolitik, i någon slags panik över de försämrade resultaten. Men, säger de, det finns fortfarande 

inga entydiga svar på vad det är som orsakar prestationsförsämringen, då det finns gemensamma 

nämnare inom både högpresterande och lågpresterande länder. Det som kan gynna ett land kan också 

missgynna ett annat, vilket kan få katastrofala följder för länder som tar till sig metoder som inte 

                                                           
20

Ibid, s. 15-16 
21

 Ibid, s. 48 
22

Ibid, s. 52-53 
23

 Ibid, s. 55 
24

Ibid, s. 16 
25

 PISA 2012, 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, Rapport 398, 2013, s. 3 
26

Ibid, s. 138-140 
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fungerar inom just deras skolsystem. Någon allmängiltig bibel för det perfekta skolsystemet finns inte, 

hävdar de, och ju fortare politikerna inser detta desto bättre.
27

 

 

I SOU 2010:99, Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i 

skolan, beskriver DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan, de skillnader som existerar mellan 

flickor och pojkar i skolan och pekar på att pojkarnas sämre prestationer också leder till sämre betyg, 

medan flickorna i regel är mer stressade och mår sämre psykiskt. DEJA utvecklar detta med att säga 

att psykiska problem överlag har blivit vanligare hos både pojkar och flickor de senaste 20 åren och att 

flickors dåliga mående ofta är kopplat till utseende och vikt.
28

 

 

Utöver de psykiska skillnaderna menar DEJA även att det finns kulturella skillnader mellan könen och 

att olika normer förhindrar eleverna från att prestera sitt bästa, då de riskerar att bli utstötta eller 

utsättas för mobbning. På grund av det framhålls vikten av ett bra skol- och klassrumsklimat och att 

könsnormer inte får styra huruvida pojkar som tidigt kommer efter får stöd eller inte.
29

 Detta är något 

som kommer att avhandlas ytterligare i avsnitt 4.1.2 Genusperspektiv, då Inga Wernersson har 

undersökt samma fenomen. 

 

Enligt DEJA får undervisningen heller inte vara alltför inriktad på exempelvis männens perspektiv, så 

att det skapar ett jämställdhetsproblem åt motsatt riktning. Även om det manliga är överordnat i 

samhället och skolan är en återspegling av samhället, uppmanar DEJA att man ska sträva efter att 

skolan ska vara en "fristad" från detta mönster.
30

 

 

Vad gäller själva stoffet, anser DEJA att det måste spegla båda könens erfarenheter och arbetssätten 

bör varieras för att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen eller tekniken som ska 

undervisas. De uttrycker en stark oro över att kvinnliga förebilder inte förekommer så ofta som är 

önskvärt i kurslitteraturen och att det ger en skev bild till både flickor och pojkar.
31

 I Svenska presterar 

pojkar sämre än flickor, enligt DEJA når de upp i ca 80 % av flickornas betyg, vilket är sämre än i 

många andra ämnen. Därför, menar de, är det viktigt med en läs- och skrivundervisning som når fram 

till alla och att svaga elever inom båda könen uppmärksammas tidigt. Även om det finns en större 

andel pojkar med läs- och skrivsvårigheter, får vi inte glömma att det även finns flickor med samma 

problematik - eller för den delen pojkar som presterar på en hög nivå.
32

 

 

Det finns, vilket framgår i Löfströms rapport, flera förklaringar till varför flickor presterar bättre i 

skolan än pojkar. Som två motsatser till varandra finns Janet Shibley Hydes The Gender Similarities 

                                                           
27

 Sahlgren Heller Gabriel, Booth Philip & Jordahl Henrik (2014), DN.Debatt, Pisarapporten säger inget 

om vad som fungerar väl (2014-01-13), http://www.dn.se/debatt/pisarapporten-sager-inget-om-vad-som-

fungerar-val/,  (hämtad 2014-01-23) 
28
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kunskap och utveckling i skolan, SOU 2010:99, Stockholm: Elanders Sverige AB, s. 13 
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Hypothesis,
33

 som hävdar att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor egentligen inte är så 

stora som man förut har trott. De skillnader som går att finna är så små att de oftast faller inom ramen 

för obefintliga. I motsatt ände finns Martin Ingvar, som påstår att pojkar på grund av senare mognad 

skiljer sig från flickorna på ett kognitivt plan. Inga Wernersson förklarar skillnaderna i resultat genom 

en rådande ”antipluggkultur” och Ann-Katrin Jakobsson anser att flickor anstränger sig mer för att 

gottgöra för svagheter som de egentligen inte besitter, medan pojkar förlitar sig på en inbyggd styrka 

som ibland inte motsvarar verkligheten. Mer om detta står att läsa under 4.1.2 Genusperspektiv. 

 

Slutligen finns det en annan aspekt att beakta när flickors och pojkars resultat ställs emot varandra och 

jämförs och analyseras och det är att enligt undersökningar är det flickors betyg som mest skiljer sig 

från prestationerna på de nationella proven, det vill säga att de får högre slutbetyg än vad de har 

presterat vid de nationella proven. Det kan, enligt en artikel i Lärarnas Nyheter, tolkas som om 

pojkarna missgynnas. Ca 67 % fler flickor fick 2011 MVG i slutbetyg i årskurs 9 än som fick det på 

proven, medan motsvarande siffra för pojkarna var ca 42 %. Diskrepansen var således hela 25 %. Året 

innan var den något lägre - 17 %. Detta kan dock, enligt Wolfgang Dietrich som är undervisningsråd 

på Skolverkets enhet för prov och bedömning, bero på andra faktorer än bara att pojkarna missgynnas. 

Det kan exempelvis vara så att lärarna väger in andra faktorer än bara resultaten från nationella provet 

och att flickorna eventuellt presterar bättre än pojkarna på just de delarna.
34

 Det som inte besvaras är 

om det är stora skillnader mellan pojkarna och flickorna på själva betygsskalan. Är skillnaden 

motsvarande ett svagt MVG och ett starkt VG, eller är det en stor skillnad motsvarande ett starkt VG 

och ett starkt MVG? Även om skillnaden ser stor ut på papper för att man använder olika betygsnivåer, 

behöver inte den reella skillnaden vara speciellt stor. 

 

Det finns således anledning att tro att flickorna kan prestera bättre än pojkarna, men det kan också 

bero på en orättvis rättning av lärarna. PISA-studien 2012 visade dock ett resultat i läsförståelse där 

flickorna presterade 51 poäng bättre än pojkarna. Flickornas medelvärde var 509, medan motsvarande 

resultat för pojkarna var 458. Dubbelt så många pojkar som flickor ligger även på de lägsta nivåerna 

av skalan (11 % av flickorna mot 22 % av pojkarna), medan på de högre nivåerna är det 10 % av 

flickorna och 7 % av pojkarna.
35

 Kan skillnaderna bara vara en slump? Oavsett vilket, gör en 

uppdelning i högt och lågt inom läsförståelsen det intressant att undersöka nästa aspekt, nämligen om 

högt och lågt inom själva litteraturen. 

3.3 Finkultur vs. populärkultur 

Inom flera fält råder det en slags prestigekamp mellan finkultur och populärkultur. Detta är mycket 

tydligt även i skolämnen såsom svenska och engelska, som till stor del innehåller olika sorters 

litteratur. En av svenskdidaktikens frontpersoner, Gunilla Molloy, tar upp Lars-Göran Malmgrens 

indelning av svenska som tre ämneskonstruktioner, varav svenska som litteraturhistoriskt 

                                                           
33

 Hyde Shibley Janet (2005), The Gender Similarities Hypothesis, American Psychologist, 60(6), s. 581-

592 
34

Arevik Niklas (2011), Lärarnas Nyheter, Pojkar missgynnas allt mer i betygssättningen, (2011-12-04). 
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140 
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bildningsämne är ett. Den sortens undervisning går ut på att läraren vill förmedla vissa verk, en 

litteraturhistorisk kanon, som måste tillhöra allmänbildningen då de anses tillhöra ett omistligt 

kulturarv.
36

 

 

Före 1970-talet ansågs det självklart att de stora, betydande verken i litteraturhistorien tillhörde den 

kategori som skulle arbetas med och analyseras och diskussionerna gällde främst de gränsfall som 

möjligtvis kunde falla inom smakgränsen för god litteratur. Vem räknades egentligen som en god 

författare? Därutöver fanns det även diskussioner kring vad som ansågs som hög och låg litteratur och 

vad som skilde dem båda åt.
37

Anders Öhman skriver i Populärlitteratur att: 

Då man antagit att det är lättledda personer som främst löper risk att bli offer för den dåliga litteraturen, är 

det särskilt kvinnorna som kommit att förknippas med populärlitteraturen [...] Modernismens 

avståndstagande från populärkulturen blev därför också ett avståndstagande från det kvinnliga.
38

 

Den vardagliga "underhållningslitteraturen" har sedan modernismens genombrott tilldelats ett lägre 

värde än litteraturens kanon, menar Öhman, och bygger mycket på fördomar.
39

 Men vad kännetecknas 

då som låg litteratur? Enligt Öhman är det litteratur som läses av massorna, de lägre klasserna, 

däribland fantasy, deckare, thrillers, kärleksromaner, skräck- och vampyrromaner, science fiction och 

historiska populärromaner.
40

 

 

I den här analysen är det främst skräckromaner och science fiction som är av intresse, då dessa passar 

in inom ämnet "dystopier" som eleverna arbetade med. Öhman beskriver skräckromanen på följande 

sätt: 

Många skräckromaner utspelar sig just på gränsen mellan det vilda och det civiliserade och skräcken 

utgörs ofta av en skräck för det främmande, det okända, det oförklarliga som ännu inte införlivats i 

civilisationen och därför upplevs som ett hot. [...] För det andra är det namnlösa monstret något 

okontrollerbart, något som är omöjligt att greppa och behärska. Monstret utgör ett hot redan genom sin 

oformliga obestämbarhet. Det som samhället inte kan kontrollera, och inte ens namnge, brukar ofta liknas 

vid en samhällssmitta, en sjukdom som riskerar spridas i och förgöra samhället och civilisationen.
41

 

 

Det som skiljer science fiction från andra s.k. fantastiska genrer är, enligt Öhman, inslag av 

vetenskapliga sanningar. De andra likartade genrerna är orealistiska på många sätt, men inom science 

fiction finns det ett element av åtminstone möjlig sanning eller realism. Själva kärnan består av ett s.k. 

novum, som Öhman beskriver som "en innovation eller en ny uppfinning som skapar eller ger tillträde 

till den annorlunda världen och det annorlunda perspektivet, men som har stöd för detta i den 

kognitiva logiken".
42

 

 

Sammanfattningsvis finns det idag en indelning i finkultur och populärkultur och denna gör sig även 

synlig i skolans vardag. Populärkulturens dåliga rykte baseras enligt Anders Öhman på fördomar och 
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förknippas ofta med det kvinnliga.
43

 De två genrer inom populärlitteraturen som främst passar till 

denna undersökning är skräckgenren och science fiction-genren, vars huvudsakliga element består av 

”det okända” och ”onämnbara” som sätter skräck i människorna, samt för science fiction också ett 

novum, en realistisk innovation som öppnar porten till den annorlunda världen. 

3.4 Behovet av vidare forskning 

Det saknas idag en bredare forskning kring hur temaarbeten och projektarbeten fungerar i 

institutionella sammanhang, ett problem som Säljö m.fl. belyser, och just därför är det intressant att se 

vad olika analysmodeller kan komma fram till.
44

 I PISA-rapporten konstateras det att det inte finns 

någon enkel förklaring till Sveriges försämrade resultat, utan man menar att det beror på olika faktorer 

som gör det angeläget att "noggranna och djupgående analyser av möjliga orsaker till Sveriges 

sjunkande resultat genomförs och att adekvata åtgärder kan vidtas för att vända utvecklingen".
45

 

Viktigt att beakta är dock att en elev med dåliga resultat i läsförståelse, som i PISA-rapporten, inte 

nödvändigtvis skriver dåligt. 

 

I SOU 2010:99 skriver DEJA att det saknas "en samlad bild av den befintliga forskningsbaserade 

kunskapen om hur olika arbetssätt och undervisningsmetoder fungerar i klassrummet. Detta gäller 

generellt, och även gällande grupperna flickor och pojkar".
46

 Bland annat nämns självständiga arbeten 

som särskilt besvärliga för vissa pojkar, då dessa är mer utformade efter "självgående flickor", även 

om det finns undantag där också. DEJA menar att frågan inte är helt oproblematisk, då det även finns 

fördelar i ett sådant arbetssätt, men forskning har visat att uppföljning och styrning av lärare är av 

högsta vikt för både pojkar och flickor. Dock, poängterar de, är det viktigt att "kunskap utvecklas om 

hur olika arbetssätt och undervisningsmetoder i skolan fungerar generellt och för olika grupper av 

elever".
47

 

 

SOU 2009:64, Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?,  tar upp en rad områden inom 

jämställdhet som behöver ytterligare forskning, varav ett är olika undervisningsformer och hur de 

fungerar i relation till de båda könen.
48
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4. Teori och metod 

4.1 Teori 

I den här analysen används tre olika infallsvinklar: temaarbeten och teorier kring dessa, könsskillnader 

ur ett genusperspektiv och slutligen, som en underkategori till genusperspektivet, skillnaden i 

bedömning av pojkar och flickor. 

4.1.1 Teorier kring temaarbeten 

Ingen har, mig veterligen, analyserat temaarbeten ur samma perspektiv som jag har valt att göra. Det 

betyder dock inte att jag inte kan begagna mig av andra teorier inom ämnet. Som jag nämnde tidigare, 

anser Brown att eleverna lär sig engelska som andraspråk bäst genom att kombinera olika 

färdigheter.
49

 Detta utvecklar han med att bland annat nämna temaarbeten, som Brown ser som en 

svagare variant av innehållsbaserad undervisning. För att särskilja dem, säger Brown att 

innehållsbaserad undervisning har språkundervisningen som ett sekundärt mål med undervisningen, 

medan temaarbeten fäster lika stor vikt vid innehållet som vid själva språkundervisningen. 

Lektionerna utformas efter ett tema istället för den vanliga klassrumsundervisningen och detta tema 

kan hanteras genom exempelvis skrivuppgifter, läsning av texter, filmtittande och diskussioner i 

klassrummet. Detta sätt att hantera språkundervisningen hjälper eleverna att öva på att lyssna, tala, läsa 

och skriva, det vill säga alla fyra färdigheterna.
50

 

 

I Sverige, men även i andra länder, finns det stora möjligheter att integrera olika digitala teknologier i 

temaundervisningen. Tekniken förenklar både informationshantering och informationssökning. 

Datorer i sig kan fungera som ett verktyg för skrivande, men i enlighet med CSCL (Computer 

Supported Collaborative Learning) kan exempelvis internet också användas i undervisningen.
51

 Säljö 

m.fl. skriver: "I takt med den ökande tillgängligheten, och genom att våra vardagliga aktiviteter 

utanför skolan i allt högre grad sker med digitala redskap, blir det allt viktigare att integrera sådana 

resurser i undervisning och skolarbete."
52

 

 

Att förädla information till kunskap handlar till stor del om temaarbeten som utförs i form av 

grupparbeten. Detta stämmer inte in på det temaarbete som ligger till grund för den här 

undersökningen. Temaarbetet som analyseras här var ett individuellt arbete med gemensamma 

vinjetter, som är en slags introduktion till ämnet som kan bestå av antingen en föreläsning, en film 

eller liknande.
53

 Trots det är många av processerna likadana. Temaarbeten som sådana kräver ett visst 

ansvarstagande av eleverna, så att de lär sig omvandla information till kunskap. Det är dock viktigt att 

komma ihåg, som Säljö m.fl. påpekar, att det fortfarande är läraren "som är den initiativtagande parten 

och som har en dominerande ställning i samspelet. Läraren måste formulera den pedagogiska idén, 

svara för en grundläggande struktur för arbetet och planera vilka aktiviteter och redovisningsformer 
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som är relevanta för projektet".
54

 Lärarens roll blir mer som en handledare än som en 

kunskapsförmedlare, något som inte passar in helt i vare sig Piagets modell där eleverna ska lära sig på 

egen hand eller Dewey och Vygotskijs idéer om den centrala lärarrollen.
55

 

 

Även om temaarbetet varit individualiserat, stämmer det inte helt in på den beskrivning som Säljö 

m.fl. för fram av individuella arbeten. De visar upp tidigare forskning där lärarrollen framstår som 

passiv och som menar att lärarna inte "möter eleverna med sina kunskaper". Den sortens lärande som 

de beskriver leder till att vissa elever klarar arbetsformen mycket bra, medan andra faller offer för 

pressen och ansvaret.
56

 Med det vill jag påvisa att det inte är den vanligaste formen av temaarbete som 

har använts här, utan en kombination av arbetssättet vid den grupparbetsinriktade versionen och den 

individuella. Säljö m.fl. har även kommit fram till en annan slutsats än forskningens, nämligen att 

lärarna ofta är allt annat än passiva. 

Tvärtom framstår lärarna som aktiva i flera avseenden. De initierar arbetet och de är utförliga i hur 

projekten presenteras och vilka ramar som gäller. Introduktion och planering av arbetet görs i sig till en 

distinkt del av undervisningen, och det förefaller som om eleverna förstår vad de ska göra och vad som 

förväntas av dem. De är medvetna om att det är ett arbetsflöde som bygger på att de söker och bearbetar 

information, tar ställning till argument och att de ska komma fram till svar som de kan kommunicera och i 

någon mening stå för. Lärarna interagerar tämligen intensivt med eleverna under arbetets gång och 

samspelet gäller både hur arbetet ska utföras (processfrågor) och innehåll, det vill säga elevers 

meningsskapande kring sakfrågorna som behandlas.
57

 

Dessutom består inte undervisningen enbart av individuellt arbete, utan den innefattar även 

föreläsningar och andra mer helklassinriktade moment. Lärarna följer även med i projekten och hjälper 

till med att ge instruktioner, förtydliga begrepp och svara på frågor. Detta sätt att lära ut, menar Säljö 

m.fl., har den fördelen att eleverna lättare lär sig när de får svar på frågor som de själva har ställt, i 

motsats till om man förklarar något utan en föreliggande fråga, vilket kan träffa helt fel.
58

 

 

Temaarbetet i den här undersökningen använder sig således av ett axplock av teorier som rör 

temaarbeten i grupp och individuella arbeten. I enlighet med Browns teorier kombineras olika 

undervisningsmetoder i form av skrivuppgifter, läsning av texter, filmtittande och diskussioner, vilket 

ger eleverna en chans att öva på att lyssna, tala, läsa och skriva, det vill säga alla fyra färdigheterna.
59

 

Ett redskap för eleverna har under arbetets gång varit datorer, både som skrivredskap och till 

informationssökning, då den digitala världen utanför skolan gör det oundvikligt att sådana redskap 

även integreras i undervisningen. Säljö m.fl. belyser riskerna med att eleverna lämnas vind för våg vid 

individuella uppgifter
60

, men de första veckorna i detta temaarbete inleddes alltid lektionerna med 

gemensamma vinjetter, som bestod av genomgångar, högläsning ur dystopiska verk och filmstunder 

med scener ur dystopiska filmer, innan tid för skrivande gavs. 

                                                           
54

Säljö m.fl., s. 149-150 
55

Ibid, s. 150 
56

Ibid, s. 177-178 
57

Ibid, s. 179 
58

Ibid, s. 180-181 
59

Brown, s. 288-289 
60

 Säljö m.fl., s. 177-178 



 

13 

4.1.2 Genusperspektiv 

Innan genusperspektivet presenteras bör först begreppet genus utredas. Vad innebär genus i den här 

undersökningen och hur har jag närmat mig begreppet? Det är inte en helt enkel fråga, då genus tolkas 

på olika sätt av olika forskare.
61

 Bland de feministiska riktningarna finns de tre främsta: feministisk 

empirism, feministisk ståndpunktsteori och feministisk postmodernism. Feministisk empirism 

”accepterar målet att producera objektiv och värderingsfri kunskap men erkänner också, att de 

etablerade modellerna för att uppnå denna kunskap inte är objektiva, eftersom de utgår från mannen. 

De har mannen som norm och är alltså androcentriska. Sexism bör elimineras”.
62

 Feministisk 

ståndpunktsteori ”betonar att forskarens egen sociala och politiska position influerar både 

forskningsfrågor och metodval”.
63

 Slutligen betonar feministisk postmodernism att det finns olika 

ståndpunkter. ”Kön är ingen enkel variabel utan invävd i andra sociala kategorier. Att generalisera kön 

är omöjligt.”
64

 Kön är i samtliga fall något socialt konstruerat och är därför inget självklart begrepp.
65

 

Tidigare ställdes frågan ”vilken skillnad gör kön?”, nu har detta ändrats till ”vad är kön?” och ”hur 

skapas kön?”. Frågorna är inte helt okomplicerade. Feministen Judith Butler och postmodernisterna 

har gjort kropp och text till centrala begrepp. Kroppen är både biologi och kultur och dessa kan inte 

skiljas åt. Själva könsbegreppet får sin mening i kommunikationen mellan kvinnor och män. 

Kvinnlighet är ofta underordnat och manlighet är överordnat, men de är inte statiska utan kulturellt 

bundna. Kön/genus dekonstrueras med detta synsätt.
66

 

 

Om något av ovanstående perspektiv applicerats, är det en variation av feministisk postmodernism. 

Vidare har forskningen om språk och kön delats in i tre delar av lingvisten Deborah Cameron: 

bristhypotesen (Deficit), dominanshypotesen (Dominance) och skillnadshypotesen (Difference). 

Bristhypotesen går ut på att kvinnors språk är bristfälligt i jämförelse med männens; 

dominanshypotesen menar att männens makt och dominans över kvinnorna visar sig även i språket; 

och skillnadshypotesen framhåller att män och kvinnors språk skiljer sig åt då män och kvinnor 

kommer från olika kulturer.
67

 I detta fall är det den sistnämnda, om något, som använts här, då inga 

jämförelser har gjorts med en utgångspunkt i att försöka se hur flickornas texter skiljer sig från 

pojkarnas på en semantisk eller syntaktisk nivå och inga frekvensberäkningar vad gäller språkbruk har 

gjorts. Bristhypotesen utgår från att det finns en särskild kvinnokultur (och då även en manskultur) och 

vissa feminister såsom Julia Kristeva, Luce Irigaray och Hélène Cixous menar att det till och med 

finns ett kvinnligt skrivsätt, l’écriture féminine.
68

 Till den graden dras inga slutsatser i denna uppsats, 

då det inte heller är en del av uppsatsens fokus. Problemet med l’écriture féminine är också att den har 

ett ”abstrakt utopiskt språk”, vilket ”ligger långt från synen på språket som ett historiskt och socialt 

system med en praktisk förändringspotential, som de flesta språk och kön-forskare omfattar”.
69
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Socialkonstruktivismen anser att kön skapas och uppstår genom sociala handlingar och är inget 

biologiskt i den bemärkelsen. Kön kopplas mer till det kulturella och mindre till medfödda 

egenskaper.
70

 Detta synsätt närmar sig det som använts i följande undersökning, då det som 

kännetecknas som manligt och kvinnligt i uppsatserna inte ses som något statiskt, utan som något som 

kan omförhandlas. Alla pojkar skriver inte inom ”pojkgenrer” och alla flickor skriver inte inom 

”flickgenrer”, utan det finns individer från båda könen inom de flesta av genrerna i den här 

undersökningen som tar genren och gör den till sin egen. Vissa aspekter är dock mer eller mindre 

kopplade till manligt respektive kvinnligt och det intressanta är just att iaktta där sådana normer, eller 

fördomar, korsas. 

 

Sociolingvistik används för att titta på språkliga skillnader mellan män och kvinnor, exempelvis i form 

av ord och uttryck som används av de respektive könen
71

, men detta är inte riktigt vad denna 

undersökning har fokuserat på. Här är det mer kvalitativa skillnader som undersöks. Dock är det 

intressant att manliga och kvinnliga texter bedöms olika, ofta på grund av olika fördomar kopplade till 

könen. Ett exempel på detta är den text som skickades ut i två versioner som ett experiment av Jan 

Einarsson. Matched guise var från början ett sätt att mäta skickligheten hos tvåspråkiga talare, genom 

att låta dem läsa upp en text på sina respektive språk och sedan låta andra lyssna och lämna synpunkter 

på kvaliteter i uttalet. Bedömarna fick inte veta något om talarna, eller ens att det var samma talare av 

båda språken, ålder eller någon annan faktor. Jan Einarsson experimenterade 1979 på ett liknande sätt, 

men med skriven text, genom att låta 37 svensklärarstudenter få ta del av ett pressmeddelande som 

gällde just svensklärarutbildningen. Samma text användes, men med två olika avsändare: Ingvar Lind 

och den kvinnliga versionen, Ingvor Lind. Studenterna fick ta del av en av texterna och sedan bedöma 

den efter de givna kriterierna trovärdighet, mänsklighet, nonchalans och kompetens. En 6-gradig skala 

användes och resultaten skilde sig faktiskt åt. Ingvar ansågs vara mer trovärdig och kompetent, medan 

manliga och kvinnliga studenter bedömde mänskligheten och nonchalansen lite olika. Kvinnliga 

studenter tycktes föredra Ingvor, medan manliga sympatiserade mer med Ingvor.
72

 Det är med detta i 

åtanke som alla uppsatser har bedömts anonymt i denna undersökning. 

 

Genusperspektivet är inte helt okomplicerat i skolsammanhang då det relativt nyligen rådde en manlig 

norm i skolan. Dock har konstruktion av kön eller genus alltid varit en del av pedagogiken och därmed 

har också olika genusperspektiv varit av intresse långt innan uttrycket myntades.
73

 På 1970-talet kom 

det s.k. "könsrollsprojektet", det första i sitt slag, som skulle "ge en översikt över vetenskapliga 

kunskaper om socialt och biologiskt kön, och analysera hur sådana kunskaper kunde användas i 

utformningen av skolan".
74

 En förändrad genusordning har länge varit ett mål inom skolan, men det är 

ännu inte uppnått. Det gör att genusperspektiv i hög grad är aktuella i pedagogiken och har så varit 

sedan långt innan man började sträva efter jämställdhet.
75
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Det finns några olika inriktningar inom genusforskningen: fokus på skillnaden mellan könen, fokus på 

jämställdhet och fokus på akademisk genusforskning. Gränsen dem emellan kan vara något diffus, 

men jämställdhetsfokus syftar ofta till att förbättra skolan och akademisk genusforskning syftar mer 

till att studera olika fenomen.
76

 I den här undersökningen använder jag mig mest av fokus på 

skillnaden mellan könen och akademisk genusforskning, för att i slutändan förhoppningsvis gagna 

även en jämställdhetsfokus. 

 

En stor psykologisk metastudie om könsskillnader av Janet Shibley Hyde påvisar att skillnaderna 

mellan könen inte alls är speciellt stora. I sin The Gender Similarities Hypothesis,
77

 hävdar Hyde att 

män och kvinnor liknar varandra inom de flesta, även om inte alla, områden. Pojkar och flickor är mer 

psykologiskt lika än olika. Hyde lyfter fram tidigare forskning där bland annat Maccoby och Jacklin 

avvisar flertalet myter kring könsskillnaderna. Efter mer än 2000 studier nådde de slutsatsen att 

påståenden som att flickor är mer sociala än pojkar; att flickor har sämre självkänsla än pojkar; att 

flickor är bättre på att lära sig utantill och har lättare för enkla uppgifter, medan pojkar är bättre på 

högre nivåer, samt att flickor saknar ambition, helt enkelt inte stämmer. Däremot fann de att det fanns 

skillnader inom fyra områden: språkfärdigheter, visuell - spatial intelligens, matematisk intelligens och 

aggression.
78

 Hyde fann i sin egen undersökning att ca 78 % av alla könsskillnader ligger på gränsen 

till noll eller mycket liten skillnad, de områden som skiljer sig signifikant mellan könen är fysisk 

styrka, vissa områden inom sexualiteten och aggressionsnivån.
79

 

 

I motsats till Hyde, och de flesta andra som forskar inom området, finns även Martin Ingvar, som i 

SOU 2010:52 pekar på de fysiska skillnaderna mellan pojkar och flickor och ger dem som en 

förklaring till pojkarnas försämrade studieresultat. Detta är intressant, då hans forskning så starkt går 

emot andras. Enligt Ingvar skiljer sig den kognitiva funktionen, emotionella regleringen och 

mognadstakten åt emellan könen, vilket avspeglas i 

 Hjärnans form 

 Hjärnans kognitiva organisation 

 Hjärnans mognad 

 Hormonell påverkan på hjärnan 

 Färdighetsprofil 

 Mönster för interaktion mellan arv och miljö 

 Förekomst av kognitiva funktionshinder (ADHD, Autism, Asperger, Dyslexi)
80

 

Vidare skriver Ingvar att "pojkar har alltid läst mindre än flickor och språkmognaden är senare. Därför 

är läsning/skrivning ett exempel på ett område där pojkar särskilt behöver efterses så att de inte 

kommer efter och därmed inte får de verktyg som behövs för att kunna arbeta individuellt".
81

 Innebär 
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det att flickor inte står inför några svårigheter i skolan? Tvärtom, menar Ingvar, som samtidigt pekar 

på flickors dåliga stresshantering och psykiska ohälsa.
82

 

 

Inga Wernersson har studerat den rådande ”antipluggkulturen”, som går tillbaka till en undersökning 

som gjordes i Storbritannien på 1970-talet. Arbetarklasskillar vägrade prestera i skolan då de ansåg att 

de ändå inte hade användning av utbildningen. De skapade sig en egen maskulinitet utanför 

skolvärlden som var knuten till deras framtida leverne, till viss del som en protest mot överheten. En 

liknande studie genomfördes i England början av 2000-talet och den visade att antipluggkulturen 

fortfarande till viss del rådde i skolorna. Samma fenomen går att finna även i de svenska skolorna, där 

studieframgång förknippas med femininitet och där pojkarna inte alltid lyckas se nyttan med studierna. 

På vissa skolor finns det en status i att få höga betyg utan att anstränga sig, då det är själva graden av 

ansträngning som anses vara problemet.
83

 

 

Så här beskriver DEJA i SOU 2010:99 situationen i skolan: 

En del av ”pojkproblemet” är att det inte anses ”coolt” för pojkar att anstränga sig i skolan. Framgång ska 

uppnås utan ansträngning. De könsnormer som råder för pojkar tenderar även att vara trängre än 

motsvarande normer för flickor. Det finns en tendens till att flickor och unga kvinnor i dag i större 

utsträckning utbildar sig inom områden som tidigare varit manligt dominerade, medan pojkarna och de 

unga männen inte visar samma benägenhet till förändring av sina utbildningsval [...].
84

 

 

Pojkar har ofta inte uppnått samma mognad som flickorna vid skolstarten och därför ställs ofta lägre 

krav på dem, men när de sedan kommer ikapp mognadsmässigt ligger de fortfarande ofta efter i 

skolan, då de funnit andra sätt att visa sin duglighet på, till exempel inom idrott. Dessutom tar barn 

ofta efter andra av samma kön, vilket kan leda till att pojkar som inte prioriterar skolan kan bli 

förebilder för andra pojkar, vilket kan leda till en negativ kamratkultur.
85

 

 

Wernersson påpekar att det bara är vissa pojkar som underpresterar, så när det sägs att "pojkar är 

dagens förlorare i skolan", gäller det inte de högpresterande pojkar som presterar något sämre än 

motsvarande flickor. Istället gäller det vissa undergrupper. Män har fortfarande fördelar ute i samhället 

och dessa bygger inte på prestationer i skolan.
86

 En möjlig faktor bakom pojkarnas försämrade resultat 

kan vara att de kommer senare in i puberteten; dessa betygsskillnader mäts ju i Sverige på ungdomar i 

tonåren. Det kan åtminstone förklara en del av skillnaderna, även om detta inte gäller för hela 

utbildningssystemet.
87

 En annan orsak kan vara att pojkarna i den här åldern vill befästa sin manliga 

identitet, vilket kan ske på bekostnad av dem själva och relationen mellan flickor och pojkar.
88

 Det 

finns även andra förklaringar som kan förklara en del av problemet, om än inte hela: variationen 

mellan skolorna; könsskillnaderna är större i glesbygd och industrikommuner; könsskillnaderna går 

inte att relatera till social bakgrund eller etnicitet; flickor lägger ner mer tid och engagemang i 
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skolarbetet. Anledningen till att flickor arbetar hårdare i skolan är på grund av attityder kring 

manlighet och kvinnlighet.
89

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som 

påverkar flickors och pojkars motivation, men det finns en tendens, vars storlek och entydighet inte skall 

överdrivas, att flickor på det hela taget jämfört med pojkar har arbetsrutiner och förhållningssätt som 

gynnar goda prestationer.
90

 

Wernerssons konsensus är att trots att många fokuserar på en anledning i taget till varför pojkar 

presterar sämre än flickor, så ligger förmodligen sanningen i flera orsaker som samverkar.
91

 

 

Ann-Katrin Jakobsson anser att en orsak till att flickor presterar bättre är för att de kompenserar för en 

inre svaghet som de egentligen inte besitter, medan pojkarna ibland förlitar sig på ett intellektuellt 

övertag de egentligen inte har.
92

 Med andra ord kan pojkar och flickor befinna sig på samma 

kunskapsnivå, men flickorna tror sig behöva kompensera för brister de egentligen inte besitter och 

presterar därför något bättre, medan pojkarna kan ha en skev bild av vilken nivå de faktiskt befinner 

sig på och därför inte anstränger sig lika mycket, vilket i sin tur leder till att de hamnar något under sin 

faktiska prestations- och kunskapsnivå. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att genusperspektivet är komplicerat och innehåller många avgreningar 

som var och en skulle kunna fylla en hel uppsats av den här storleken. Därför har väldigt förkortade 

och förenklade förklaringar getts här. Bland de perspektiv som dyker upp inom forskningen, har här 

använts ett axplock som består av feministisk postmodernism, som ser kön som något socialt 

konstruerat och invävt i andra sociala kategorier och som en kombination av biologi och kultur; 

skillnadshypotesen, som pekar på de kulturella skillnaderna mellan män och kvinnor; 

socialkonstruktivism, som anser att kön är något som skapas och som därför, till viss del, är 

förhandlingsbart; samt sociolingvistik, som ser till språkliga skillnader mellan män och kvinnor och de 

fördomar som gör att vi tolkar texter olika beroende på könet hos den som författat texten. Det 

sistnämnda är ett problem som även går att återfinna i skolans värld, vilket belyses under punkten 

nedan. Skillnaderna i resultat förklaras olika av olika forskare: Martin Ingvar hävdar att det beror på 

biologiska skillnader, något som Janet Shibley Hyde motsätter sig; Inga Wernersson förklarar det 

åtminstone delvis med en rådande ”antipluggkultur” och Ann-Katrin Jakobsson ser det som att flickor 

anstränger sig mer, medan pojkar inte anstränger sig tillräckligt – båda som ett resultat av felbedömd 

inre kapacitet. Sedan finns det även fall av skillnader i bedömning, som avhandlas nedan. 

 

4.1.3 Skillnader i bedömning av flickor och pojkar 

Generellt sett har flickor fått högre betyg i förhållande till sina provresultat än vad pojkar har. Vissa 

har tolkat det som om flickor har lättare att anpassa sig efter lärarens önskemål och därför fått orättvist 

höga betyg, medan andra har sett det som rättvist då flickorna har ansetts prestera bättre än pojkarna.
93

 

I en undersökning av Skolverket 2007 bland elever i högstadiet framgår det att det främst är flickor 
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som anser att lärarna behandlar pojkar och flickor olika. I samma undersökning är det en större andel 

pojkar än flickor som anser betygen vara rättvisa.
94

 

 

Niklas Arevik har skrivit en artikel i Lärarnas Nyheter om hur han anser att pojkar missgynnas alltmer 

i skolan om man jämför betygsättningen med resultaten i de nationella proven. Enligt Arevik får 

"betydligt fler flickor än pojkar i år 9 MVG i slutbetyg trots att de inte fått det på det nationella 

provet". "Betydligt fler" innebär i det här fallet 25 %. 67 % av flickorna respektive 42 % av pojkarna 

får MVG i betyg, trots att de inte fått det på de nationella proven.
95

 Viktigt är dock att notera två saker: 

enligt Skolverket beror stora skillnader i rättningen på att olika skolor och olika lärare använder olika 

kriterier vid bedömningen och att det, om något, är ett likvärdighetsproblem - och det finns inga 

angivelser för hur mycket betygen får skilja sig från resultaten på de nationella proven.
96

 Går man in 

och jämför skillnaderna i Svenska och Engelska för år 2011, ser man att skillnaderna i Engelska är 11 

% för flickor och 6 % för pojkar (som gått från VG på provet till MVG i slutbetyg) och i Svenska är 

motsvarande siffror 21 % för flickor och 11 % för pojkar. Således inga 25 %, utan 10 % som mest.
97

 

4.2 Metod 

4.2.1 Textanalys som kvalitativ bedömning 

Noam Chomsky myntade begreppet competence, som motsvarar svenskans språkliga kompetens. Det 

är reglerna kring språkens, eller språksystemens, uppbyggnad och hur dessa förstås. De grammatiska 

reglerna som gäller för ett språk behärskas ofta omedvetet av de infödda talarna, men detta är inte 

något som är beroende av kön. Det finns ingen kvinnlig respektive manlig fonologi. Däremot menar 

sociolingvister att språket återspeglar verkligheten och enligt semantiker kan människor ha mycket 

olika syn på världen då vissas språk är rikare än andras.
98

 Denna språkliga kompetens, som kan se 

olika ut för olika personer, är en av de aspekter som studerats i denna undersökning. 

 

Min undersökning grundar sig på en analys av 73 (72) uppsatser i skolämnena svenska och engelska. 

Jag har använt mig av en egen tregradig bedömning: plus, minus, noll, som applicerats på fem 

områden inom varje uppsats: bakgrund, samhällsskildring, karaktärsporträtt, kapitelsammanfattning 

och kapitel. Det är således en förenklad bedömning som genomförts flera gånger och detta bör inte 

misstas för en noggrann bedömning baserad på alla betygskriterier. Detta är för att tiden inte räcker till 

för en djupgående analys, men min förhoppning är ändå att man ska kunna skönja vissa mönster som 

eventuellt kan locka till vidare forskning inom området. 
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Jag har valt att använda mig av en analytisk bedömning, som fokuserar på och värderar alla uppsatsens 

delar separat, såsom exempelvis bakgrunden.
99

 Jag har i min bedömning använt mig av en kvalitativ 

bedömning, som väger ihop plus och minus. Med kvalitet menas i det här fallet gott språkbruk, god 

stavning, röd tråd, tydlig idé, användande av både svenska och engelska samt att alla delar blivit 

inlämnade.
100

 Då uppgiften genomfördes av elever i årskurs 9 2012, det vill säga av elever som följde 

den gamla läroplanen Lpo 94 och det gamla fyrgradiga betygssystemet IG-MVG, har jag använt mig 

av dessa som bakgrund även här. I uppgiften fanns uppsatta mål, och dessa har jag också använt mig 

av vid bedömningen. Målen såg ut som följer: 

 

G 

 Du skriver din planering enligt checklistan och lämnar in din text som uppfyller kriterierna 

ovan. 

 Du visar att du behärskar skrivreglerna (interpunktion, styckeindelning, stavning) 

VG 

 Din planering har genomtänkta detaljer och en sammanhängande helhet som känns 

genomarbetad och trovärdig. 

 Din text använder ett varierat och uttrycksfullt språk. 

 Dina karaktärer är välutvecklade och din samhällsskildring är nyanserad. 

MVG 

 Din text har ett personligt uttryck och känns originell. Ditt språk har bra flyt och precision. 

 Din planering, samhällsskildring och karaktärsbeskrivning känns komplett.
101

 

 

Delar som har legat på motsvarande VG-MVG har fått ett plus av mig, delar som har legat på G har 

fått en nolla och underkända delar har fått ett minus. Ett exempel på en del som fått plus är: 

[...] Nu när Roys hittade varelse gick väldigt mkt pengar i förlust och han var tvungen att komma på ett 

sett att tjäna tillbaka dessa pengar, han kom på att han skulle utnyttja ön där Ragnos hade spridit sig och 

göra ett litet tv program. Att han skickar ut några gäng med människor som ska försöka ta sig till den 

yttersta udden på ön och hämta en flagga och det laget som får tag på den och kommer tillbaka med den 

för en stor summa pengar i pris och får komma hem igen de andra får överleva så bra de kan tills Ragnos 

får tag i dem. Gängen får som mest innehålla 4 personer på ön och en tekniker i basen som ska guida 

teamet genom ön och hjälpa de med spaning med hjälp av en sattelit. De här spelen blev det mest 

populära i hela världen så Roy började tjäna upp sina pengar väldigt fort och fortsatte tjäna in miljoner på 

alla tittare. Han kallade det "Ragnos Race".
102

 

Detta exempel innehåller flera stavfel, saknar styckeindelning och interpunktionen är inte korrekt 

använd. Trots det är det uppenbart vad personen försöker få fram, idén är välarbetad med genomtänkta 

detaljer som känns trovärdiga. Jag har därför valt att bortse från de mindre problemen till fördel för 

helheten. 

 

Här är istället ett exempel på ett stycke ur en del (bakgrunden) som inte har blivit godkänd: 
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Unluckily he have no family, no dog or any pet at all. He's all by him self. He have a father and he's 

mother left him when he was little. He's dad is in a home for the elderly and never quite get to meet him. 

The environment: It was a disturbing environment at this time, everything was run by electric devices 

who controlled everything. Our computers where multitasking devices, you could call people and talk for 

free meanwhile you were watching a movie or reading your mail. You controlled your power and almost 

your entire home with just the computer and sometimes even your telephone. All the lamps and the 

kitchen tools like the oven and the microwave.
103

 

Den här texten innehåller fel på en nivå som elever i årskurs 9 borde klara av, exempelvis kan eleven 

inte skilja på his och he's samt were och where och man har även missat att använda sig av tredje 

person singular när man pratar om huvudpersonen (have istället för has). Utöver det är bakgrunden 

otydlig. Eleven har blandat in karaktärsporträttet i bakgrunden utan att introducera personen i fråga 

(vem är "han"?), utvecklingen är otydlig (när i framtiden är vi?). Därför har jag inte godkänt den här 

bakgrunden. 

 

Dessa har sedan summerats, men inte lagts ihop. Efter bedömningen har alla uppsatser som saknat 

delar placerats i en hög för "svaga" uppsatser. Benämningen "svaga" är kanske inte den mest korrekta, 

då vissa av uppsatserna rent kvalitativt har varit allt annat än svaga, men då de inte uppfyllt kriterierna 

för godkänt har det ändå blivit så. Detta har jag tagit hänsyn till i ett senare skede. Efter denna 

sållningsprocess har alla uppsatser med fyra eller fem plus lags i en hög med "starka" uppsatser, alla 

med ett eller flera minus har lagts till högen för "svaga" uppsatser och övriga har hamnat i 0-högen 

(eller den neutrala högen), det vill säga godkända uppsatser. 

4.2.2  Kvalitativ textanalys med genreperspektiv 

Utöver textanalysen har jag även undersökt vilka ämnen/genrer som eleverna har valt samt vilka 

genrer som är kopplade till vilket kön. De åtta genrer som har framträtt under analysen har varit 

följande: Science Fiction, Natur-/miljökatastrofer, Politiska, Zombies, Epidemier/Pandemier, 

Postapokalypser, Corporate och Gudomliga. Varje genre igenkänns genom några genrespecifika 

kriterier som måste uppfyllas för en kategorisering. Detta kommer att få en utförligare beskrivning 

under ”Resultat”, då analysen är starkt kopplad till just resultatet. 

4.2.3 Genomförande 

Underlaget till det här arbetet påbörjades redan vårterminen 2012 i samarbete med min handledare 

under min verksamhetsförlagda utbildning. Denna ägde rum i en högstadieskola i södra Botkyrka i 

hela årskurs 9. Eleverna bestod av både de med svensk och med utländsk bakgrund och pojkar och 

flickor blandat. Tillsammans planerade och genomförde min handledare och jag ett 

ämnesöverskridande temaarbete i Svenska och Engelska under sex veckor som behandlade dystopier. 

Eleverna fick ta del av klipp ur dystopiska filmer, avsnitt ur kända dystopiska verk, såsom 1984 av 

George Orwell och Du sköna nya värld av Aldous Huxley. Arbetet bestod både av muntliga 

diskussionsdelar och av en stor skriftlig uppgift. Det är den skriftliga uppgiften som jag har använt 

mig av här. Den bestod av fem delar: 

 Ett karaktärsporträtt (hjälte/skurk). 

 En bakgrundsberättelse om varför och hur världen blivit som den blivit. 

 En samhällsskildring som innehåller både detaljer om hur världen ser ut och hur den styrs. 
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 Ett upplägg för en längre berättelse på minst fem kapitel/avsnitt. Kapitlens handling 

beskrivs kortfattat. 

 Ett kapitel ur berättelsen på minst 500 ord.
104

 

Dessa har sedan bedömts och betygsatts av ordinarie lärare efter att min verksamhetsförlagda 

utbildning tagit slut och jag har inte tagit del av resultatet före den här undersökningen. 

 

När texterna skickades till mig elektroniskt gick jag in och plockade bort namn och ordinarie lärares 

bedömning utan att läsa texterna, som jag sedan skrev ut. Därefter gav jag varje uppsats ett 

slumpmässigt nummer mellan 1-74, ingen fick nummer 52, och antecknade nummer och namn på ett 

papper vid sidan om. När alla skrivits ut och fått nummer sorterade jag arbetena i nummerordning, så 

att de inte skulle ligga i den ordningen jag först hanterat dem, för att på så sätt minska risken för att 

känna igen något arbete. Det var för många arbeten för att jag skulle kunna minnas vilken elev som 

fått vilket nummer, däremot stod en text ut med sin rubrik, vilket hindrade mig från att ge texten den 

anonymitet som övriga texter fått. Texten i fråga var dock ett plagiat och har därför inte bedömts i den 

bemärkelsen som de andra texterna har, även om den har tagits med i vissa delar av undersökningen 

för att inte förstöra statistiken. Bedömningsprocessen har skett helt anonymt, likaså genreindelningen, 

men analysen har av uppenbara skäl skett efter en indelning i manliga och kvinnliga elever. 

4.2.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh skriver i sin Bedömning av elevtext att eftersom eleverna ofta lägger 

ner mycket av sig själva i texterna, måste man som lärare vara försiktig med hur man uttrycker sig vid 

bedömningen. I det här fallet är min bedömning inget som eleverna får ta del av och därför är det 

heller inget jag har behövt ta hänsyn till.
105

 Dessutom, menar Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, tar 

läraren hänsyn till "allt hon känner till om sina elever och denna kunskap påverkar självklart 

bedömningen. Det är alltså sällan risk att elever får för lågt betyg av sin lärare".
106

 Under min tid på 

skolan lärde jag känna eleverna till viss del, det är en del av upplevelsen och det är så det ska vara i 

min mening, så för att inte bli färgad av mina egna åsikter var det extra viktigt att bedömningen skedde 

anonymt. Ännu en fördel med att anonymisera texterna har med debatten om huruvida flickor 

favoriseras vid bedömningen att göra, som jag tog upp under 5.1.3 Skillnader i bedömning av flickor 

och pojkar.
107

 På det viset skulle jag inte riskera att favorisera någon individ eller grupp. 

 

En nackdel med fullständigt anonyma texter är att ingen hänsyn kan tas till elevernas sociala 

bakgrund, ursprung eller möjliga läs- och skrivsvårigheter. Alla har bedömts efter samma kriterier, 

vilket visserligen ger en likvärdig bedömning, men som det också står i Grundskoleförordningen: 

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som eleven skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande 

personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall 

kunna nå ett visst mål.
108
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Då betygsättning inte är målet i min bedömning, har jag dock valt att försöka få en så likvärdig 

bedömning som möjligt utan hänsyn till elevernas övriga omständigheter. 

4.2.5 Etiska aspekter 

Jag har valt att utforma undersökningen i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
109

 Mitt arbete har baserats på ett stort antal 

elevtexter som skrevs vårterminen 2012 av elever som nu har spritts till olika gymnasieskolor runt om 

i Stockholm och eventuellt också i övriga landet. Endast ett fåtal texter har citerats och detta på ett sätt 

som inte går att koppla samman med någon specifik elev. Konfidentialitetskravet är det som jag har 

lagt allra största vikt vid, då det varit unga elever som skrivit materialet. Då jag har anonymiserat alla 

texter även för mig själv, samt hållit namn och tillhörande nummer på ett separat papper som tagna ur 

sina sammanhang inte går att koppla till texterna utan tillgång till exakt de exemplar som jag förfogat 

över, är risken för att enskilda elever avslöjas obefintlig. Det är också av den anledningen som jag har 

valt att inte bifoga de citerade texterna som bilagor. Resten är, som man säger, anonym statistik. 

Slutligen uppfylls nyttjandekravet såtillvida att inga uppsatser används i annat syfte än som underlag 

till just den här undersökningen (förutom i det temaarbete som de tidigare ingick). 

5. Resultat 

5.1 Genreindelning 

Under avsnittet 4.2.2 Kvalitativ textanalys med genreperspektiv nämnde jag åtta genrer som 

framträtt under analysens gång. Några texter innehåller element ur två eller flera genrer, men i de 

fallen har den genre som står mest i fokus använts för att inte göra indelningen alltför komplicerad. 

När jag analyserade uppsatserna med skräckgenren och science fiction-genren som bakgrund, insåg 

jag snart att vissa teman återkommer. Detta väckte mitt intresse för att analysera om det gick att få 

fram någon koppling till valet av tema ur genussynpunkt och prestationsmässigt. Nedan följer en 

beskrivning av de teman/genrer jag fann, vilka kriterier som faller in under respektive genre och ett 

exempel ur elevtexterna till varje genre. Slutligen avslutar jag med resultatet av analysen. 

5.1.1 Genrer/teman 

Följande genrer fann jag under min analys: 

Science Fiction: 

I enlighet med Öhmans beskrivning av science fiction, måste denna genre innehålla följande element: 

vetenskapliga ”sanningar” (kan därför ej innehålla drakar och liknande); förändringen ska ha skett 

över tid, så det måste finnas förutsättningar för den framtid som målas upp; det måste finnas ett novum 

- exempelvis en ny uppfinning och slutligen måste innovationen vara dominerande.
110

 Nedan följer ett 

exempel på en av elevernas texter som har klassats som science fiction: 
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År 2180 värden var väldigt utvecklad. Man lever i tekniken. Man loggar in i en "värld" som "The 

Matrix". När man loggar in i den här världen så används en "avancerad teleportteknik" som kallas 

Ultimate Teleportation  "UT". Så det du gör i världen det händer i din kropp. Om du är ute och springer så 

gör UT att du förlorar fett och att du får större benmuskler, starkare lungor osv. Man har också klurat ut 

att i den här världen så kan man göra så att saker går mycket snabbare i världen "t.ex. 3 gånger så snabbt". 

Så gör det att man hinner med en massa andra saker. Varför man gör det är för att människan är kapabel 

till det och vi använder så lite av vår hjärnkapacitet i vår värld. Så att man trappar upp på allting och får 

hjärnan att jobba i 90% kapacitet.
111

 

Inom denna kategori ingår även i några enstaka fall superhjältar, som egentligen tillhör gråzonen inom 

science fiction.  

Natur-/miljökatastrofer 

Denna genre är inte mer komplicerad än den låter och består av allt från smälta polarisar till förhöjd 

strålning, jordbävningar och översvämningar. Nedan följer ett exempel ur elevtexterna: 

Vår jord förändras… Temperaturen stiger och värmen orsakar stora naturkatastrofer. Vetenskapsmännen 

har beräknat fel på hur mycket vattenytan skulle ha stigit under de senaste årtiondena och för varje dag 

som går stiger vattenytan mer och mer. Temperaturen stiger och katastrofen kan inte stoppas. En tidig dag 

i april månad hörs en stor smäll när de stora isarna smälter och bryts samman. Nors och Sydpoolen bryter 

samman och vattnet störtar mot jordens allt liv. Den stora floden forsar över hela jorden och tar med sig 

allt som kommer i dess väg. Vågen dränker jordens alla varelser och minnen. Hus krossas under vågens 

starka händer, människor och djur drunknar i den hårda strömmen. Hoppet om att kunna simma och på 

det sättet överleva, försvinner fort när alla jordens varelser utsätts för flodens starka ström. Floden 

fortsätter över hela världen med en enorm kraft och fart. Den når slutet på en bergstopp och vågorna slår 

upp mot kanterna, men lyckas inte nå de bebodda delarna av berget. En vinnare! De stora vågorna slår 

mot klipporna och naturen får ett snabbt slag av den stora floden. Bäckarna av havet som följer varandra 

in i den djupa skogen orsakar en stor förändring. De små och svaga träden faller till marken, buskarna 

plöjs med vattenytan och skogens alla djur flyr i rädsla. De som klarar de sista delarna av flodens armar 

bäst är människorna. De människor som är bosatta på bergstoppen klarar sig undan de vattenfyllda 

armarna när de flyr allt längre upp. Vattnet tappar snabbt fart och kvar finns bara små bäckar och pölar 

med stilla vatten i. Bergstoppens nedre del har förvandlats till ett pussel av olika bäckar och små sjöar och 

det finns inga levande varelser i närheten. Alla har flytt upp mot toppen, bort från vattnet.
112

 

Politiska 

De politiska dystopierna behandlar ett parti eller en envåldshärskare som på något sätt tillskansar sig 

makt på ett korrupt sätt och sedan missbrukar den. Inom den här genren ingår även dystopier som 

utlösts på grund av krig. Här är ett exempel på en elevtext: 

Det började med att en liten grupp människor som kallade sig ”Björnarna” skapades år 2041. De levde 

efter en ideologi som inte var lik den världssyn som redan fanns. De tyckte att kvinnor skulle vara 

förtryckta, de ansåg att Hitler rätt i det han gjorde, de var främlingsfientliga och de brukade gärna våld för 

att få sin vilja igenom. De ansåg sig vara en slags religiös församling och detta var det sätt de tolkat 

bibeln på. Varje dag på exakta klockslag predikade de om deras drömsamhälle. De gjorde allt för att värva 

nya medlemmar. Gick man en gång på en predikan var det nästan omöjligt att inte bli påverkad. De 
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använde sig i första hand av hypnos, hjälpte inte det så var de inte långt ifrån att använda tortyr för att få 

sin vilja igenom.
113

 

 

Zombies 

Den här genren är inte heller mer komplicerad än den låter: ett virus sprids och delar av befolkningen 

förvandlas till levande döda kannibaler. Nedan följer ett exempel: 

Det började med några vetenskapsmän som hittade ett botemedel mot cancer. Men detta botemedel 

fungerade endast på barn som inte hade nått puberteten och gravida kvinnor. För man har några speciella 

hormoner när man är barn och gravid som de hittade, de hette barnhormoner. Och vaccinet kunde endast 

sprida ut sig o man hade de hormonerna, sedan så höll det hela deras liv det räckte med bara en spruta. 

Detta gjorde så att miljontals kvinnor ville bli gravida och befolkningen i världen ökade kraftigt. Efter ca 

5 år som de hade hittat botemedlet så var det i full gång med vaccineringen nästan alla barn och gravida 

hade fått den men problemet var att de tänkte inte på bieffekterna, de första som tog vaccinet började få 

bieffekter efter 5 år. […] Flera barn och mammor dog, eller det var det man trodde. Vaccinet innehöll 

väldigt mycket morfin och när man nådde till en speciell smärtpunkt så kollapsade hela kroppen. Hjärtat 

slutade slå och man var praktiskt taget död. Efter 5 dagar så började hjärtat slå sakta och något hände med 

de… de hade glömt bort allt, det var som att de föddes på nytt men det ända de kunde känna nu var deras 

törst för blod, till och med spädbarnen. De kallades för de vandrande liken, de såg hemska ut.
114

 

 

Epidemier/Pandemier 

Epidemier/pandemier börjar lite på samma sätt som Zombie-genren, men utan de levande döda. 

Genren omfattar både virus och vaccinationer som gått fel. Här är ett exempel: 

Ett kärnkraftverk släppte ut olika ämnen i en flod som staden använder tills dricksvatten. Det förorenade 

vattnet börja sprida sig i östra delen av staden och det bar ett virus och drabbade alla som kom i kontakt 

med vattnet. När man får vattnet på sig eller dricker det börjar huden lossnar från kroppen i stora flagor. 

När världen fick reda på det så satte dem hela staden i karantän och väntade på att stadens invånare skulle 

dö med viruset i vattnet. Och man började rena resten av floden. Innanför murarna är allt förstört i allas 

försök att överleva, människor som ännu var friska hade samlat på sig mat och gömt sig. Viruset sprider 

sig från människa till människa också. Ett få antal personer överlever när dem har kommit i kontakt med 

viruset och det är på grund av ett ovanligt stark immunförsvar.
115

 

 

Postapokalypser 

Postapokalypser skulle kunna räknas som en underkategori till science fiction, men jag har valt att se 

det som en egen genre, då förutsättningarna är annorlunda i en postapokalyptisk berättelse. Här kan 

finnas element från alla de tidigare nämnda genrerna, men sett ur ett annat perspektiv. 

Postapokalypsen är vad som händer efter att världen som vi känner den har gått under. Den kan gå 

under av naturliga skäl, eller av skäl som människan ligger bakom, men inte på grund av gudomliga 

insatser. Claire Curtis beskriver postapokalypser på följande sätt: 
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I contend that postapocalyptic fiction speaks both to our deepest fears and to our desire to start over again. 

Postapocalyptic fiction describes our fears (of science and technology, of power and incompetence, of the 

random and uncontrollable, of extinction and, of course, death) and like the horror genre, the catharsis of 

seeing total destruction either relieves that fear or awakens a need to prevent it. Simultaneously 

postapocalyptic fiction offers the fantasy of starting over.
116

 

Nedan följer ett exempel ur en elevtext: 

Det har brutit ut ett tredje världskrig som gåt över till ”nuclear war” och öppnat upp himlen. Detta har lett 

till dramatiska ”climat changes” och skapat massor med öken osv. Det finns människor kvar på jorden 

men 98% har dött av troligtvis uttorkning. […] Det finns inga som styr samhället, samhället består av 

vandrare och plundrare som har gått ihop i grupper. Det finns knappt några städer med människor utan 

människor har sökt sig ut i vad som finns kvar av skogen. Man lever för sig själv, jagar, samlar regnvatten 

och plundrar till sig saker.
117

 

 

Corporate 

Corporate är genren där ett storföretag gått in och tillskansat sig makt som sedan missbrukas. Här är 

ett exempel på en sådan text: 

Världen blev såhär för att vi började äta mer och mer skräpmat, mat som inte kommer från naturen. Det 

var för att priset på skräpmaten sänktes och priset på maten från naturen höjdes. När man började göra 

mer och mer skräpmat behövde man bygga mer och mer fabriker så tillslut blev nästan all natur förstörd 

och det som fanns kvar var det så farliga kemikalier i så att det var farligt att äta. Det är ett företag som 

styr samhället, det var dem som gjorde så all mat från naturen blev dyrare och all skräpmat bligare. Det är 

dem som har byggt alla fabriker och dem är mycket medvetna om att maten blir förgiftat.
118

 

 

Gudomliga 

De två gudomliga texterna avhandlar himmel och helvete - den ena himlen och den andra helvetet. Här 

är ett exempel taget ur den himmelska texten: 

I begynnelsen fanns Gud, och alltet, och intet och Jorden. Gud tänkte, jag skapar människan till min 

avbild att leva på jorden i harmoni – och så skedde. Under skapandet av människan beslöt gud att varje 

människa skulle få en unik gåva, en egen fri vilja – så skedde. Guds avsikt var därefter att vila och 

övervaka den ”goda” människans evolution och utveckling på jorden. […] Med tiden växte också en slags 

rivalitet fram mellan de olika religionerna, där de olika religionerna alltmer ihärdigt påstod att deras gud 

var den enda sanna guden.Rivaliteten ledde så småningom till våld mellan de olika religionerna, som i sin 

tur ledde till krig. Jorden hade blivit vad människan gjort den till, en blandning av godhet och ondska. 

Detta såg gud och bestämde sig för att dela upp jorden i två delar, en god och en ond.
119
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5.1.2 Resultat genrer/teman 

Nedan följer resultaten av min analys, som jag har valt att presentera med hjälp av diagram för att få 

en bättre överblick. Av totalt 72 uppsatser var 39 skrivna av flickor och 33 av pojkar i kategorierna 

"Science Fiction", "Natur-/miljökatastrofer", "Politiska", "Zombies", Epidemier/pandemier", 

"Postapokalypser", "Corporate" och "Gudomliga". Utöver dessa förekom ett fall av plagiat, vilket inte 

har räknats med. Från början funderade jag på att använda även ”Superhjältar” som en kategori, då den 

kan ses som sin egen genre, men då superhjältarna verkade i en dystopisk värld med en 

bakgrundshistoria som kanske inte nödvändigtvis hade något med själva hjälten att göra, valde jag att 

baka in den kategorin bland de övriga. En annan anledning var också för att inte fragmentera upp det 

för mycket med alldeles för många genrer. 

 

Viktigt att notera är att då flickorna är överrepresenterade som grupp, så är det heller inte märkligt att 

de dominerar i antal i många genrer. Om antalet flickor och pojkar varit lika hade fördelningen 

förmodligen sett annorlunda ut, det är därför viktigt att göra en jämförelse med det i åtanke och inte 

enbart mäta rakt av. En annan viktig aspekt är att i och med att uppsatserna delats in i så många olika 

genrer tenderar några av dem att bli väldigt få till antalet och därför är det inte försvarbart att mäta i 

procent. Det är också svårt att dra några egentliga slutsatser kring så små kategorier, men det kan ändå 

vara intressant att observera tendenser, vilket i sin tur kan få upp intresset för vidare studier för att se 

om dessa tendenser går att finna även bland ett större urval av texter. 72 (73) uppsatser må vara 

tillräckligt för ett sådant här arbete, men med det sagt är det en mycket liten studie och den kan på inga 

sätt jämföras med exempelvis PISA. Resultaten kan endast stå för den här gruppen av elever och hade 

mycket väl kunnat skilja sig åt i en annan skola eller i en större grupp, därför innebär resultaten inte att 

större studier har fel i de fall då de skiljer sig åt. Än en gång är det tendenserna som är intressanta och 

det är inte ett entydigt svar som eftersöks. 

 

Av totalt 72 uppsatser var 22 Science Fiction, 14 Natur-/miljökatastrofer, 12 Politiska, 8 Zombies, 6 

Epidemier/pandemier, 5 Postapokalypser, 3 Corporate och 2 Gudomliga. Andelen pojkar var endast 

störst inom genrerna Zombies, Postapokalypser och Gudomliga. 
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Totalt 22 elever skrev under genren Science Fiction och det var även den genre som flest elever valde 

(ca 30 % av alla). Fördelningen pojkar/flickor var relativt jämn (nio pojkar och tretton flickor, vilket 

motsvarar ca 33 % av flickorna och 27 % av pojkarna). 14 elever skrev under genren Natur-

/miljökatastrofer; av dessa 14 var tio flickor och fyra pojkar (ca 25,5 % av flickorna och 12 % av 

pojkarna). De Politiska uppsatserna bestod av tolv texter, varav åtta var skrivna av flickor och fyra av 

pojkar (20,5 % av flickorna och 12 % av pojkarna). Zombies var genren med störst andel manliga 

uppsatser sett till antalet texter, nämligen sju av totalt åtta arbeten. Ca 21 % av pojkarna valde att 

skriva inom denna genre. Epidemier/pandemier stod för 10 % av flickorna och 6 % av pojkarna. 

Postapokalypserna bestod av ett fåtal uppsatser som dominerades av pojkar; av totalt fem arbeten var 

fyra av pojkar, vilket motsvarar 12 % av pojkarna. Corporate-genren bestod av en mycket liten andel 

uppsatser, endast tre stycken, varav två skrevs av flickor och en skrevs av en pojke. Slutligen var den 

minsta genren den Gudomliga, med två uppsatser, båda skrivna av pojkar. 

 

 

En fördelning av pojkarnas genre-/temaval. Av 33 elever valde nio att skriva inom Science Fiction, sju 

skrev inom Zombies, fyra skrev inom Natur-/miljökatastrofer, Politiska och Postapokalypser 

respektive, två skrev inom Epidemier/Pandemier och Gudomliga respektive och en skrev inom 

Corporate-genren. 
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En fördelning av flickornas genre-/temaval. Av 39 elever valde tretton att skriva inom Science Fiction, 

Natur-/miljökatastrofer var den näst största genren med tio uppsatser, åtta elever skrev inom Politiska, 

fyra skrev inom Epidemier/Pandemier, två skrev inom Corporate-genren och en elev skrev inom 

Postapokalypser och Zombies respektive. Inga flickor skrev inom genren Gudomliga. 

 

Sammanfattningsvis var Science Fiction den genre som flest elever valde, oavsett kön. För pojkarna 

kom Zombies på en andraplats, medan flickorna valde Natur-/miljökatastrofer. Pojkarna hade en jämn 

fördelning mellan Natur-/miljökatastrofer, Politiska och Postapokalypser på tredje- till femteplats, 

medan flickorna hade en större del Politiska på tredjeplats och något färre inom Epidemier/Pandemier 

på en fjärdeplats. Längre fram kommer jag att koppla dessa resultat till finkultur och populärkultur för 

att se om några slutsatser går att dra kring elevernas kunskapsbaser. 

5.1.3 Resultat prestationer 

Totalt sett var 25 uppsatser starka (det vill säga 4-5 plus) och 25 svaga (minst en underkänd del, 

inklusive den plagierade uppsatsen). Genren med flest starka uppsatser var Politiska och genrerna med 

flest svaga uppsatser var Science Fiction och Natur-/miljökatastrofer med fyra vardera. Tretton flickor 

jämfört med tolv pojkar presterade bäst, vilket motsvarar ca 32,5 % av flickorna och 36 % av 

pojkarna. Fjorton pojkar jämfört med elva flickor presterade sämst vilket motsvarar ca 42,5 % av 

pojkarna och 28 % av flickorna. Diskrepansen är således att 3,5 % fler pojkar skrev starka uppsatser 

och 14,5 % fler pojkar än flickor underkändes. 

 

Inom de olika genrerna skilde sig prestationerna också åt mellan könen. Här har jag dock inte räknat 

med den plagierade uppsatsen. Inom Science Fiction var två av de tre starka uppsatserna skrivna av 

flickor och en av en pojke; bland de tolv svaga var hälften skrivna av pojkar och hälften av flickor. 

Fördelningen inom Natur-/miljökatastrofer mellan starka och svaga var tre starka flickor och en stark 

pojke, respektive tre svaga pojkar och en svag flicka. Av de sex starka Politiska uppsatserna tillhörde 

fyra flickor och en tillhörde en pojke; bland de svaga tillhörde tre flickor och en en pojke. I Zombie-

genren fanns två starka uppsatser och två svaga uppsatser, alla skrivna av pojkar. Epidemier/ 

Pandemier var genren med minst andel svaga arbeten, sett till det totala antalet uppsatser (inga svaga 
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av totalt sex arbeten). De fyra starka uppsatserna var jämnt fördelade mellan flickor och pojkar. Bland 

Postapokalypserna fanns det två starka arbeten och ett svagt, varav alla var skrivna av pojkar. 

Corporate-genrens alla tre uppsatser föll inom kategorin ”starka uppsatser” och skrevs av två flickor 

och en pojke. Slutligen föll de två Gudomliga uppsatserna på varsin sida, med en stark och en svag – 

båda skrivna av pojkar. Så här ser fördelningen ut mellan starka och svaga uppsatser, knutna till genre: 

 

 

En fördelning av de 25 starka uppsatserna indelade efter genreval. Sex elever skrev inom Politiska, 

fyra elever skrev inom Natur-/miljökatastrofer och Epidemier/Pandemier respektive, tre skrev inom 

Science Fiction och Corporate-genren respektive, två skrev inom Postapokalypser och Zombies 

respektive och en elev skrev inom Gudomliga. 
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En fördelning av de 24 svaga uppsatserna indelade efter genreval. Tolv elever, eller hälften, skrev 

inom Science Fiction, fyra skrev inom Natur-/miljökatastrofer och Politiska respektive, två skrev inom 

Zombies och en elev skrev inom Postapokalypser och Gudomliga respektive. 

 

Sammanfattningsvis var de tre största genrerna bland de starka uppsatserna Politiska, Natur-

/miljökatastrofer och Epidemier/Pandemier, medan de tre svagaste dominerades av Science Fiction, 

Natur-/miljökatastrofer och Politiska. Natur-/miljökatastrof-genren fanns således representerad inom 

topp tre bland både de starka och de svaga uppsatserna. 

5.2 Svagheter 

Just termen "svaga" uppsatser är inte helt träffande, då vissa av uppsatserna i den här kategorin är allt 

annat än svaga. "Bristfälliga" hade kanske varit en mer korrekt term, då det i vissa fall endast handlar 

om att inte alla delar har kommit med. Trots det har jag valt att använda termen "svaga", då de inte har 

uppnått grundmålen för uppgiften. Grundmålen var att: få med alla delar (karaktärsporträtt, 

bakgrundsberättelse, samhällsskildring, kapitelsammanfattning à minst fem kapitel, samt ett kapitel ur 

berättelsen à minst 500 ord), eleven måste skriva på både svenska och engelska, uppfylla kraven för G 

på uppgiften (skriva planeringen enligt checklistan och lämna in en text som uppfyller kriterierna, 

samt visa att eleven behärskar skrivreglerna). Den kategorin som egentligen är mer bristfällig än svag 

uppfyller dessutom kraven för VG och MVG (och har således 3 till 4 + enligt min bedömning). 

Kraven för VG och MVG var: att planeringen har genomtänkta detaljer och en sammanhängande 

helhet som känns genomarbetad och trovärdig, texten har ett varierat och uttrycksfullt språk, 

karaktärerna är välutvecklade och samhällsskildringen är nyanserad.
120
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I resultatet för genrer är summan 24 svaga uppsatser, medan den i den totala sammanställningen av de 

olika underkategorierna av svagheter uppgår i 25 uppsatser. Detta beror på att den plagierade 

uppsatsen inte har räknats med vad gäller genre, då uppsatsen ändå är stulen och alltså inte skriven 

efter elevens egna huvud. Däremot har den räknats med bland de olika sorterna av svagheter, då 

plagiat också är en anledning till att inte bli godkänd, på samma sätt som exempelvis saknade delar. 

Med det sagt, var fyra uppsatser mycket bra, men saknade en eller flera delar; sju uppsatser var på en 

godkänd nivå (neutrala) i övrigt, men saknade en eller flera delar; tre uppsatser hade otillräckliga 

delar; en uppsats hade otillräckliga delar och dåligt språk (med dåligt språk menas så dåligt att det inte 

gick att ha överseende med det; vanliga skrivfel såsom stavningsfel, syftningsfel, dålig 

meningsuppbyggnad etc. har ignorerats i de fall då det ändå har varit uppenbart vad personen menar); 

en uppsats hade både saknade och otillräckliga delar; tre uppsatser hade saknade delar och var endast 

skrivna på ett språk istället för både svenska och engelska; två uppsatser saknade delar och hade en 

otydlig idé; en uppsats saknade delar samt hade en otydlig idé och dåligt språk; två uppsatser hade 

saknade delar, en otydlig idé och bara ett språk och slutligen var, som tidigare nämnts, en uppsats 

plagierad. 

 

Av de 25 svaga uppsatserna tillhörde fjorton pojkar och elva flickor, vilket motsvarar ca 42,5 % av 

pojkarna och 28 % av flickorna. Diskrepansen är således 14,5 %. Pojkarna var överrepresenterade 

inom alla redovisade områden utom "otillräckliga delar", "otillräckliga delar, dåligt språk" och 

"saknade delar, otydlig idé". 
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Pojkarnas svagheter bestod främst i att de inte lämnat in kompletta uppsatser: av 14 uppsatser hade 

hälften godkänts om de bara fullföljt uppgiften och lämnat in alla delar. Av de 14 uppsatserna var det 

endast fem stycken som underkändes på grund av kompetensbrister. Bland dessa fem hade fyra bara 

skrivit på ett språk. Hur kvaliteten på det saknade språket hade varit är svårt att sia om, därför är det 

inte heller säkert att den punkten hade underkänts, med andra ord hade det inte nödvändigtvis varit en 

kompetensbrist. 

 

Flickornas svagheter var inte lika tydliga som pojkarnas, men fyra av elva hade godkänts om bara alla 

delar hade varit med. Fyra uppsatser har även underkänts på grund av kompetensbrister. Den uppsats 

som är svårast att kategorisera i sammanhanget är plagiatet, då det är svårt att veta hur eleven hade 

presterat om hon lämnat in ett eget arbete. 
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För att summera, kan man konstatera att en mycket stor andel (hälften) av pojkarnas uppsatser hade 

godkänts om bara alla delar hade lämnats in, medan motsvarande siffra för flickorna var ca en 

tredjedel. En lika stor andel av pojkarnas och flickornas uppsatser (ca en tredjedel) underkändes på 

grund av kompetensbrister eller möjliga sådana (ett språk redovisades inte). Ett tredje problem var att 

uppsatsernas delar inte genomfördes på ett tillfredsställande sätt, men om de kompletterats med 

ytterligare information hade de kunnat godkännas. Detta gällde en knapp fjärdedel av alla uppsatser. 

5.3 Ordinarie lärares bedömning 

När alla resultat samlats in och sorterats tog jag reda på ordinarie lärares bedömning för att jämföra 

med min egen. Vid min bedömning har ingen hänsyn tagits till kön, person, social bakgrund, härkomst 

eller personlig utveckling, då hela bedömningsprocessen har varit anonym. Ordinarie lärare har 

bedömt och betygsatt uppsatserna i vetskap om vem som har skrivit vad, vilket kan vara en förklaring 

till diskrepanser där de förekommer. Ordinarie lärare har också betydligt längre erfarenhet av 

bedömning än vad jag själv har och kan således också ha ett annat "öga för det" än vad jag har. 

 

Vad gäller de svaga uppsatserna, som är de enda jag har jämfört med ordinarie lärare, stämde 

bedömningen inom nästan alla områden. Jag har tittat på alla fem bedömningspunkter inom varje 

uppsats. Sex uppsatser bedömde vi helt lika på alla punkter; tretton uppsatser tänkte vi lika om, men 

föll på varsin sida "G-strecket" vid en eller ett par punkter; vid tre uppsatser bedömde vi helt olika på 

en punkt; vid en uppsats bedömde vi olika på två punkter (varav en tänkte vi lika om, men föll på 

varsin sida "G-strecket") och slutligen fanns det en uppsats som saknade ordinarie lärares bedömning 

på grund av sen inlämning. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Kvalitetsskillnader, kvinnliga respektive manliga elever 

I min undersökning fann jag att de 25 svaga uppsatserna bestod av ca 42,5 % av pojkarna och 27,5 % 

av flickorna, vilket ger en diskrepans på 15 %. Av de totalt 40 uppsatser som var skrivna av flickor 

(inklusive plagiatet) var 27,5 % svaga och 32,5 % starka, medan motsvarande siffror för de 33 

pojkuppsatserna var 42,5 % respektive 36 %. Således kan man konstatera att i det här projektet var det 

en större andel pojkar än flickor som presterade på den låga skalan, dock var det också en större andel 

pojkar än flickor som presterade på den högre delen av skalan: 36 % av pojkarna jämfört med 32,5 % 

av flickorna, vilket ger en diskrepans på 3,5 %. Detta skiljer sig från vad tidigare forskning visat, men 

det är viktigt att poängtera att resultaten endast svarar för den här gruppen av elever och att 73 

uppsatser är ett mycket litet underlag. Dels blir procenten något missvisande, då en elev motsvarar mer 

än en procent, och dessutom är det inte säkert att resultatet skulle bli likadant i en större grupp eller 

med en grupp från ett annat område/skola. 
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Bland de svaga uppsatserna som var skrivna av flickor, var det största problemet att det saknades delar. 

Fyra uppsatser som räknades in bland de svaga skulle ha blivit godkända om bara alla delar funnits 

med: en skulle ha tillhört de starka uppsatserna och tre den ”neutrala” eller godkända kategorin. En 

uppsats faller delvis inom denna kategori, men den uppsatsen är dessutom bara skrivet på ett språk 

istället för både svenska och engelska. Det är svårt att veta exakt vad missarna beror på, om det var 

tidsbrist, dålig planering eller endast en miss. Det man med säkerhet kan säga om de saknade delarna 

är att problemet inte beror på brister i ämneskunskaperna eller skrivförmågan. Vad gäller uppsatsen 

som saknar ett språk, kan det bero på att skribenten inte kände sig bekväm med att skriva på det ena 

språket och därför hoppades att läraren inte skulle märka något, men det kan också bero på att eleven 

ifråga glömde bort det. Två av uppsatserna hade otillräckliga delar, vilket innebär att eleven inte hade 

missat att ta med dem, men inte bidrog med tillräckligt med information för att godkännas. Detta kan 

förklaras med slarv, då en checklista bifogats eleverna med förslag på vad de olika delarna kunde 

innehålla. En uppsats hade både otillräckliga delar och dåligt språk. Med den kombinationen är det 

troligt att problemet ligger åtminstone delvis i elevens kunskaper. Det var även två uppsatser som både 

saknade delar och hade en otydlig idé. Här tycks det inte vara kunskaperna som är problemet, utan 

snarare engagemanget. Eleverna har av någon anledning inte fullföljt uppgiftens alla delar och man har 

heller inte sett till vad delarna bör innehålla. Om detta är brist på engagemang eller beror på att 

eleverna av andra orsaker inte hunnit med eller fått ta del av all information framgår inte. För att kunna 

göra de bedömningarna krävs den insyn som ordinarie lärare har, men som också tar bort den 

anonymitet som undersökningen krävde. Slutligen var en uppsats plagierad, vilket automatiskt 

underkänner den. Hur elevens kunskapsnivå ser ut går tyvärr därför inte att avgöra utan att räkna med 

plagiatet och det har jag valt att avstå ifrån. 

 

Vilka slutsatser kan man dra från detta? Ytterst få flickor har underkänts på grund av kunskapsbrister, 

vilket tyder på att det är något annat som ligger bakom. Detta ”andra” kan vara skoltrötthet, 

motivationsbrist eller det fenomen som främst iakttagits vad gäller pojkar: en antipluggkultur. Det 

skulle vara intressant att undersöka denna aspekt även ur ett feministiskt perspektiv för att se om 

antipluggkulturen även återfinns hos dagens kvinnliga elever. Beroende på hur länge en forskare får 

följa eleverna och hur förhållandet dem emellan utvecklas, skulle en kvalitetsanalys även kunna 

kombineras med intervjuer av eleverna i efterhand, för att höra deras egna förklaringar av resultaten. 

Detta kräver dock en relation med ömsesidig respekt och tillit, så att eleverna kan vara öppna och 

ärliga, annars är risken att svaren inte helt överensstämmer med verkligheten. Detta är inget som 

uppnås på kort tid, utan kräver förmodligen en längre vistelse i klassrummet så att en naturlig relation 

kan uppstå.  

 

Bland pojkarnas svaga uppsatser berodde en mycket stor del på saknade delar, så mycket som hälften 

av uppsatserna hade godkänts om bara alla delar hade varit med. Tre hade uppnått kategorin ”starka” 

och fyra hade fallit in under ”neutrala” eller godkända. Inte heller här kan man veta exakt varför alla 

delar inte kommit med, men återigen kan man utesluta kunskapsbrist eller dålig skrivförmåga. En 

ordinarie lärare hade vetat om det är tidsbrist, slarv, dålig planering eller enkla missar. Två uppsatser 

saknar delar och är skrivna på ett språk, vilket precis som med flickorna kan bero på att de bara känner 

sig bekväma med det ena språket och hoppas att det inte ska märkas att man utelämnat ett. Det kan 

också bero på en ren miss. Två uppsatser har otillräckliga delar, varav en också saknar delar. Detta 

börjar mer likna slarv, då delarna har tagits med men man har inte lagt ner tillräckligt med arbete på 

dem. De saknade delarna tycks i detta fall också bero mer på slarv, eftersom man inte lagt ner arbete 

på övriga delar heller. De tre sista uppsatserna saknade delar och hade otydliga idéer. En av dem hade 
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dessutom dåligt språk, medan de två övriga bara var skrivna på ett språk. Alla dessa problemområden 

tyder på både kunskapsbrist, brist på engagemang och slarv. Varför eleverna inte har presterat bättre är 

förstås svårt att svara på. Det kan bero på yttre faktorer likväl som det kan ligga hos eleverna själva. 

 

Återigen visar resultatet av analysen att det inte är en kunskapsbrist som gör att eleverna underkänns. 

Detta påvisar, åtminstone i den här studien, att det inte är Martin Ingvars förklaring
121

 som passar in. 

Om pojkarnas försämrade resultat hade berott på en senare mognad och outvecklade kognitiva 

förmågor, hade detta också återspeglats i arbetena. Istället är det inte förmågorna som felar, utan orken 

eller viljan. Om det beror på den antipluggkultur som Wernersson talar om
122

 eller en missbedömning 

av de egna förmågorna som Jakobsson föreslår,
123

 är svårt att avgöra. Det ena utesluter nödvändigtvis 

inte heller det andra, så det kan även vara en kombination av båda förklaringarna.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det man kan se av resultatet är att hela hälften av pojkarnas 

uppsatser och mer än en tredjedel av flickornas uppsatser hade blivit godkända, och vissa hade till och 

med uppnått ett högt betyg/omdöme, om bara alla delar hade funnits med. Det ligger nära till hands att 

skylla på slarv, då det uppenbarligen inte är något fel på ämneskunskaperna eller skrivförmågan. 

Kanske ligger det något i ”pojkproblemet” som man talar om i SOU 2010:99, där det inte anses coolt 

för pojkar att anstränga sig i skolan124
 och som beskrivs av Wernersson i termer av en antipluggkultur. 

En annan möjlig förklaring är den som Jakobsson belyser med en felbedömning av de egna 

förmågorna. Vad gäller just problem med ämneskunskaperna och skrivförmågan, tycks det vara jämnt 

fördelat mellan könen med tre uppsatser vardera. Detta tyder på att i denna undersökning är det inte 

Ingvars förklaring av pojkarnas senare mognad som stämmer in, utan resultaten stämmer snarare 

överens med Hydes The Gender Similarities Hypothesis, där de biologiska skillnaderna anses 

minimala på gränsen till obefintliga.
125

 

 

Kvalitetsskillnaderna kan även kopplas till genre- och temaval för uppsatserna. De tre största 

genrerna/temana totalt sett är Science Fiction (30 %), Natur-/miljökatastrofer (19 %) och Politiska 

(16,5 %). Science Fiction är också den vanligaste genren för båda könen (lite mer än hälften av 

flickorna och nästan en tredjedel av pojkarna). För flickor kommer Natur-/miljökatastrofer på 

andraplats (en fjärdedel av flickorna), medan Zombies kommer tvåa för pojkarna (lite över en femtedel 

av pojkarna). 

 

Alla genrerna inom dystopiuppgiften kan nog anses vara populärkulturella, men även inom dystopier 

kan man urskönja ett mönster av finkultur. Om Lars-Göran Malmgrens definition av svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne innebär att man vill förmedla vissa verk, en litteraturhistorisk kanon, 

som måste tillhöra allmänbildningen då de anses tillhöra ett omistligt kulturarv
126

 och en del av 

temaarbetets syfte var att presentera modern litteraturhistoria,
127

 blir nästa fråga vilka titlar som stod 

med på litteraturlistan och vilka av dessa som kan klassas som ”omistligt kulturarv”. Kan man sedan 
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placera dessa inom de åtta genrer som finns med i denna undersökning, finns det möjlighet att dra 

slutsatser kring vilka av genrerna som mest förknippas med finkultur/populärkultur. De verk som 

fanns med på litteraturlistan var följande: 

Brave New World (Du Sköna Nya Värld) av Aldous Huxley (science fiction) 

Kallocain av Karin Boye (politisk) 

Nineteen Eighty-Four (1984) av George Orwell (politisk) 

Fahrenheit 451 av Ray Bradbury (science fiction) 

Jag, Robot av Isaac Asimov (science fiction) 

A Clockwork Orange by Anthony Burgess (politisk) 

Logan’s Run by William F. Nolan and George Clayton Johnson (science fiction) 

Do Androids Dream of Electric Sheep? By Philip K. Dick (postapokalyps) 

The Running Man av Stephen King (politisk) 

Neuromancer av William Gibson (science fiction) 

The Children of Men av P. D. James (politisk) 

Never Let Me Go av Kazuo Ishiguro (quasi-science fiction) 

The Hunger Games av Suzanne Collins (politisk) 

En fördelning av populärkultur och finkultur, baserad på kritik och priser, skulle se ut ungefär så här: 

Populärkultur   Finkultur 

Jag, Robot   Brave New World 

A Clockwork Orange  Kallocain 

Do Androids Dream of Electric Sheep? Nineteen Eighty-Four 

The Running Man  Fahrenheit 451 

Neuromancer    

Never Let Me Go 

Logan’s Run 

The Children of Men 

The Hunger Games 

Av de fyra titlarna inom finkulturen, är två politiska och två science fiction. Säger det något om 

genrerna i sig? Egentligen inte, då båda finns representerade även inom populärkulturen. Det tycks 

således inte vara genren som sådan som avgör om de är finkulturella eller populärkulturella, utan 

kvaliteter inuti verken som avgör. Listan är även begränsad, då den består av förslag på litteratur och 

inte är en uttömmande lista över dystopiska verk. Ska man dra någon slags slutsats, så är det att de 

flesta genrerna kan falla inom finkulturen, beroende på hur de är skrivna. De genrer som med tanke på 

temat är ganska begränsade till populärkulturen torde vara Zombies, Natur-/miljökatastrofer, 

Epidemier/Pandemier och Gudomliga. Vad säger då detta om elevernas kunskapsbaser? 

 

De teman som helt faller inom populärkulturen tillhörde några av de mest populära genrerna bland 

eleverna. De två mest populära var Natur-/miljökatastrofer och Zombies, där den förstnämnda 

dominerades av flickor och den sistnämnda dominerades av pojkar. Totalt sett skrevs 41 % av alla 

uppsatser inom populärkulturella teman, medan resten skrevs inom genrer/teman som kan utgöra både 

finkultur och populärkultur. 37,5 % av alla flickornas uppsatser föll inom det helt populärkulturella 

området, medan motsvarande siffra för pojkarna var 45,5 %. Till det får man räkna ett antal av de 

uppsatser som skrevs inom gråzonen och som kan tillhöra populärkulturen, men det förblir ett 

mörkertal i den här uppsatsen. Slutsatsen man kan dra är att ett stort antal elever i den här 
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undersökningen dras till populärkulturen, som har ett sämre rykte än finkulturen. Det innebär dock inte 

på något sätt att de uppsatserna är sämre än övriga. Faktum är att av de helt populärkulturella 

uppsatserna är bara 23 % svaga, vilket är en lägre siffra än generellt för båda könen och sammantaget. 

 

Lärarna kan i det här fallet ha påverkat ämnesvalet genom presentationen av de olika typerna av 

dystopier. Ur litteraturen valdes främst klassiska dystopiska verk, medan filmklippen utgjordes av 

populärkulturella filmer. En slutsats skulle därför kunna vara att pojkar ser mer på TV/film och är mer 

benägna att välja sådana ämnen, medan en större andel flickor föredrar litteratur och därför är 

överrepresenterade inom finkulturen. Detta går då helt emot de fördomar som Öhman tar upp 

angående populärlitteraturen, där den sämre/lägre litteraturen ofta förknippas med kvinnor.
128

 Detta är 

något som kan vara värt att forska vidare i. 

6.1.2 Genusperspektiv 

Den här uppsatsen har till viss del varit teoriprövande, då jag har analyserat uppsatserna med 

utgångspunkt i olika kvalitativa skillnader. Dessa resultat har sedan givit någon form av återspegling 

av de genusteorier som idag prövas och undersöks av olika forskare. Det finns givetvis ett stort antal 

teorier och forskare, men i den här uppsatsen nämndes främst fyra personer med fyra teorier (de hade 

förstås mer än bara en teori, men här belyses främst de fyra som nämns). Dessa var: Martin Ingvar, 

som anser att skillnader i pojkars och flickors resultat beror på biologiska skillnader och en senare 

mognad av pojkarna; Janet Shibley Hyde, som menar att de biologiska skillnaderna mellan könen inte 

är så stora som först antagits; Wernersson som bland annat skyller på en rådande antipluggkultur; och 

Jakobsson som förklarar skillnaderna med att flickor anstränger sig mer för att gottgöra för brister de 

egentligen inte besitter, medan pojkarna litar till en kapacitet de egentligen inte lever upp till – något 

som i förlängningen innebär att båda könen gör en felbedömning av sig själva och därmed skapas en 

klyfta mellan könen. 

 

I den här analysen framkom det att i den gruppen av elever som undersöktes, berodde 

kvalitetsskillnaderna på andra faktorer än kunskapsbrist, då arbetena ofta var väl genomförda och både 

uppfyllde grundkraven och ibland dessutom passade in på den högre bedömnings- eller betygsskalan. 

Problemet bestod istället av att eleverna inte färdigställt uppgiften ordentligt, något som mer stämmer 

överens med slarv, motivationsbrist eller liknande. Således tyder resultatet här på att Ingvars teori om 

pojkarnas sämre kognitiva mognadsgrad inte stämmer in på den här gruppen av elever. Bland de elever 

som faktiskt presterat dåligt kvalitetsmässigt var fördelningen jämn mellan könen, vilket istället faller i 

linje med Hydes teorier om att könen skiljer sig mycket lite åt. Det intressanta var att båda könen till 

överhängande del underkändes på grund av ofullständiga arbeten, något som talar för Wernerssons 

antipluggkultur och kön som social konstruktion, snarare än som något biologiskt. En studie av 

feministisk antipluggkultur hade därför varit mycket intressant, för att se om detta är ett fenomen som 

berör flickor likväl som pojkar. 

6.1.3 Temaarbeten 

Detta var ett stort projekt som löpte under många veckor och som berörde alla elever i årskurs 9 på den 

berörda skolan. Av 102 elever resulterade projektet i 73 inlämnade uppsatser, varav ett var plagiat. 

Bortfallet är således tämligen stort. Varför alla inte lämnade in är svårt att veta och heller inget som jag 

har undersökt i uppgiften, men jag finner det ändå värt att nämna. Det kan vara så att det faller i linje 
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med övriga resultat. Temaarbetet bestod av fem delar: bakgrund, samhällsskildring, karaktärsporträtt, 

kapitelsammanfattning och ett utförligt kapitel om minst 500 ord. En mycket stor del av uppsatserna 

saknade en eller flera delar (27 % av alla och 80 % av de svaga uppsatserna). Det kan tyda på att det 

var för många delar involverade i uppgiften och att man skulle ha nöjt sig med ett färre antal, vilket 

hade minskat riskerna för att missa eller glömma bort en del. Kanske hade man också fångat upp de 

som utelämnats på grund av ”lathet”, då en mindre uppgift kanske inte känns lika övermäktig. Detta är 

också en förklaring till varför så många elever inte lämnade in något arbete. 

 

På det stora taget ligger det nog en del i vad Martin Ingvar säger om att temaarbeten, åtminstone till 

viss del, kanske är utformade så att starka elever gynnas mest.
129

 Samtidigt tror jag att det, i enlighet 

med vad Brown påstår om att kombinera kunskaper, är ett mycket bra sätt att öva upp olika färdigheter 

och samtidigt få med flera av kursmålen.
130

 Viktigast tycks vara att vara tydlig, koncis och att se till att 

i varje steg få med sig alla elever. Självständigt arbete kräver mycket av eleverna och då gäller det att 

som lärare finnas där och vägleda på ett tydligt vis. 

6.2 Metoddiskussion 

Vid den här analysen har jag bedömt och kategoriserat alla uppsatser anonymt; detta för att inte färgas 

av några andra omständigheter än just de skrivna produkterna. Om flickor gynnas i betygsättningen
131

  

är det ett potentiellt problem vid en sådan här uppgift och därför måste den risken elimineras. Det 

finns även andra aspekter som kan färga omdömesprocessen: ett sådant exempel är om man känner till 

att en elev i vanliga fall har svårt att prestera av olika anledningar, kanske man blir mer benägen att ha 

överseende när man ser att eleven i alla fall försöker, precis som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh 

påpekar om att läraren tar hänsyn till "allt hon känner till om sina elever och denna kunskap påverkar 

självklart bedömningen. Det är alltså sällan risk att elever får för lågt betyg av sin lärare".
132

 Vid 

betygsättning i en klassrumssituation är det i min mening bra att inse att många elever befinner sig på 

en gråskala och att det kan vara bra att vara lite flexibel i bedömningen för att inte knäcka eleverna 

helt. Detta i enlighet med vad Palmér och Östlund-Stjärnegårdh skriver om att eftersom eleverna ofta 

lägger ner mycket av sig själva i texterna, måste man som lärare vara försiktig med hur man uttrycker 

sig vid bedömningen.
133

 Det gynnar dock inte en undersökning om vari svårigheterna ligger och vilka 

skillnaderna mellan könen är att inte rätta anonymt. Därför är jag övertygad om att resultatet hade sett 

annorlunda ut om bedömningen inte gjorts anonymt. 

 

När man ser till problem på individnivå, som orsaker bakom en viss bedömning egentligen är, anser 

jag att det är en styrka att känna till mer om individerna. Det är då lättare att avgöra om problemen 

ligger hos eleven, i utformningen av undervisningen eller om det är en kombination av båda. Samtidigt 

kan en sådan kännedom försvåra bedömningsprocessen om man inte förhåller sig helt neutral, så hur 

man än gör står man inför vissa bedömningssvårigheter. 
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7. Avslutande diskussion 

Jag har analyserat 73 (72) uppsatser från ett temaarbete i svenska och engelska som genomfördes i 

årskurs 9 vårterminen 2012. Med speciellt fokus på skillnader i prestationer mellan pojkar och flickor, 

har jag analyserat uppsatserna med syfte att få fram skillnader i tema- och genreval, samt 

kvalitetsmässigt. Det jag fick fram var att toppskiktet av uppsatserna bestod av 3,5 % fler pojkar än 

flickor i den här gruppen av elever, något som helt talar emot att pojkar på något sätt skulle prestera 

sämre än flickor på grund av biologiska faktorer. På den lägre delen av skalan var dock pojkarna också 

överrepresenterade, med en större andel pojkar än vad forskningen tidigare pekat på. Diskrepansen låg 

på hela 15 %, vilket får anses vara en signifikant siffra. Viktigt är dock att påpeka att resultaten enbart 

gäller den undersökta gruppen och att underlaget är mycket litet, så resultaten kan inte ge några 

allmängiltiga svar. 

 

Det intressanta med de svaga, eller bristfälliga, uppsatserna var att en mycket stor del av dessa (44 %) 

endast underkändes på grund av att de saknade en eller flera delar. Kvalitetsmässigt var det således 

inget fel på dem. En slutsats man kan dra av det är kopplad till att det inte anses coolt att anstränga sig 

i skolan, ett fenomen som mest har undersökts hos pojkar. Då det också tycks vara ett stort problem 

bland flickor, något som faktiskt överraskade mig, skulle det vara intressant att se forskning även inom 

detta område. I det här fallet var det främst pojkarnas uppsatser som hade som enda fel att de saknade 

en eller flera delar. En annan slutsats man kan dra av det är att pojkarna i den här gruppen var sämre 

rustade att klara av temaarbeten, något som ställer stora krav på ansvarstagande och självgående. 

 

Slutligen visade analysen av hur elevernas uppsatser genom sina genreindelningar är kopplade till 

finkultur och populärkultur. Tidigare forskning förknippade det kvinnliga könet med populärlitteratur, 

som också anses sämre eller lägre, men mina resultat visade att det främst var pojkarnas uppsatser som 

skrevs inom populärkulturella genrer/teman. En förklaring till detta kunde vara att pojkarna var mer 

benägna till att ta till sig populärkultur genom att se på teve och film (då dessa även presenterades 

genom filmklipp i temaundervisningen), medan flickorna i större skala läser (och finkulturen 

presenterades i bokform). Detta var inte heller något som jag i förväg hade förväntat mig. Jag blev inte 

överraskad över att Zombie-genren dominerades av pojkar, dock fann jag det mycket intressant att 

flickor dominerade både inom Science Fiction och Politiska. Till viss del beror könsfördelningen på 

att det fanns fler flickor i gruppen än pojkar, men det skulle ändå vara intressant att ur ett 

litteraturhistoriskt perspektiv se till temaval och vilka nya forskningsfrågor det kan väcka. 

 

Resultaten överensstämde således inte helt med den rådande och tidigare forskningen, men samtidigt 

får man ta i beaktande att det krävs en mycket mer djupgående analys för att få fram alla väsentliga 

data. Resultaten kan dock vara intressanta ändå och tala för hur det såg ut åtminstone i den här 

gruppen av elever. De för mig viktigaste fynden var att se att pojkar och flickor till stor del underkänns 

på samma grunder och att antipluggkulturen tyvärr kanske är mer utspridd än vad forskarna förut trott, 

eller åtminstone undersökt. Jag hoppas att få se mer forskning inom området i framtiden. Det var 

också intressant att se att antalet elever som underkänts på grund av kvalitetsbrister var jämnt 

fördelade mellan könen i den här gruppen. Det skulle kunna tyda på att de biologiska skillnaderna 

mellan könen trots allt inte är så stora och det kan nog vara en nyttig lärdom för både elever och lärare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

TEMA: DYSTOPIER 

 

 

 

MÅL 

Detta tema och denna arbetsuppgift har två syften; dels att presentera delar av modern 

litteraturhistoria och dels att ge dig möjligheten att träna förmågan att planera en text. 

Arbetet du ska göra kommer att kräva ett helhetstänk som i tidigare uppgifter inte har varit 

nödvändig. 

 

I den moderna tiden och i de dystopiska berättelserna så är vi upptagna av moderna 

problem (kloning, överpopulation, teknologi som spårar ur). Ta detta tillfälle att skriva om 

något som oroar och njut av möjligheten att få skapa en helt egen framtida värld. 

ARBETSUPPGIFTER 

Du ska konstruera, skapa, din egen dystopiska framtidsvision. Arbetet kommer att delas 

upp i två olika uppgifter; en detaljerad plan för en längre berättelse inom denna genre, samt 

ett kapitel/avsnitt ur denna längre berättelse. 

 

Den detaljerade planen 

Målet är att arbeta fram en så tydlig och detaljerad vision av en dystopisk framtid som 

möjligt. Din plan måste innehålla: 

1. En huvudperson (hjälte) 

2. En fiende (skurk) 

3. En bakgrundsberättelse varför och hur världen blivit som den blivit 

4. En samhällsskildring som innehåller både detaljer om hur världen ser ut och 

hur den styrs. 

5. Ett upplägg för en längre berättelse på minst fem kapitel/avsnitt. Kapitlens 

handling beskrivs kortfattat. 
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En mer bestämd checklista finns separat. 

 

Ett kapitel/avsnitt ur berättelsen 

I kapitlet/avsnittet du skriver är tanken att du ska förverkliga de idéer och visioner du haft i 

din planering. Du kan välja att skriva vilket kapitel/avsnitt som helst i din planering. Du 

kan också välja att skriva en skönlitterär prosatext eller skriva texten i formen av ett 

filmmanus. Din text måste innehålla minst 500 ord. 

 

Språk 

Eftersom arbetsområdet omfattar både svenska och engelska, måste den skriftliga uppgiften 

att delas upp så att båda språken används. Uppdelningen kommer därför se ut på följande 

sätt: 

Samhällsskildring/miljö: svenska 

Karaktärsbeskrivning: engelska 

Kapitlet/avsnittet ur berättelsen: valfritt 

 

Diskussioner i klassrummet kommer att vara på både svenska och engelska. 

 

Inlämning 

Detta arbetsområde kommer att avslutas fredag 27 april. Du kan lämna in båda uppgifter 

tillsammans, eller planering och text separat. Du kan dock INTE lämna in de olika delarna 

av planering separat, utan den MÅSTE lämnas in i sin helhet. 

BEDÖMNING 

G 

- Du tar del av litteratur och filmklipp under lektionerna, samt deltar i 

diskussioner kring texter och filmklipp. 

- Du skriver din planering enligt checklistan och lämnar in din text som 

uppfyller kriterierna ovan. 

- Du visar att du behärskar skrivreglerna (interpunktion, styckeindelning, 

stavning) 

VG 

- Din planering har genomtänkta detaljer och en sammanhängande helhet som 

känns genomarbetad och trovärdig. 

- Din text använder ett varierat och uttrycksfullt språk. 

- Dina karaktärer är välutvecklade och din samhällsskildring är nyanserad. 

MVG 

- Din text har ett personligt uttryck och känns originell. Ditt språk har bra flyt 

och precision. 

- Din planering, samhällsskildring och karaktärsbeskrivning känns komplett. 

 

Tips! Vi har arbetat med att experimentera med skrivandet. För högre betyg kan man gärna 

använda sig av olika perspektiv, tankeflöde eller någon annan teknik för att göra texten 

unik och varierad. 

DYSTOPI – VAD ÄR DET? 

Det gemensamma för dystopier är att de skildrar det framtida samhället på ett negativt sätt, 

dvs. där mänskligheten och samhället på något sätt spårat ur. En dystopisk berättelse kan 
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vara ett sätt att kritisera det samhälle man själv lever i. Som regel överdriver man då 

samhällsfenomen i den egna verkligheten för att skapa en skrämmande bild av framtiden. 

En dystopi kan se ut på olika sätt, men är ofta en värld som styrs av en kontrollerande och 

underkuvande (nedtryckande) stat, men ofta under en förklädnad av ett utopiskt 

(”perfekt”) samhälle. I dessa dystopier missbrukas ofta den moderna tekniken på olika sätt 

och visar hur människor har svårt att anpassa sig efter den snabba tekniska utvecklingen. 

 

Eftersom dystopier som regel utspelar sig i en nära eller avlägsen framtid är man gjort 

teknologiska framsteg brukar de ofta hamna inom genren science-fiction. Den fiktiva värld 

som skapats i dystopin måste självklart ha en bakgrundshistoria som förklarar varför 

världen, samhället och människan förändrats. Detta kan ofta vara krig, överpopulation, 

uppror eller katastrofer som introduceras tidigt i berättelsen. 

 

Hjälten i den dystopiska berättelsen är sällan en person som står utanför det samhälle som 

skildras. Istället brukar hjälten vara en del av det ”nya” samhället, men börjar ifrågasätta 

och känna intuitivt att någonting är väldigt fel. Hjälten har sedan oftast två valmöjligheter; 

att fly det nya samhället eller att försöka förändra det. 

 

Berättelsens konflikt, dvs hur hjälten antingen flyr eller försöker förändra, leder 

honom/henne ofta till en person som representerar det dystopiska samhället, kanske en 

myndighetsperson, som klargör vilka regler och principer som styr samhället. Vanligtvis 

finns det också en grupp individer som inte ännu hamnat under statens/samhällets fulla 

kontroll och även om de ger hjälten hopp, så misslyckas oftast planerna på att fly eller 

förändra världen. 

 

Den dystopiska berättelsen har ofta ett olöst slut, dvs. att ingenting eller väldigt lite 

egentligen har förändrats, även i de fall då hjälten lyckas fly eller förstöra samhället. Hjälten 

gör uppror, men misslyckas med att förstöra det dystopiska samhällets maskineri i sin 

helhet. Vi lämnas ofta med en känsla av hopplöshet, då hjälten ibland själv förändras och 

återanpassar sig till det dystopiska samhället. 

 

De teman som man hittar i dystopiska berättelser speglar tiden då de skrevs och de saker 

man fruktade under den perioden. Rädslan för teknik skildras i E.M. Forsters The Machine 

Stops från 1909, där han beskriver en värld där alla olikheter har suddats ut, människan 

lever under jord och ser inte längre någon mening med att träffas ”in real life”. Hela världen 

styrs av en maskin som ser till alla hennes behov. När maskinen sedan går sönder är 

människan hjälplös. Skräcken för totalitära regimer var också ett resultat av 1900-

talshistorien med det nazistiska Tyskland och det stalinistiska Sovjetunionen som exempel. 

Detta tema är kanske bäst genomfört i George Orwells 1984. 

 

Dystopisk litteratur är ibland svår att skilja från postapoklyptisk science-fiction eftersom 

båda (oftast) utspelar sig i en skräckvision av framtiden. Vad som skiljer dem åt är att i 

dystopiska berättelser är man på ett eller annat sätt förtryckt av systemet – det finns 

fortfarande ett samhälle där som kan förtrycka sina medborgare. 

DYSTOPIER I LITTERATUREN 

Brave New World (Du Sköna Nya Värld) av Aldous Huxley, 30-tal 



 

45 

Kallocain av Karin Boye, 40-tal 

Nineteen Eighty-Four (1984) av George Orwell, 40-tal 

Fahrenheit 451 av Ray Bradbury, 50-tal 

Jag, Robot av Isaac Asimov, 50-tal 

A Clockwork Orange by Anthony Burgess, 60-tal 

Logan’s Run by William F. Nolan and George Clayton Johnson, 60-tal 

Do Androids Dream of Electric Sheep? By Philip K. Dick, 60-tal 

The Running Man av Stephen King, 80-tal 

Neuromancer av William Gibson, 80-tal 

The Children of Men av P. D. James 

Never Let Me Go av Kazuo Ishiguro, 00-tal 

The Hunger Games av Suzanne Collins 

DYSTOPIER PÅ FILM 

Fahrenheit 451 (1966) Julie Christie 

The Omega Man (1971) Charlton Heston 

Alien (1979) Sigourney Weaver 

Mad Max (1979) Mel Gibson 

Escape from New York (1981) Kurt Russell 

Blade Runner (1982) Harrison Ford 

The Running Man (1987) Arnold Schwarzenegger 

Strange Days (1995) Ralph Fiennes 

Johnny Mnemonic (1995) Keanu Reeves 

12 Monkeys (1995) Bruce Willis, Brad Pitt 

Waterworld (1995) Kevin Costner 

The Matrix (1999) Keanu Reeves 

Minority Report (2002) Tom Cruise 

The Island (2005) Ewan McGregor 

Children of Men (2006) Clive Owen 

V for Vendetta (2006) Natalie Portman 

I Am Legend (2007) Will Smith 

Surrogates (2009) Bruce Willis 

The Road (2009) Viggo Mortensen 

Terminator Salvation (2009) Christian Bale 

Death Race (2010) Jason Statham 

Book of Eli (2010) Denzel Washington 

Never Let Me Go (2010) Keira Knightley 

The Hunger Games (2012) Jennifer Lawrence 
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