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1  Inledning 

Moderna sagoadaptioner i fantasyformat har den senaste tiden haft stor framgång inom popu-

lärkulturen. På såväl biodukar som i streamingtjänster och i bokhandeln finner vi innovativa 

allusioner på klassiska sagor och dess karaktärer. Att återvända till gamla motiv är inget ovan-

ligt inom konsten och sagorna är inget undantag – dess magi tycks fortfarande fascinera. Idag 

finns en relation mellan den populära fantasygenren och den traditionella muntliga traditionen, 

och fantasy omnämns även som ”moderna sagor”.1 

Följande studie relaterar fantasy till sagotraditionen och litteraturdidaktiken för att under-

söka genrens didaktiska förutsättningar och möjligheter. Fantasy betraktas traditionellt som 

populärlitteratur, vilket har en lägre status än den så kallade höga, klassiska litteraturen, och 

innehar därför ingen självklar plats i läroplanen. Genom att förhålla fantasy till den klassiska 

sagolitteraturen, vilket betraktas som ett värdefullt kulturarv, kanske en solid litterär bro kan 

byggas in till klassrummet? 

Det senaste decenniet har genren moderna fantasy- och sagohybrider dessutom ifrågasatt 

och utmanat rådande könsroller, stereotyper och normerande strukturer för könen.2 Vilket enligt 

min mening är av intresse att relatera till den #metoo-revolution som hösten 2017 skakade sam-

hällets patriarkala strukturer runt om i världen. Denna studie undersöker därför ett ung-

doms/sago/fantasyverks didaktiska möjligheter ur ett genusperspektiv. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom karaktärsanalys av huvudpersonerna i Holly Blacks ungdomsro-

man Den mörkaste delen av skogen undersöka verkets didaktiska möjligheter för användning i 

högstadiet med syfte att analysera, diskutera och reflektera kring genus- och normfrågor. Syftet 

undersöks genom följande frågeställningar: 

 

• Hur konstrueras genus i texterna?  

• Hur förhåller sig sagor/samhällets traditionella genuskonstruktioner till dem i Den 

mörkaste delen av skogen? Dvs. hur upprätthåller och/eller överskrider bokens karaktä-

rer traditionella normer? 

                                                           
1 Ehriander, Helene & Nilson, Maria (red.), Ett trollspö på katedern: att arbeta med fantasy i skolan, Lund, 

2012, s. 88. 
2 Nilson, Maria, Feministisk fantastik: en läslustbok, Lund, 2018, s. 33. 
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2  Bakgrund 

Följande kapitel presenterar skolans värdegrund och uppdrag, liksom mål och syfte för grund-

skolans litteraturundervisning. Därefter redogörs för litteraturdidaktiska perspektiv på skolans 

urval av litteratur och hur fantasy kan främja läslust och genusdiskussioner. 

 

2.1  Styrdokument 

I Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet framgår skolans värde-

grund och uppdrag vilket bland annat innebär arbete för ”Människolivets okränkbarhet, indivi-

dens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta […].” och ”Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande iden-

titet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller för annan kränkande be-

handling.”3  Utifrån dessa utdrag förstås att skolan ska främja elevers förståelse för andra män-

niskor, främja medmänsklighet och ingen ska utsättas för diskriminering på någon grund. Ge-

nom att förmedla och förankra värden och främja lärande förbereder skolan elever för att leva 

och verka i ett demokratiskt samhälle. I svenskämnets syfte framgår vidare att:  

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. […] I undervisningen ska eleverna 

möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. […] I mötet med 

olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.4  

 

Sålunda ska elevers läslust stimuleras, eleven ska få möta olika sorters litteratur och litteraturen 

ska hjälpa eleven att utvecklas personligt samt utveckla elevers förståelse för världen. Vidare 

ska svenskundervisningen, enligt det centrala innehållet för årskurs 7–9, bland annat främja 

elevers lässtrategier, tolkningsförmåga, förmåga att urskilja budskap och språkliga samt stilist-

iska drag i olika skönlitterära genrer och relatera skönlitteratur till historiska och kulturella 

                                                           
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016, 3., kompletterade uppl., 

Skolverket, Stockholm, 2016, s. 7. 
4 Lgr 2016, s. 247. 
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sammanhang.5 Ovan nämnda värdegrundsfrågor kan kopplas till litteraturundervisning för år-

kurs 7–9 genom följande formulering ur svenskämnets centrala innehåll: ”Skönlitteratur som 

belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.”6 

 

2.2  Litteraturdidaktik 

Det föregår en diskussion angående vilken litteratur som ska läsas i skolan, där den klassiska 

”höga” litteraturen med kanoniserade verk ställs mot bland annat den ”låga” populärlitteraturen. 

Helene Ehriander & Maria Nilson menar att pedagoger har ett ansvar att sätta sig in i ungas 

läsning, för att kunna leda dem djupare in i texterna och för att kunna leda dem vidare till nya 

texter som främjar utveckling.7 Dessutom är det fördelaktigt att arbeta med texter som elever 

är intresserade av för att nå skolans mål, jämfört med texter som påtvingats dem, även om dessa 

är populärlitterära fantasyverk.8 Även Anders Öhman framhåller vikten av att vara intresserad 

av läsningen, då lust och entusiasm främjar viljan att även läsa kritiskt och analyserande.9  

Vidare kan fantasy också utgöra en trygg domän och en distansering till verkliga problem 

som maktstrukturer inom kön, ras, klass, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder, samt 

att de trots magi behandlar vardagliga frågor som exempelvis kärlek, vänskap, svek, mobbing, 

oro, identitetsfrågor, etiska resonemang samt ont och gott.10  

Maria Nilson framhåller att populärlitteratur, liksom litteratur av och för kvinnor, historiskt 

har betraktats som litteratur med lägre värde. Likaså har kvinnors sätt att läsa kritiserats som 

ohämmat, odistanserat och okritiskt. Populärlitteratur och genusperspektiv i skolans litteratur-

undervisning spelar därför en roll i ett normkritiskt förhållningssätt, och för att avvika från för-

legade föreställningar där ”feminin” litteratur, populärlitteratur och ”feminin läsning” anses 

som sämre än ”maskulin” litteratur och läsning.11 Den inlevelsefulla läsningen kan som sagt 

skapa lust att arbeta vidare med analyskritiska studier.12 

                                                           
5 Lgr 2016, s. 250–251. 
6 Lgr 2016, s. 251. 
7 Ehriander & Nilson 2012, s. 11. 
8 Ehriander & Nilson 2012, s. 14. 
9 Öhman, Anders, Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2015, s. 35. 
10 Ehriander & Nilson 2012, s. 11. 
11 Nilson, Maria, Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på ungdomslitteratur, BTJ förlag, Lund, 

2010, s. 27–28. 
12 Öhman 2015, s. 35. 
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3  Teori 

Den teoretiska utgångspunkt som denna studie utgår från är normkritisk genusteori. I det föl-

jande kapitlet presenteras central terminologi, normer och föreställningar samt flickans och poj-

kens socialisation och roll i det historisk-kulturella patriarkala samhället. 

 

3.1  Genusteori 

Genusteori inbegriper den sociala konstruktionen av kön. Ordet genus skiljer sig därmed från 

biologiskt/anatomiskt kön. Begreppet genus infördes i svenskan på 1980-talet, för att beteckna 

konstruerat kön utan att inneha biologiska associationer.13 Emellertid är denna distinktion är 

inte generellt vedertagen och begreppen kön/genus kan förväxlas.14 Judith Butler menar exem-

pelvis att genus inte kan särskiljas från kön. Könet har inte en stabil karaktär, och man kan inte 

anta att ett visst kön formar ett visst genus. Det binära genussystemet präglas lika mycket av 

distinktionen maskulin/feminin som kön präglas av uppdelningen man/kvinna, och därför me-

nar Butler att distinktionen kön/genus inte är en distinktion.15 Butler menar att det finns tre 

dimensioner av kön/genus: anatomiskt kön, genusidentitet och genusperformance. En persons 

anatomiska kön kan även skilja sig från dess könsidentitet eller med det genus personen uppvi-

sar.16 I denna uppsats avses dock begreppet kön som biologiskt kön, medan genus betecknar 

sociokulturellt format kön, där även intersektionella faktorer påverkar genuskonstruktionen. 

Intersektionalitetsbegreppet innebär att genus påverkas och transformeras av kön, klass, ras, 

nationalitet, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning osv.17 Könsroller an-

vänds i uppsatsen synonymt för konstruerat kön/genus. 

När genus diskuteras idag talas ofta om genuskonstruktion, det vill säga att genus ”skapas” 

genom utförande av handlingar. Simone de Beauvoir hävdar att ”Man föds inte till kvinna, man 

blir det.”18 Detta argument kan ses som grundläggande för feministisk teori och för genuskon-

struktionsbegreppets betydelse. de Beauvoir diskuterar också kvinnans roll som ”den Andre” i 

förhållande till normen – mannen. Begreppet ”den Andre” kan användas för alla sortens ”främ-

                                                           
13 Hirdman 2001, s. 11–12. 
14 Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002, s. 81. 
15 Butler, Judith, Könet brinner!: texter, Natur och kultur, Stockholm, 2005, s. 45–46. 
16 Butler 2005, s. 92. 
17 Lykke, Nina, 'Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter', Kvinnovetenskaplig tidskrift., 

2005(26):2/3, 2005, s. 7. 
18 de Beauvoir, Simone, Det andra könet, Norstedt, Stockholm, 2002, s. 325. 
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lingar” (etniska/ur annan samhällsklass osv.) och de Beauvoir menar att kvinnans (liksom fär-

gades/arbetarklassens osv.) positionering som den Andre härleds från en historisk-kulturell 

socialisering.19 Enligt de Beauvoir har männen genom sin materiella, juridiska och fysiska 

maktposition alltid haft kraft att försvara sin egen ställning och haft i sitt intresse att behålla 

kvinnorna, vilka kunde konkurrera om deras fördelaktiga position, på en underordnad plats.20  

Följaktligen består det västerländska samhället av ett patriarkat, ett samhälleligt system där 

män ses som norm och överordnade kvinnor. Enligt Lena Gemzöe består patriarkatet av makt-

strukturer, där män drar fördelar och erhåller dominans över kvinnor i samhällets olika områ-

den. Dessa strukturer har över tid blivit så internaliserade i människors medvetande att de upp-

fattas naturliga och inte ifrågasätts.21 Detta samhälleliga system består vidare av ett binärt köns-

system där könsdualism präglar vilka egenskaper som accepteras för pojkar/män jämte 

flickor/kvinnor – egenskaper som med tiden blivit normer för könen. I dagens såväl som i det 

historiska västerländska samhället betraktas de maskulint kodade egenskaperna överordnade de 

feminina: man/kvinna, förnuft/känsla, logik/intuition, människa/djur, kultur/natur, intel-

lekt/kropp, subjekt/objekt, oberoende/beroende, aktiv/passiv osv.22 R.W Connell tar upp före-

ställningar om könens skillnader och menar att följande tankar präglar synen på könen: ”Kvin-

nor antas vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt 

lojala; män antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och promiskuösa.”23 

Kvinnor har från antiken till upplysningstiden setts som mindre intelligenta och mer känslo-

styrda än män.24 Enligt Connell är tron på denna dikotomi fortfarande stark. Forskning har dock 

visat att det inte förekommer några skillnader i intelligens mellan könen, samt att föreställningar 

om könens egenskaper är myter.25 Emellertid har dessa föreställningar skapat samt upprätthåller 

samhälleliga normer för maskulint och feminint, vilket leder till förväntningar på hur pojkar 

och flickor ska vara, och genom skola, litteratur, familjeliv och religion inskolas de i sina re-

spektive roller, vilket enligt Gemzöe kan leda till att flickan lär sig att acceptera underlägsen-

het.26   

Intersektionella perspektiv är vilket tidigare nämnts aktuella inom dagens genusteori samt i 

studier av genuskonstruktion. Hierarkier inom kön, klass, ras, etnicitet, ålder, sexuell läggning 

                                                           
19 de Beauvoir 2002, s. 26, 29. 
20 de Beauvoir 2002, s. 31–33. 
21 Gemzöe 2002, s. 46–47. 
22 Gemzöe 2002, s. 83. 
23 Connell, Raewyn, Om genus, Daidalos, Göteborg, 2003, s. 58. 
24 Gemzöe 2002, s. 32. 
25 Connell 2003, s. 59–60. 
26 Gemzöe 2002, s. 47. 
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och funktionshinder synliggörs genom intersektionalitetstänkande och dessa faktorer och hie-

rarkier betraktas och problematiseras i förhållande till varandra.27 I och med intersektionalitets-

begreppet har genusteori fått sällskap av bland annat queerteori. Queer står för ifrågasättandet 

och utmanandet av normer, särskilt sexuella normer och i synnerhet den sexuella heteronormen: 

dvs. att en kvinna ska ha en kvinnlig kropp, bete sig som en kvinna och åtrå en man.28 Enligt 

Fanny Ambjörnsson är det enligt samhällets normer möjligt att även vara heterosexuell på ”fel” 

sätt. Fel typ av heterosexualitet kan till exempel vara tjejer som är högröstade, grova i mun, tar 

för sig och/eller har ”för många” sexuella erfarenheter, medan rätt typ av kvinnlig hetero-

sexualitet innebär att bry sig om sitt yttre, vara ”lagom” samt vara attraktiv för killar.29  

Normer definieras enligt Nilson som ”det normala” medan ”icke-normer” betraktas ofta, 

men inte alltid som avvikande från det normala. Ofta ses dessa icke-normer på med tolerans, 

men inom toleransbegreppet kvarstår diskriminering, det vill säga ett synsätt att icke-normen 

är avvikande.30 Queerteori synliggör och problematiserar således normer, sexualitet och makt-

förhållanden.31 Vilket alltså är sammanflätat med genusteori. 

 

3.2  Socialisering enligt de Beauvoir 

Flickor och pojkar socialiseras enligt traditionell och generell genusteori in i sina respektive 

”roller” genom bland annat samhälleliga normer, skola och litteratur. Det finns dock olika teo-

rier om hur detta sker samt vad som påverkar socialiseringen av barn till flickor/kvinnor eller 

till pojkar/män. de Beauvoirs teori är en förklaringsmodell till hur omgivningens beteende in-

skolar flickor och pojkar i de traditionella könsrollerna. de Beauvoir kan ses som pionjär i köns-

konstruktionsteorin, och senare teoretiker vänder sig ofta till eller mot hennes argument. I föl-

jande avsnitt presenteras därför socialisering utifrån de Beauvoirs teori. 

Det lilla barnet, oavsett flicka eller pojke, har enligt de Beauvoir precis samma önskningar 

och förmågor, de vill ha vuxnas kärlek och beröring och barnet lär sig tidigt konsten att förföra 

vuxna. Vuxnas beteende skiljer sedan på könen, flickor tillåts fortsätta med sina förförelsekons-

ter, de fortsätts kelas med, hennes tårar blir kyssta och hennes koketteri roar.32 Pojkar ska där-

emot börja bete sig som en liten man, han ska inte gråta och varken behöva omfamningar eller 

kyssar. Höga förväntningar och planer ställs på honom, och han får veta att dessa höga krav 

                                                           
27 Nilson 2010, s. 17–19, Gemzöe 2002, s. 95. 
28 Nilson 2010, s. 17, Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Natur och kultur, Stockholm, 2006, s. 8–9. 
29 Ambjörnsson 2006, s. 126–129, 123–124. 
30 Nilson 2010, s.18. 
31 Nilson 2018, s. 34. 
32 de Beauvoir 2002, s. 327. 
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ställs på grund av att han som blivande man är överlägsen kvinnorna.33 Hans uppfostran upp-

muntrar livlighet, nyfikenhet, initiativförmåga och djärvhet medan hon förbjuds dessa egen-

skaper och lär sig passivitet och att behaga.34 de Beauvoir menar vidare att pojkar lär sig våld 

och aggressivitet genom lekarna, och i trettonårsåldern blir våldet mer allvarligt. Vid varje till-

fälle en pojke upplever orättvisa eller reducering har han möjlighet att slåss för sin sak. Flickor 

förbjuds samtidigt våldsamma lekar och lär sig istället underkastelse.35 Hon ska ha självbe-

härskning och vara väluppfostrad, vilket kväver spontanitet och glädje.36 Under puberteten blir 

flickans underlägsenhet mer påtaglig och hon kan inte bortse från pojkarnas överlägsenhet. 

Snart kommer hon emellertid att söka deras bekräftelse. Barndomens koketteri återkommer och 

hon blir medveten om sin kropps makt.37 Det blir viktigt att vara vacker och behaga för att få 

bekräftelse genom mannens begär.38 Samtidigt har samhället krav på kvinnans kyskhet. Hennes 

dygd måste försvaras och hennes ära står på spel. Kvinnligt begär hänvisas till äktenskapet och 

hennes lust ska inte vara självständig, utan avhängig maken. Mannen äger tvärtom sexuell fri-

het.39 Slutligen är moderns relation till barnen av stor vikt i socialiseringen. I sonen söker hon 

en gud, i dottern finner hon en dubbelgångare. Dottern älskas över allt annat, men samtidigt vill 

modern ofta forma henne till ”en riktig kvinna”, för att hon på bästa sätt ska accepteras i sam-

hället. Därmed förs den traditionella flickuppfostran vidare.40   

 

4  Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras undersökningar av flickors och pojkars läsning och ungdomslittera-

turs förhållande till kön och genuskonstruktion samt genusforskning på sagor. Avsnittet avslu-

tas med en övergång från sagornas genuskonstruktioner till hur genus och stereotyper framställs 

i fantasylitteraturen. 

 

                                                           
33 de Beauvoir 2002, s. 328. 
34 de Beauvoir 2002, s. 336. 
35 de Beauvoir 2002, s. 386–387. 
36 de Beauvoir 2002, s. 390. 
37 de Beauvoir 2002, s. 385, 393. 
38 de Beauvoir 2002, s. 394. 
39 de Beauvoir 2002, s. 433–434. 
40 de Beauvoir 2002, s. 337, 690. 
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4.1  Ungdomars läsning 

Maria Ulfgard har undersökt flickors och pojkars läsning, vilket presenteras i artiklarna ”Fri-

tidsläsning – bara en privatsak?” samt ”Och så var det pojkarna…”. Den förra artikeln fokuserar 

på 15–16-åriga flickors fritidsläsning, vad de väljer att läsa, hur genus konstrueras i litteraturen 

samt hur böckernas genuskonstruktion påverkar flickorna i deras vardagsliv.41 Det visar sig att 

flickorna läser mycket, och gärna böcker med kvinnliga protagonister. Ofta väljer de böcker 

där de kan relatera till huvudkaraktärens personlighet och liv. Böckerna inspirerar flickornas 

vardag, och temana de behandlar är ofta kärlek och relationer. Ulfgard menar att flickors läsning 

kan ses som ett led i att konstruera sin kvinnoidentitet i enlighet med traditionella genusramar.42 

Vidare tolkar flickorna sin läsning beroende på erfarenheter, vilket stämmer överens med väle-

tablerade receptionsteorier.43 Ulfgard nämner dock att det finns exempel där flickor distanserar 

sig från sin egen person, men att undersökningen visar att flickorna ofta läser identifikatoriskt 

samt att deras livssituation otvivelaktigt påverkar tolkningen av läsningen.44  

Vidare tar artikeln upp att skolans läsning sällan inspirerar även de mest bokslukande flick-

orna, på grund av såväl bokval som bokrecensionsupplägg på redovisningen. Ulfgard menar att 

skolan borde ta till vara på den stora lust som finns till fritidsläsningen och välja titlar ur den 

repertoar som intresserar elever för att gemensamt reflektera över böckernas karaktärer, teman 

och budskap. Därmed kan eleverna erhålla ett mer distanserat förhållningssätt till läsningen, de 

kan utvecklas och bli mer litterärt medvetna om olika sorters lässtrategier, dessutom kan en mer 

reflekterande hållning främjas, vilket är eftersträvansvärt inom litteraturdidaktiken.45 På frågan 

huruvida skolan ska lyckas engagera de elever som inte läser menar Ulfgard att det borde gå att 

finna en bok eller ett ämne som intresserar eleven, även om det skulle vara en fackbok. Hon 

menar att det inte måste vara så att skolan ständigt presenterar kanoniserade verk som för ele-

verna upplevs tråkiga.46 

 När det kommer till pojkarna är det nämligen ofta svårt att få dem att läsa, och ännu svårare 

att skapa en läslust. I Ulfgards undersökningar av pojkars läsning framgår det att det föreligger 

en stor skillnad mellan flickors och pojkars läsning och läskompetens. Anledningar till pojkar-

                                                           
41 Ulfgard, Maria, 'Fritidsläsning - bara en privatsak?', Texter och så vidare: det vidgade textbegreppet i svensk 

skola och förskola., s. 105–118, 2004a, s. 107. 
42 Ulfgard 2004a, s. 111. 
43 Ulfgard 2004a, s. 112. 
44 Ulfgard 2004a, s. 115. 
45 Ulfgard 2004a, s. 115–116. 
46 Ulfgard 2004a, s. 115, 117. 
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nas ovilja att läsa och därmed deras lägre läskompetens, kan enligt forskning ligga i utveckl-

ings- och socialpsykologiska synvinklar, genus- och kulturanalytiska perspektiv samt litteratur-

undervisning och tillgång till passande litteratur.47 När det kommer till passande litteratur fram-

håller Ulfgard återigen läsningens betydelse för identifikation, identitetsutveckling och den er-

farenhet av omvärlden som läsaren kan få genom litteraturen. För flickor i 10–16-årsåldern 

finns det i ungdomslitteraturen gott om vardagsnära kvinnliga protagonister som berör vardag-

liga teman, vilka flickorna kan identifiera sig med. Motsvarande vardagsrealism med manliga 

protagonister är enligt Ulfgard svårare att finna. Ofta porträtterar istället pojkböckerna ideali-

serade hjältar på äventyr i avlägsna miljöer. Därför menar Ulfgard att det är svårare för pojkarna 

att identifiera sig med dessa karaktärer.48 Dessutom bidrar dessa typer av litteratur till att fostra 

stereotypiskt feminina kvinnor och maskulina män, vilket inte främjar en jämställd utveckling 

mellan könen.49 Det visar sig också när pojkarna i undersökningen fritt reflekterade över sin 

läsning att de uppskattar det vardagsnära livet med kärlek, sorg och vänskap som bärande 

teman, samt när läsaren kommer protagonistens tankar och känslor nära: ”En bok som är tråkig 

att läsa är en bok där man inte kan känna igen sig i karaktärerna.”, skriver till exempel en 16-

årig pojke som medverkade i undersökningen.50 

 Porträtteringen av könen i ungdomslitteratur kan alltså vara tämligen stereotypisk och 

heteronormativ. Nilson diskuterar hur killar och tjejer skildras i typiska ungdomsböcker. I 

chick-lit jr-böcker ses ofta en stereotypt snygg machokille, som sportar, dricker öl, mest tänker 

på sex och har flera relationer samtidigt – den killen som tjejer trånar efter. Ett annat manligt 

porträtt är stereotypen av killkompisen, lite nördig eller annorlunda, men som ofta är modig och 

står upp för det rätta. Tjejerna skildras antingen som ”fina” eller ”dåliga” flickor. Gränsen mel-

lan att vara populär och tillgänglig men fortfarande respektabel är tunn. Heteronormen är på-

taglig, för tjejerna är ett tecken på att lyckas att de klär sig rätt, beter sig rätt och har en attraktiv 

pojkvän.51 Emellertid framhåller Nilson att i samband med att maskulinitetsforskningen har 

ökat växer även utgivningen av ungdomslitteratur där pojkar utforskar och orienterar sig mellan 

                                                           
47 Ulfgard, Maria, 'Och så var det pojkarna...', Från Eden till Damavdelningen: studier om kvinnan i litteraturen: 

en vänbok till Christina Sjöblad., S. 301–312, 2004b, s. 304. 
48 Ulfgard 2004b, s. 308. 
49 Ulfgard 2004b, s. 309. 
50 Ulfgard 2004b, s. 310. 
51 Nilson 2010, s. 46, 50–52. 



 
 

12 
 

alternativa manligheter. Den hegemoniska maskuliniteten, idealbilden och normen av en ”rik-

tig” man tycks få sällskap av andra manlighetsideal.52 Starka tjejer som utmanar normer kan 

enligt Nilson hittas i den moderna fantasyn.53 Detta diskuteras vidare i avsnitt 4.3. 

 

4.2  Sagor och genus 

Sagoforskaren Satu Apo har studerat folksagor ur ett kvinnoperspektiv. Hon skriver att forskare 

oroar sig för huruvida sagorna fungerar som modeller för pojkar och flickor angående manliga 

och kvinnliga könsegenskaper och beteendemönster: ”De klassiska sagorna har till och med 

karaktäriserats ur kvinnosynvinkel som ’handböcker i passivt beteende’, som lär flickorna vissa 

könsrollskonventioner som t.ex. att vara beroende av männen och önska sig ett traditionellt 

äktenskap.”54  

 Sagorna beskriver ofta goda kvinnor som passiva, hjälplösa, familjebundna, anspråkslösa 

och lydiga, vilkas huvudsakliga uppgift är att finna ett gott äktenskap. I de mer sällsynta sagor 

som beskriver starka, aktiva kvinnliga protagonister går kvinnans aktivitet oftast ut på att tävla 

om en man, återvinna en förlorad man, eller rädda en man och hennes motståndare är återkom-

mande en annan kvinna.55 I sagorna är ofta relationen mellan kvinnor präglad av svartsjuka, det 

är endast kvinnor med äkta blodsband som hjälper och stöttar varandra.56 En annan fiende till 

sagokvinnorna är ”odjuret” som håller kvinnan fången, men som hon räddas från av en man.57 

I motsats till den goda kvinnan framställs sagans ”dåliga” kvinna till exempel som en kvinna 

som avvisat en man, en otrogen kvinna, den kvinnliga hustyrannen eller häxan. Däremot har 

sagans män varken krav på lydighet eller trohet.58  

Fortsättningsvis framhålls att sagorna har påverkats av den mansdominerade kulturen som 

härskat i sekler. Enligt Apo har 70–80% av de populära undersagorna en manlig protagonist i 

huvudrollen. Berättaren har ofta varit manlig, nedtecknarna och utgivarna på 1700–1800-talet, 

med bröderna Grimm i främsta led, var manliga, liksom senare omskrivare som Walt Disney. 

                                                           
52 Nilson 2010, s. 73–76. 
53 Nilson 2010, s. 105. 
54 Apo, Satu, 'Folksagan ur kvinnoperspektiv: dyrkas den Stora Modern eller får Snövit sparken?', Sagorna finns 

överallt: perspektiv på folksagan i samhället / red.: Gun Herranen., s. 133–154, 1995, s. 134. 
55 Apo 1995, s. 134, 137. 
56 Apo 1995, s. 135. 
57 Apo 1995, s. 136. 
58 Apo 1995, s. 137, 138. 
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Sagorna har således genomgått ett manligt filter, där könsegenskaper och uppförande blivit ut-

slätande för att passa den borgerliga familje- och kvinnosynen.59 Även Clarissa Pinkola Estés, 

jungiansk analytiker och cantadora (förvaltare av de gamla sagorna), menar att upptecknare lär 

ha redigerat källan för att den bättre skulle inpassas i samtidskontexten. Hedniska symboler 

byttes mot kristna, en läkekunnig gumma blev en häxa, en ande blev en ängel, sexuella inslag 

ströks m.m. och således lär många kvinnliga myter om kroppen, sexualitet, det kvinnliga, initi-

ationsriter, botemedel och andlig extas ha gått förlorade.60 Däremot torde kvinnliga sagor, rö-

rande kvinnliga erfarenheter ha existerat inom kvinnogrupper, vilka männen aldrig nådde.61  

Hur sagorna ska behandlas i dagens samhälle är en fråga som diskuteras enligt Apo. På grund 

av dess litterära kulturarv kan de knappast förkastas, istället kan olika ställningstaganden och 

positioner antas. För kvinnor att erövra genren har exempelvis antologier sammanställts med 

sagor som hamnat utanför rampljuset, där kvinnliga protagonister framställs starka och positiva, 

exempelvis Jättens dotter och andra folksagor om starka kvinnor. Ytterligare har sagor omskri-

vits på ett sätt där könen inte längre porträtteras stereotypiskt.62  

 

4.3  Fantasy och genus 

Sagor kan relateras till fantasy genom det övernaturliga som gemensam faktor. Främmande 

världar, eller en modern värld där magi existerar, mytiska/uppdiktade varelser/väsen och ma-

giska inslag såväl som explicit assonans och intertextualitet förbinder fantasy med sagor och 

myter. Följande avsnitt presenterar fantasy och dess förhållande till sagor och avslutningsvis 

ges en bild av hur genus konstrueras inom såväl traditionell som modern fantasy.  

Fantasy kan omnämnas som ”moderna sagor” och fantasyförfattaren Lloyd Alexander menar 

att ”Fantasy is hardly an escape from reality. It is a way of understanding it.”63 Liknande argu-

ment har använts för sagan, som sedan urminnes tider svarat på människans existentiella 

frågor.64 Sagor betraktas som läkande och fulla med vägledande lärdomar och en romantiserad 

syn på sagans/mytens kraft är såväl de tröstande svaren, att efter döden kommer Nangijala som 

att det onda kan besegras och att drakar kan dödas.65  

                                                           
59 Apo 1995, s. 139, 149. 
60 Estés, Clarissa Pinkola, Kvinnor som slår följe med vargarna: myter och sagor om vildkvinnans arketyp, Ny, 

omarb. och utök. uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1998, s. 26–27. 
61 Apo 1995, s. 139. 
62 Apo 1995, s. 148–149. 
63 Ehriander & Nilson 2012, s.  88. 
64 Ehriander & Nilson 2012, s. 89. 
65 Estés 1998, s. 26, Ehriander & Nilson 2012, s. 90–91. 
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 Centrala kännetecken för fantasy sedan 1950-talet är myten som en referensram, hjältens 

resa och kampen mellan gott och ont.66 I den traditionella ”heroiska fantasyn” förekommer ofta 

en könsstereotypisk värld där den manliga protagonisten räddar världen och de få kvinnor som 

porträtteras är passiva. Kvinnor skildras som hjältens älskade som han ska rädda, som den råd-

givande äldre/moderliga kvinnan eller som den onda förförerskan. Detta mönster påminner om 

sagornas struktur och genuskonstruktioner, vilka som tidigare nämnts kan kritiseras för att vara 

könsstereotypa. Det kan påstås att de enda självständiga kvinnorna i sagor såväl som i tradit-

ionell fantasy, är häxorna.67 Trots allt förekommer exempel på både gamla folksagor och trad-

itionell fantasy där kvinnor och flickor porträtterats som starka protagonister, men för att gene-

ralisera, är det inte de som fått störst uppmärksamhet och spridning. 

 Även mer modern fantasy kan och har kritiserats för att vara könsstereotypisk, vilket bland 

annat Nilson diskuterar. Exempelvis kritiseras hemmafruarna i Harry Potter och Hermiones 

roll som följeslagerska. Hermione diskuteras flitigt då hon porträtteras både som Harrys ”side-

kick” men också som en stark, banbrytande karaktär som är oersättlig i Harrys kamp mot onds-

kan.68 Bellas och Edwards förhållande i Twilight-serien är också väl analyserat, och kritiseras 

å ena sidan som heteronormativt, för maktförhållandet mellan dem, där Edward framställs kon-

servativ och beskyddande, och som den onaturligt vackre, starke, självbehärskade, självbestäm-

mande mannen. Bella framställs däremot som alldaglig, mänskligt svag, klumpig, i behov av 

beskydd, hon tar ansvar för hushållssysslor och hon kan inte kontrollera sin sexuella lust. Å 

andra sidan kan Bella ses feministiskt då hon är mer drivande till sex, och då hon övertalar 

Edward att frigöra henne från den beroendeställning hon är i, genom att göra henne till vam-

pyr.69  

Den senaste tiden har fantasy gett flickor och kvinnor större möjlighet att vara normöverträ-

dande, vilket kan bero på att normöverträdande beteenden lättare accepteras i miljöer, världar 

och situationer som inte är vår verklighet.70 Utgivningen av fantasy med feministisk- och queer-

perspektiv, som ifrågasätter stereotypa mönster och normer, har tillkommit på bokmarknaden 

inom det senaste decenniet.71 I dessa får de kvinnliga karaktärerna ett nytt handlingsutrymme.72 

Dessa moderna kvinnliga hjältar verkar emellertid inte representera slutet på gamla föreställ-

ningar. Kvinnornas egenskaper förmildras såväl som förminskas för att inte bryta mot normen 

                                                           
66 Ehriander & Nilson 2012, s. 89. 
67 Nilson 2010, s. 95–96, Ehriander & Nilson 2012, s. 135. 
68 Nilson 2018, s. 30–31. 
69 Nilson 2010, s. 134–143. 
70 Nilson 2018, s. 27. 
71 Nilson 2018, s. 33. 
72 Ehriander & Nilson 2012, s. 138. 
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för mycket. Det är till exempel lättare att acceptera att en kvinna slåss, om hon slåss för sitt barn 

och en krigande kvinna ”blir” mindre farlig om hon är ung och dessutom lättklädd.73 Vrede och 

våld i litteraturen skildras också ofta olika för pojkar/män och flickor/kvinnor. Det finns före-

ställningar om att flickor/kvinnor inte ska vara arga och inte slåss. När litterära kvinnliga 

karaktärer brukar vrede och våld är det ofta som ett verktyg, vilket kan innebära att hon antingen 

blir hjälte eller monster.74  

Pojkars liksom flickors genuskonstruktion kan alltså påverkas av litteratur, och de normer 

som uppvisas kan vara både snäva och begränsande, men även utmanande samt ifrågasättande 

och nya normer kan till och med förankras, vilket bland annat fantasy och queer fantasy kan 

bidra till. Litteratur kan följaktligen vara normbevarande, normgivande och normöver-

skridande.75 Nilson citerar Kameron Hurley på tal om att litteratur kan ifrågasätta föreställ-

ningar, rucka på stereotyper och ge oss nya perspektiv: 

 

Story is powerful. It can hold us back. Box us in. But it can also change our assumptions. Teach us to build 

structures. Or tear down those structures altogether and start over again new. Anything is possible. But to 

make it possible, we must first acknowledge that none of it is normal.76  

 

Om litteraturen speglar samhället, eller om samhället speglar litteraturen, kanske inte kan få ett 

entydigt svar. Men enligt ovanstående citat kan litteraturen påverka människor, och om nya 

strukturer skapas i de berättelser som berättas, finns en möjlighet att litteratur, film och andra 

medier kan bidra till nya samhälleliga strukturer och normer. 

 

5  Material och metod 

Denna studies empiriska material består av ungdoms/fantasyromanen Den mörkaste delen av 

skogen (2017) av Holly Black, vilket är en hybrid av folktro och sagoinslag i en nutida kontext. 

Verket utspelar sig i staden Fairfold som ligger vid en förtrollad skog. Skogen är full av väsen, 

vilka kallas skogsfolket. Den elake älvkungen Alkungen regerar, han kontrollerar det härjande 

monstret Sorg och en pojke sover i en glaskista i en skogsglänta. Skogsfolket kan vara lika 

generösa som de kan vara grymma, men lokalbefolkningen vet hur de ska bete sig och skydda 

                                                           
73 Ehriander & Nilson 2012, s. 139–140. 
74 Nilson, 2010, s. 150–156. 
75 Nilson 2010, s. 158. 
76 Nilson 2018, s. 9. 
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sig för att leva parallellt med dem.77 Turisterna som den magiska skogen och pojken i kistan 

lockar, är däremot lovligt byte för skogsfolkets grymhet, och årligen försvinner människor i 

skogen.78 Syskonen Ben och Hazel samt deras vän Jack utgör bokens drivande karaktärer, vil-

kas egenskaper och handlingar utgör huvudmaterial för analysen. 

 

5.1  Urval och avgränsningar 

I min efterforskning av lämpliga texter för denna undersökning, där mina utgångspunkter sago-

inslag, fantasy/ungdomslitteratur och genus/icke-stereotypiska genuskonstruktioner, fungerar 

som bärande faktorer, läste jag bland annat Maria Nilsons Feministisk fantastik. Där fann jag 

följande citat angående Nilsons urval av böcker som diskuterar makt och hierarkier samtidigt 

som de utmanar heteronormerna: 

 

Ett utmärkt exempel på vad vi kan kalla queer fantasy är Holly Blacks The Darkest Part of the Forest (på 

svenska: Den mörkaste delen av skogen), där Black återvänt till att skriva om förhållandet mellan människor 

och älvor, vilka hos Black är lika lockande som farliga. Denna roman är en utmanande omskrivning av 

folksagor som Snövit där Black bytt ut den sovande prinsessan i glaskistan mot en sovande älvprins. Inled-

ningsvis kan man som läsare kunna tro att det är Hazel, den starka flickan som utmanar gamla traditioner 

både bland människor och älvor, som är tänkt att bli den sovande prinsen Severins sanna kärlek. Men istället 

är det brodern Ben som är Severins själsfrände […].79 

 

Detta lät passande för mitt syfte och efter läsningen kunde jag instämma med Nilson om verkets 

potential att ifrågasätta strukturer, och valde därmed romanen som objekt för min undersökning. 

 Studien avgränsas som jag tidigare nämnt till att undersöka karaktärer, genuskonstruktioner 

och normer utifrån genusteori. Dock vill jag nämna några ord om intertextuella samband, vilket 

är tydligt förekommande i detta och liknande verk, och som är ett viktigt inslag i litteraturdi-

daktiken och läroplanen för att främja elevers förståelse av litteraturens dialogism. På grund av 

studiens omfång begränsas dock denna undersökning till att fokusera på genus och normer, men 

det låter ju inte eventuellt arbete med verket i skolan att enbart avgränsas till detta. 

 

                                                           
77 Black, Holly, Den mörkaste delen av skogen, Rabén & Sjögren, Stockholm, 2017, s. 23, 32. 
78 Black 2017 s. 13–14. 
79 Nilson 2018, s. 36. 
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5.2  Metodbeskrivning 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar, vilket är att undersöka genuskonstrukt-

ion i ett ungdoms/fantasyverk samt relatera detta till litteraturdidaktiska möjligheter, brukas en 

kvalitativ metod som innebär en litterär karaktärsanalys av verkets huvudpersoner. Undersök-

ningen utförs genom närläsning av romanen. Närläsning är en metod för att detaljstudera en 

text, och innebär att man läser texten nära och frigör den från författarens situation och intent-

ion.80 Karaktärsanalysen utgår från Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlssons Epikanalys: en 

introduktion och deras kriterier för analys av karaktärer. Närläsning i förhållande till karaktär-

sanalys tycks vara en passande undersökningsmetod för denna typ av studie. 

Karaktärer konstrueras utifrån upplysningar som berättaren lämnar i texten. I texten finns 

ledtrådar som bidrar till analys av karaktärerna. Dessa kan vara direkta eller indirekta och för-

stås genom beskrivningar, repliker, handlingar samt genom beskrivning av karaktärens yttre.81 

Verkets drivande karaktärer kartläggs utifrån ovanstående kriterier och i analyskapitlet relateras 

resultatet av karaktärsanalysen till genusteori. 

 

6  Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet av den litterära karaktärsanalysen. Undersökningen 

fokuserar på verkets drivande och mest viktiga karaktärer, nämligen Hazel, Ben, och Jack. Älv-

prinsen Severin är även betydelsefull, men beskrivs utifrån hans förhållande till framförallt Ben, 

och inte individuellt. Under analysen observerades ett antal återkommande teman och problem 

dessa karaktärer möter. Följande avsnitt inleds med en övergripande presentation av karaktä-

rerna, därefter redovisas de utifrån en tematisk disposition och således inte i kronologisk ord-

ning såsom de framkommer i boken. 

 

6.1  Hazel, Ben och Jack  

Mätt i utrymme är Hazel verkets viktigaste karaktär. Hon är en sextonårig rödhårig tjej med en 

vild inre natur. Som barn drömde hon om att bli riddare, och slogs tillsammans med sin bror 

Ben mot Fairfoldskogens onda varelser. När detta blev för farligt slöt hon ett obetänksamt avtal 

                                                           
80 Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders, Epikanalys: en introduktion, Lund, 1999, s. 38. 
81 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 62–63. 



 
 

18 
 

med skogsfolkets kung för att inte behöva ge upp sin dröm. Avtalet skulle komma att kosta sju 

år av hennes liv. Tonåringen Hazel kysser ideligen killar och krossar hjärtan, men egentligen är 

hon kär i Bens bästa vän Jack, vilket hon varit sedan barndomen.  

 Hazels ett år äldre bror Ben fick som barn en övernaturlig musikalisk gåva av en älva, och 

med musiken kan han trollbinda skogsfolket, vilket är hans roll i syskonens kamp mot dem. 

Musiken är emellertid mer kraftfull än vad han kan kontrollera. Vid en musiklektion förlorar 

Ben kontrollen vilket leder till en hemsk olycka. Därefter växer rädslan att återigen förlora 

kontrollen, och han bryter sina fingrar och ger upp gåvan. Ben är homosexuell och den 

romantiske historieberättaren som drömmer om sådan kärlek som bara existerar i sagorna. Han 

är den som dagligen besökt den sovande pojken i glaskistan och i åratal berättat alla sina tankar, 

drömmar och känslor för honom. Pojken i glaskistan var alltid huvudkaraktären i barndomens 

berättelser och fantasier som syskonen levt sig in i och förälskat sig i. 

 Jack är slutligen en bortbyting, en son till en älva, men som hans människomamma behöll 

då att hon ansåg att någon som är villig att byta bort sitt barn inte förtjänar honom. Jack har 

hela sitt liv vetat att han inte hör hemma bland människorna, och han lever med att dölja både 

sina magiska förmågor och kontakten till sina skogssläktingar. Ben och Jack förstår sig på 

varandra, förstår sig på hur det är att leva med magins gåva/förbannelse, och detta är den starka 

länken i deras vänskap. 

 

6.2  Familj/Föräldrars påverkan 

Ben och Hazel växte upp med bohemiska, tankspridda konstnärsföräldrar. Hemmet var ett öp-

pet hus av terpentin, färg och fester. Konventionellt var tråkigt och Hazel lärde sig att vara stolt 

över hur annorlunda de var. Trots att Ben vid ett tillfälle fick ett svärd och Hazel en docka, så 

kastade hon dockan och lekte riddare. Barnen spenderade mer tid springandes i skogen och 

hittade på äventyr – eller levde äventyr. Familjen var dålig på att prata om verkliga saker och 

om känslor, men föräldrarna förstod sig på att se efter Bens begåvning.82 Hazel fick istället höra 

att ” – Du har helt enkelt inte hittat vad du är bra på än.”83  

 Föräldrarna blev med tiden mer ”normala”, men Hazel växte trots det upp och blev den som 

skulle fixa allt, hon såg till att lära sig att leva i och från skogen, hon skulle rädda prinsen och 

rädda Fairfold. Jack påminner henne senare om barndomen, vilket han menar är anledningen 

                                                           
82 Black 2017, s. 69, 78. 
83 Black 2017, s. 81. 
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till att hon har en mur omkring sig och inte på riktigt släpper någon nära, samt varför hon tror 

att hon måste fixa allt själv. Jack menar att Hazels barndom format henne.84  

 Jacks mamma har krav och förväntningar på honom och på hans människobror Carter. Såväl 

vad gäller skolarbete och familjesammankomster som hur de behandlar tjejer: ” – Mamma flår 

mig levande om jag missar fysikprovet.”, ” – Mamma skulle döda mig om hon fick reda på att 

jag tagit med en tjej ut på dejt och sedan bara lämnat henne ensam, någonstans, utan något sätt 

att ta sig hem. […]”, ” – Båda mina mammor skulle kräva att jag bad dig om ursäkt.”85 Vidare 

skulle föräldrarna gå genom eld för sina söner, och de stöttar Jack när Fairfolds invånare tror 

att anledningen till de hemskheter som sker i staden är att Jacks älvfamilj vill ha honom tillbaka: 

” – Vad oss anbelangar får gärna hela staden brinna upp. Du är det enda som betyder något för 

oss.”86 

 

6.3  Ensam, annorlunda och tvivlande 

Hazel höll avtalet med Alkungen hemligt och det formade henne att ta vara på sin tid. Undan-

hållandet gjorde att hon kände sig ensam, ”utanför, ändamålslös och på drift” och hennes age-

rande tyder på att hon försökte glömma rädslan för på vilket sätt hon skulle förlora sju år av sitt 

liv: ”Hon lämnade inga stigar outforskade, inga pojkar okyssta, inga förälskelser outforskade 

och inga dåliga idéer oprövade.”87 Trots hennes självsäkra yttre ifrågasätter hon sig själv: 

”Varför sökte hon sig alltid till problem?” och tvivlar på sig själv: ”Men flickan i spegeln såg 

inte ut som någon mästerbedragerska. Hon såg ut som någon som redan var ute på hal is.”, ”Det 

var för mycket. Men eftersom hon bara hade sig själv att förlita sig på fick det inte vara för 

mycket. Det fick vara precis lagom. Det fick vara vad hon klarade av och hon var tvungen att 

klara av det.”88 Vid ett tillfälle sjunker hon gråtande ihop och tror att hon är ensam, men Ben 

ser henne: ”Hazel som aldrig grät. Hon som var gjord av stål. Hon gick aldrig sönder. Det fanns 

ingen som var tuffare än hans syster. Det värsta var att hon grät så tyst, som om hon lärt sig 

själv att gråta så, […].”89  

                                                           
84 Black 2017, s. 272. 
85 Black 2017, s. 65, 158, 213. 
86 Black 2017, s. 246. 
87 Black 2017, s. 17, 35. 
88 Black 2017, s. 102, 145, 191. 
89 Black 2017, s. 225. 
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Efter att Hazel berättat alla sina hemligheter känner hon sig nervös och sårbar, och när hon 

säger ”Jag gillar dig” tillbaka till Jack låter det snarare som en anklagelse än något bra och hon 

känner sig som en katastrof.90  

 Ben är däremot ensam med sin magiska musikaliska förmåga och han är rädd för den kraft 

som finns i musiken och som han inte har förmåga att kontrollera:  

 

– Jag är rädd att det var musiken som fick honom att tycka om mig, men inte ens den misstanken kan få 

längtan efter att spela igen att försvinna. Det var därför jag bröt mina egna fingrar. Jag var rädd att jag skulle 

börja spela igen varje gång det var något jag ville ha tillräckligt mycket.91  

 

I Den mörkaste delen av skogen framstår Bens sexualitet aldrig som avvikande. Han tycks alltid 

ha accepterats och var redan som barn medveten och öppen med sin läggning. 

 

Hazel hade inte tyckt att det var något konstigt med att hon och hennes bror hade samma låtsaspojkvän. De 

var kära i honom för att han var prins, älva och magisk och för att de älskade prinsar, älvor och magi. De 

älskade honom på samma sätt som de älskat Odjuret […] sångare i band och som de älskade filmstjärnor.92 

  

Emellertid har Ben, precis som vem som helst, tvivel på sig själv i förhållande till den han gillar: 

”Ben ångrade sig i samma ögonblick som han sa det. Att känna sig osäker är en sak, att visa det 

en annan.”, och han känner sig skamsen över att Severin vet allting om honom och hur han 

känner: ” – […] Jag fattar att du tycker att jag är löjlig. […] Jag fattar hur korkad jag är, […].”93  

 Jack å sin sida har alltid vetat att han är annorlunda, bortvald av sin älvmamma och han 

känner sig påtvingad sin människofamilj. Han påverkas av invånarnas knep för att hålla skogs-

folket på avstånd, vilket är en ständig påminnelse om att han inte hör hemma bland männi-

skorna. När skogsfolket hämtar honom till sina fester kan han inte låta bli att följa med, vilket 

han skäms över samtidigt som han älskar det:  

 

[…] [Ben] kunde omöjligt förstå hur det kändes att rida genom natten eller dyka tillsammans i en månbelyst 

tjärn. Han kunde inte förstå hur det kändes att dansa tills det var som att jorden öppnade sig under ens fötter, 

att vara bland varelser som inte var människor och aldrig kunde bli det, att vara en av dem. Och Ben kunde 

omöjligt förstå skammen som Jack kände efteråt när svetten dunstade från hans hud och han lovade sig 

själv att inte följa med nästa gång dem kom för att hämta honom. Ett löfte som han aldrig skulle lyckas 

hålla.94   

                                                           
90 Black 2017, s. 268, 270. 
91 Black 2017, s. 143. 
92 Black 2017, s. 63. 
93 Black 2017, s. 231, 233. 
94 Black 2017, s. 137–144. 
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6.4  Kärlek och kyssar 

Som tolvåring upptäckte Hazel att hon kunde få killar att rodna och hon roade sig med flörtandet 

som gav henne en kick. På den tiden var flörtandet aldrig mer än blickar.95 Hazels första kyss 

var ofrivillig: Ben hade precis blivit lämnad av sin pojkvän Kerem, då Kerem kysste Hazel i 

skolkorridoren – vilket Ben bevittnade. Hazel tog på sig skulden för kyssen (för att hon tidigare 

flörtat med honom) såväl som för att Ben därefter tappade kontroll över musiken, vilket kom 

att innebära hans musiklärares död.96 Senare skulle Hazel kyssa pojkar utan större eftertanke: 

”För att de var snygga, för att hon var berusad, för att hon var uttråkad, för att de lät henne, för 

att det var roligt, för att de såg ensamma ut, för att det fick henne att glömma sina rädslor ett 

tag, för att hon inte visste hur många kyssar hon hade kvar.”97 Hazel är hjärtekrossaren, vilket 

hon blir retad för samt att ungdomarna i Fairfold tycks tro att Hazel kysser vem som helst.  

Emellertid har Hazel sedan barndomen varit, och är fortfarande hemligt förälskad i Jack. En 

festkväll när hon kysser Jack och han drar sig tillbaka känner hon sig maktlös, dum och avvisad 

– hon trivs bättre i rollen som hjärtekrossaren.98 På älvornas gästabud dansar Jack och Hazel, 

och han kallar henne ”sötnos”, vilket Hazel trots en magisk berusning reflekterar över är ett 

attribut för ”katter, gulliga småbarn eller tuffa brudar i svartvita filmer.”99 Efter gästabudet 

kysser Jack och Hazel åter varandra och när Jack berättar att han gillar henne chockeras hon 

innan hon tar chansen att berätta alla sina hemligheter för honom.100 Den natten sover Jack över 

hos Hazel, och Hazel tror att övernattningen skulle ”sätta strålkastarljuset på allt det med relat-

ioner som hon inte var bra på” men tvärtemot känns det bra, skönt och tryggt med Jack intill 

sig.101 Slutligen, trots Hazels tvivel på hur dålig hon är på kärlek, hur trasslig, onormal och hur 

rädd hon är, så svarar Jack:  

 

– Jag vill inte ha någon som är normal. Jag vill inte ha någon som är ofarlig. Jag vill ha dig. Jag har älskat 

dig sedan första gången jag såg dig när du var vild och obändig och modig och sprang genom skogen med 

läpparna lilafärgade av björnbärssaft […].102  

 

                                                           
95 Black 2017, s. 82. 
96 Black 2017, s. 85. 
97 Black 2017, s. 9. 
98 Black 2017, s. 9, 18–21. 
99 Black 2017, s. 193. 
100 Black 2017, s. 218–219. 
101 Black 2017, s. 237. 
102 Black 2017, s. 321. 
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Ben längtar efter kärlek och bjuder ut sitt hjärta på silverfat i förhoppning att möta den sanna 

kärleken, ”Om Hazel tog för lätt på att kyssa killar tog hennes bror Ben alldeles för allvarligt 

på det. Han ville vara kär och var bara alltför villig att ge bort sitt ännu bultande hjärta.”103 Ben 

blev djupt sårad av första pojkvännen, och går på misslyckade dejter. När prinsen befriats tror 

Ben att Severin är menad för Hazel, eftersom hon hade befriat honom och prinsen hade kysst 

henne, för det var så det fungerade i sagor.104 När Severin besöker Ben för att tacka honom och 

berätta om sin syster – monstret Sorg, som innan hon förvandlades var en älvprinsessa – inser 

Ben att han verkligen älskar Severin, och Ben är säker på att Severin kommer att såra honom 

värre än han någonsin blivit sårad förut. Trots det tar han ett första fysiskt initiativ och lägger 

handen på Severins rygg.105 Efter att Ben ännu än en gång har blottat sitt hjärta är det Severin 

som kysser honom.106 Mot bokens upplösning deklamerar Severin inför riddare, hovfolk och 

skogens alla varelser:  

 

– Ben, […] Jag älskar dig som i sagorna. Jag älskar dig som i balladerna. Jag älskar dig som ett blixtnedslag. 

Jag har älskat dig sedan tredje månaden du kom och pratade med mig. Jag älskade att du fick mig att vilja 

skratta. Jag älskade din vänlighet och att du gjorde små pauser när du pratade, som om du inväntade mina 

svar. Jag älskar dig och jag leker inte med någon när jag kysser dig, inte med någon.107  

 

6.5  Att skydda varandra 

Anledningen till att Hazel inte berättar om avtalet med Alkungen är för att hon inte vill att Ben 

ska känna skuld för att hon ensam utsatt sig för fara.108 Hon berättar heller inte för Jack 

omgående om vad hon fått veta av Alkungen under gästabudet, på grund av att hon inte vill 

oroa honom.109  

Ben är i sin tur rädd för Hazels skull – att hon fysiskt skulle råka illa ut om de fortsätter att 

slåss mot skogsfolket.110 Han ifrågasätter hennes behov av att alltid klara sig själv och ser det 

som sin skyldighet att skydda Hazel och täcka upp för henne. Men när han ser intimiteten mellan 

                                                           
103 Black 2017, s. 16. 
104 Black 2017, s. 199. 
105 Black 2017, s. 209. 
106 Black 2017, s. 231–232. 
107 Black 2017, s. 297. 
108 Black 2017, s. 47. 
109 Black 2017, s. 214. 
110 Black 2017, s. 79. 
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Hazel och Jack är det vännen han oroar sig för och han blir rädd att Hazel kommer att krossa 

Jacks hjärta.111 

Även Jack bekymrar sig för Hazel, och inför gästabudet är han osäker på huruvida han kom-

mer att kunna skydda henne och efter Hazels ”magiblackout” är han orolig och arg på sig själv: 

” – Det var mitt ansvar att skydda dig.”112  

 

6.6  Mod, uppoffringar och våld 

Barndomens riddardrömmar tog Hazel ut i skogen och satte hennes mod på prov, och som den 

riddare hon ville vara såg hon till att uppbåda mod och vinna, även om hon var rädd. När Sorg 

rasar i skolan tvekar hon inte att hjälpa dem som fallit offer för monstret, trots sorgen som höll 

på att ta över henne: ”Hon trodde inte att hon skulle klara det. Du behöver inte tro att du ska 

klara det, sa hon till sig själv. Gör det bara.”113 Hon är också dumdristig, men gör vad som 

helst för att rädda det hon håller kärt: ”Hon hade begett sig till Alkungens slott en fullmånenatt. 

Det gick inte att göra något mer dumdristigt än så.”, ”Det var läskigt […] trots att hon var 

darrande rädd […] var hon tvungen att ta reda på allt hon kunde […]. Annars skulle all skräck 

och fasa varit förgäves.”114  

 Hazel brukar återkommande våld, hon drivs till det av en stark känsla av rättvisa och att hon 

måste vara räddaren. Hennes kropp mörbultas och åsamkas av sår och skador.115 Och när hon 

dödar skogsväsendet Benjungfrun känner hon sig ”rusig av seger och blodtörst.”116 

 Ben är villig att offra sitt liv för Hazel.117 Han har med sin musik räddat henne både som 

barn mot sjörået, och han räddar dem alla när Sorg kommer till Jack och Carters hus. När hans 

skadade fingrar inte klarar av att spela för att trollbinda skogsmonstret börjar han istället sjunga 

och leder därmed Sorg genom smärtan tills hon lugnar sig.118 Ben uppvisar även ilska och fru-

stration och slår näven i väggen när Hazel gett sig av till gästabudet utan att ta med sig honom.119 

Även Jack tvekar inte att offra sig, han beger sig omedelbart till hemmet när han får reda på 

att invånarna håller råd där, trots att det är huruvida Jack hör hemma bland dem som diskuteras. 

                                                           
111 Black 2017, s. 112, 197, 225. 
112 Black 2017, s. 169, 213. 
113 Black 2017, s. 147. 
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115 Black 2017, s. 256. 
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117 Black 2017, s. 113. 
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Han är beredd att ge sig av till älvorna om det är vad som krävs för att staden ska få frid.120 Han 

säger sig också ge sin älvmamma vad hon än begär, det vill säga honom, om hon hjälper dem i 

striden mot Alkungen.121 

I den slutliga kampen blir Ben torterad av Benjungfrun på kungens order, och både Severin, 

Hazel och Jack försöker att rikta uppmärksamheten mot dem, och således offra sig själva, istäl-

let.122 

 

7  Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet av den litterära karaktärsanalysen utifrån genusteoretiska 

perspektiv. Här återvänder jag till studiens forskningsfrågor:  

 

• Hur konstrueras genus i texterna? 

• Hur förhåller sig sagors och samhällets traditionella genuskonstruktioner till dem i Den 

mörkaste delen av skogen? Dvs. hur upprätthåller och/eller överskrider bokens karaktä-

rer traditionella normer? 

 

Jag har studerat handlingar, repliker, tankar och känslor för att undersöka Hazels, Bens och 

Jacks sätt att konstruera genus. I denna analys relateras dessa till genusteori och sagors samt 

samhällets traditionella normer och stereotyper. Jag analyserar sålunda hur handlingar, repliker 

osv. bryter mot respektive upprätthåller normer. 

Utifrån Gemzöes resonemang har konstaterats att genuskonstruktioner påverkas av sam-

hällets normer, bland annat genom familjens förhållningssätt.123 Därför är det värt att notera hur 

familjerna i Den mörkaste delen av skogen framställs i förhållande till uppfostran och värde-

ringar. Resultatet visar att Jack och Carters mamma har höga förväntningar på sina söner, vad 

gäller familjeliv såväl som skolarbete. Detta är förväntningar som till högre grad traditionellt 

ställs på flickor. Vidare förväntar sig mamman, liksom Jacks älvmamma, att pojkarna ska be-

handla flickor med respekt, vilket tycks göra dem medvetna samt påverka dem att bete sig re-

spektfullt. Hazels och Bens föräldrar kan däremot uppfattas som mer upptagna av det binära 

                                                           
120 Black 2017, s. 245. 
121 Black 2017, s. 267. 
122 Black 2017, s. 287, 290. 
123 Gemzöe 2002, s. 47. 
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könssystemet – de ger barnen typiska pojk- och flickleksaker samt prioritering av Bens musi-

kaliska förmåga framför Hazels talang att döda monster, vilken de överhuvudtaget inte är med-

veten om förrän senare i verket. Däremot kan den konstnärliga prioriteringen förklaras genom 

föräldrarnas egna intressen och inte genom ett val att välja Bens intresse framför Hazels. På 

grund av föräldrarnas försumliga uppmärksamhet över barnen lär sig Hazel, trots att hon är 

yngre än Ben, att klara allt på egen hand. Hon lär sig omsorg och att ta hand om alla, vilket är 

i enlighet med de förväntningar som vanligtvis ställs på flickor, vilket bland annat Connell 

konstaterar.124 Jack uttrycker till och med i romanen att Hazels strävan efter självständighet och 

att ta hand om samt rädda alla kommer från hennes barndom. Vidare diskuterar de Beauvoir 

perspektiv på relationen mellan mor och barn, men framför allt mellan mor och dotter. Modern 

ser i dottern en yngre version av sig själv och har en inneboende önskan att skapa en avbild av 

sig själv i dottern. Enligt de Beauvoir innebär det en överföring av moderns livserfarenheter 

och följaktligen samhällets strukturer för att uppfostra en riktig kvinna.125 Detta innebär i sin 

tur att även den unga kvinnan hålls på hennes förutbestämda plats i samhället. Ben och Hazels 

mamma uttrycker en oro över att Ben inte skulle bli konstnärlig som föräldrarna, vilket leder 

till att älvan ger honom den magiska musikgåvan. Här kan vi sålunda se en önskan att det första 

barnet skulle bli en sorts spegling av modern, eller kanske att sonen blir den gud som de 

Beauvoir menar att modern söker i sin son, vilket på sätt och vis går i uppfyllelse då Ben blir 

enastående musikalisk. Om denna önskan från modern är kopplad till kön kan endast spekuleras 

i. Kanske kan man se det som att modern överför sina egna drömmar på Ben? Har denna 

överföring och detta avbildande i sin tur påverkat Bens genus och sexuella identitet? 

Trots, eller på grund av, familjens initiala påverkan bryter Ben och Hazel mot flera tradit-

ionella könsstereotyper. Ben är den romantiske, estetiske, känslosamma killen och Hazel är 

äventyrlig, stridslysten, ”dålig” på relationer och ”en som kysser många killar”. 

Gällande kärleksrelationer och sexuella erfarenheter, insåg Hazel som tidigare påpekats re-

dan som tolvåring vilken påverkan och makt hennes kropp har över pojkar. Den njutning som 

uppmärksamheten ger henne kan relateras till de Beauvoirs tankar om unga kvinnors koketteri 

för uppmärksamhet samt Ambjörnssons noterande av att kvinnlig heteronorm bland annat in-

nebär att vara attraktiv för killar. Senare är det däremot normöverträdande att Hazel aktivt tar 

för sig och är initiativtagande till hångel, hon är heterosexuell på ”fel sätt” vilket hon både döms 

för (stadens ungdomar betraktar henne som lätt på foten då hon ”kysser vem som helst”) och 
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retas för (genom beteckningen ”hjärtekrossaren”). Alltså upprätthålls de Beauvoirs och Am-

björnssons normer om kvinnlig dygd och sexualitet i Den mörkaste delen av skogen.126 Att en 

flicka/kvinna som överskrider en samhällelig norm döms är ett bevarande av gamla normer.  

I Hazels och Jacks förhållande kan man se osäkerhet och initiativtagande från båda sidor. 

De har båda gett sken av att inte vara intresserade av varandra. Hazel känner sig å ena sidan 

utom kontroll, vilket hon ogillar medan Jack å andra sidan alltid har känt sig ovärdig Hazel, och 

dessutom var hon ju ofta upptagen med att kyssa någon annan. De tar båda initiativ och visar 

sig båda sårbara. En slutsats kan vara att detta förhållande skildras relativt verklighetstroget och 

normkritiskt, och inte så stereotypt som förhållandena i exempelvis chick lit jr. vilket Nilson 

diskuterar.127  En noterbar händelse kan dock vara när Jack kallar Hazel för ”sötnos”, vilket hon 

reagerar över är ett smeknamn för ”katter, gulliga småbarn eller tuffa brudar i svartvita fil-

mer.”128 Detta smeknamn kan ses som ett förminskande.  

Vidare tar Ben som sagt allvarligt på kärleken. Han är också homosexuell, vilket framkom-

mer lika naturligt som heterosexualitet gör i boken. Därmed skildras sexualitet normkritiskt när 

Black normerar fler sexuella läggningar än heterosexualitet. Ben har emellertid erfarenhet av 

brustet hjärta. Dessutom var han alltid osäker på huruvida pojkvännen tyckte om honom för 

hans egen skull eller på grund av hans magiska musik. Detta påverkar Ben och han framstår 

osäker och passiv när det kommer till Severin och deras kärlek. Han är också övertygad om att 

Hazel och Severin är ämnade för varandra. Denna osäkerhet och passivitet kan i sin tur kopplas 

till homosexualiteten. Ur detta perspektiv kan Bens genus ses som såväl normöverträdande som 

normbevarande – är han en man som är känslig, eller är han känslig (typiskt feminin egenskap) 

på grund av att han är homosexuell och att en vanlig föreställning om homosexuella män är att 

de är mer feminina?  

Jack kan jämföras med de Beauvoirs begrepp ”den Andre”.129 Han är en älva som lever bland 

människor, och kan således ses som en annan ”ras”. Han ses på som avvikande, men samtidigt 

som en del av samhället. Han försöker att passa in och han älskar sin människofamilj, men han 

dras ständigt mot skogen och att följa sin inre natur. Han har hamnat i en situation där han inte 

kan vara allt det han är. Detta kan relateras till traditionella roller och normer för könen, men 

här finns istället normer för hur människor ska vara och bete sig, som han har svårigheter att 

anpassa sig till. 
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Vidare kan noteras att den omsorg som karaktärerna visar för varandra delvis skiljer sig åt 

beroende på kön. Å ena sidan oroar sig Ben och Jack för att Hazel fysiskt ska komma till skada, 

då hon tar stora risker när hon utmanar skogens monster. Killarna ser det upprepande som deras 

uppgift att skydda henne. Hazel å andra sidan skyddar både Ben och Jack från sanningen, hon 

vill inte oroa dem, eller få dem att känna skuld eller ansvar för något hon gör. Sålunda kan detta 

ses inom den traditionella normen – män som kvinnors överordnade ska skydda dem från faror. 

Visserligen kan detta också ses ur ett åldersperspektiv, Ben som äldre syskon kan naturligt 

känna ansvar för sitt yngre syskon. Ben oroar sig även för att Hazel ska såra Jack när de börjar 

komma varandra nära. Detta kan ses som en tanke där Hazel har makt över Jack, vilket går emot 

den traditionella könsordningen. Gemensamt är dock att alla ungdomar är självuppoffrande, de 

är beredda att offra sin egen person för att rädda de andra.  

Enligt Nilson samt de Beauvoir framgår vidare att tjejer traditionellt sett inte ska vara arga 

eller våldsamma.130 Hazel är ändå den, tillsammans med Severin, som brukar mest våld (bort-

sett från monstren) i verket. Hazel beskrivs vid ett tillfälle som ”rusig av blodtörst” vilket är 

normöverträdande. Däremot framställs hennes goda anledning (att slåss för att skydda dem hon 

älskar) samt hennes unga ålder, vilket innebär den typ av förmildring och förminskning av 

Hazels egenskaper som Ehriander & Nilson diskuterar.131 

Ben uppvisar våld när han bryter sina egna fingrar för att inte missbruka den makt musiken 

ger honom samt visar ilska när Hazel utsätter sig själv för fara. Det senare kan relateras till 

mannens omsorg av samt ansvar för kvinnan.  

 

7.1  Konklusion 

Inledningsvis ses Den mörkaste delen av skogen som normbrytande: det är den modiga tjejen 

som befriar pojken i glaskistan och hon utmanar normer både i vardagen och genom kampen 

mot skogens monster. Verket utmanar heteronormen genom Hazel samt genom den norm-

kritiska skildringen av homosexualitet. Emellertid upptäcks vid närmare analys trots allt norm-

bevarande konstruktioner, vilket kanske visar på hur svårt det är att frigöras från samhällets 

osynliga strukturer och föreställningar. Sammanfattningsvis kan ändå noteras att samtliga av de 

undersökta karaktärerna konstruerar genus genom handlingar, tankar och känslor på ett sätt som 
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kan ses som både överskridande och bevararande av traditionella normer, oavsett karaktärernas 

kön, ”ras” och/eller sexuell läggning. 

 

8  Diskussion 

Kommande avsnitt diskuterar huruvida Den mörkaste delen av skogen kan användas i högsta-

diet med syfte att analysera, diskutera och reflektera kring genus- och normfrågor. Avsnittet 

behandlar förhållandet mellan studiens analys av Den mörkaste delen av skogen och tidigare 

presenterad bakgrund och forskning, alltså till Skolverkets värdegrundsarbete, svenskämnets 

mål, syfte och innehåll samt till litteraturdidaktiska perspektiv, ungdomars läsning, sa-

gor/fantasy samt genuskonstruktioner och normer i litteraturen.  

Skolverket har formulerat att svenskämnet och litteraturundervisningen ska främja elevers 

lust att läsa, utveckla kunskaper om litteratur, språk, genrer, stilistiska drag osv. såväl som att 

utveckla identitet och förståelse för omvärlden.132 Den mörkaste delen av skogen kan represen-

tera fantasygenren och stilistiska drag kan därmed analyseras och jämföras med andra genrer. 

Eftersom läslust explicit står utskrivet kan man dra slutsats att det är möjligt att använda ett 

verk och en genre som ungdomar förväntas vara mer intresserade av, vilket såväl Ehriander & 

Nilson liksom Ulfgard framhåller.133 Ungdomar tycks intressera sig för sådant som de kan iden-

tifiera sig med.134 I Den mörkaste delen av skogen kan identifikation innefatta karaktärernas 

vardagsnära känslor, tankar och relationer, men även deras moderna klädstil och livsstil. Emel-

lertid kan romanen vara svår att identifiera sig med tanke på de magiska inslagen. 

Den läslust och lässtrategi som flickorna i Ulfgards undersökning visar kan vidare relateras 

till Nilsons tankar om att feminin läsning har betraktats som ohämmad och okritisk.135 Ulfgards 

flickor fullkomligt slukar böcker, samt lever sig in i dem och tycks återskapa sitt genus i led 

med förebilderna i litteraturen. Detta kan i sin tur jämföras med den möjliga kulturella orsaken 

till pojkars ovilja att läsa – att läsning är feminint betingat. Här instämmer jag med Nilson om 

att normkritisk litteraturundervisning är viktigt, oavsett kön måste det vara acceptabelt att leva 

sig in i litteraturen.136 

                                                           
132 Lgr11 2016, s. 247, 250–251. 
133 Ulfgard 2004, s. 115–116, Ehriander & Nilson 2012, s. 14. 
134 Ulfgard 2004, s. 111. 
135 Ulfgard 2004, s. 105–118, Nilson 2010, s. 27–28. 
136 Nilson 2010, s. 27–28. 
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När det gäller att utveckla identitet och förståelse för omvärlden uppvisar Den mörkaste de-

len av skogen relativt alternativa sätt att konstruera genus och identitet, vilket kan främja norm-

kritiska diskussioner och tänkande. Ovanstående analys och diskussion visar att verket kan fun-

gera som en text där genus, sexualitet och etnicitet kan lyftas in i undervisningen, såväl som 

vardagliga frågor som kärlek, tvivel och vänskap. Således kan verket användas som grund för 

värdegrundsrelaterade diskussioner. 

Som tidigare nämnts kan en övernaturlig verklighet underlätta diskussioner kring genus i 

skolan. Ehriander & Nilson menar att fantasyns kontext kan utgöra en trygg domän och skapa 

viss distansering till faktorer som rör genus.137 Den mörkaste delen av skogen kan som sagt 

specifikt beröra kön, sexualitet och etnicitet, såväl som frågor rörande familj, kärlek, kyssar, 

osäkerhet, tvivel, ensamhet, omsorg, mod och våld. Genom litteraturen kan man gå ner i texten 

och peka på karaktärernas egenskaper och handlingar, istället för att relatera genuskonstruktion 

och normer till en själv. Därmed ges verktyg till olika lässtrategier. Om än verket inledningsvis 

läses identifikatoriskt av elever så kan undervisningen bidra till en distanserad läsning, vilket 

bland annat Ulfgard och Öhman kommenterar.138  

Vidare visar Ulfgards undersökning att ungdomar gärna läser om en huvudperson av samma 

kön som de själv.139 Därför är denna en passande roman då den har både kvinnliga och manliga 

drivande karaktärer. Ulfgard menar också att vardagsrealism är viktiga faktorer för ungdomars 

läslust.140 De magiska inslag som Den mörkaste delen av skogen innehåller skulle å ena sidan 

fungera som en motsägelse till Ulfgards resultat, men å andra sidan menar som sagt Ehriander 

& Nilson att moderna fantasyverk ofta också tar upp vardagliga och realistiska problem som 

eleverna kan relatera till, vilket stämmer med Blacks roman.141  

I enlighet med Ulfgards resultat av flickors identifikatoriska läsning och att litteraturen kan 

påverka och ses som ett led i identitetskonstruktion visar denna analys att verket har potential 

till realistisk identifikation i det vardagsnära om än inte i det magiska.142 Även Apo talar om 

manliga och kvinnliga ideal som sagorna skildrar och dess förmåga att påverka läsarens identi-

fikation.143 Detta förhållningssätt kan innebära att litteraturen får stor makt och vilka samt vil-

kas berättelser som berättas är viktiga att se över. I Den mörkaste delen av skogen tar exempel-

                                                           
137 Ehriander & Nilson 2012, s. 11. 
138 Ulfgard 2004, s. 115–116, Öhman 2015, s. 35. 
139 Ulfgard 2004, s. 111, Ulfgard 2004, s. 308. 
140 Ulfgard 2004, s. 308. 
141 Ehriander & Nilson 2012, s. 11. 
142 Ulfgard 2004, s. 111, 115. 
143 Apo 1995, s. 134. 
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vis Hazel på sig skuld för att Bens expojkvän Kerem kysser henne, trots att hon inte visar sam-

tycke samt att kyssen medför konsekvenser. Men på grund av att hon tidigare flörtat med ho-

nom, ansåg hon att det var hennes fel. Detta kan ses som ett förhållningssätt som överförs mel-

lan litteratur och samhälle (eller från samhälle till litteratur), vilket lär flickor att ett sexuellt 

inbjudande eller en tidigare flört är en stående invit. Detta är en faktor som ofta kommit upp i 

bland annat #metoo-diskussioner och diskussioner om sexuella trakasserier och övergrepp, där 

manliga gärningsmän kan argumentera för sin oskuld till brott genom att kvinnan tidigare visat 

intresse för honom. I Den mörkaste delen av skogen förtydligar dock Ben vid ett senare tillfälle 

att kyssen inte var Hazels fel, utan att Kerem själv hade svårt att acceptera sin sexuella identitet.  

Trots att Den mörkaste delen av skogen kan ses som ett försök att utmana normer, visar 

ingående analys alltså att det finns många detaljer och dolda strukturer som upprätthåller ett 

ojämlikt förhållningssätt och ojämnställda genuskonstruktioner som vid första anblick inte re-

flekteras över. Liksom den kritik som riktats mot annan modern och populär fantasy, exempel-

vis Harry Potter och Twilight-serien, lyckas inte Den mörkaste delen av skogen helt frigöra 

sina karaktärer från stereotypiska strukturer. 

Sagoforskaren Apo framhåller att kvinnliga protagonister i sagorna ofta har en annan kvinna 

som sin motståndare och att sagornas dåliga/onda kvinnor är avundsjuka, otrogna, makttörstiga, 

och/eller häxor.144 Detta stämmer delvis in på Den mörkaste delen av skogen. I en av romanens 

sidoberättelser framgår att Hazel är avundsjuk på och ogillar en flicka i skolan, som under en 

period varit tillsammans med Jack. Samtidigt är i huvudberättelsen Alkungen den yttersta fien-

den mot Fairfold, men det inledande hotet är skogsmonstret Sorg som härjar, förstör och för-

sätter människorna i en slags sömn. Sorg förvandlades till ett monster på grund av att hon över-

skred normer. Innan Sorg blev detta monster var hon en prinsessa av skogsfolket, men hon 

förälskade sig i och gifte sig med en människoman. När han dödades sörjde hon så djupt och 

förvandlades därmed till Sorg – ett monster. Monstret Sorg, liksom den nyckfulle Alkungen, 

motsvarar i romanen de odjur som ofta återfinns i sagorna. Till skillnad från i Apos sagor är det 

inte enbart en kvinna som behöver räddas från dessa odjur, utan ett helt samhälle och det är en 

hjältinna som är nyckeln till de godas seger. 

Nilson menar att kvinnor i litteraturen ofta omvandlar vrede till ett verktyg, vilket leder till 

att hon antingen blir en hjälte eller ett monster.145 Den utlösande faktorn för Hazels agenda att 

strida mot skogsfolkets onda väsen var när ett sjörå dödade familjens hund. Hazel var då tio år 

gammal, och vreden som väcktes av denna erfarenhet fick henne att döda sjörået och påbörja 

                                                           
144 Apo 1995, s. 137. 
145 Nilson, 2010, s. 154–156. 
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sin jakt mot skogens ondska. Detta resonemang överensstämmer med Nilsons observerande, 

eftersom Hazels vrede blev ett verktyg och hon blev en hjälte.  

I analysen jämförs Jack med de Beauvoirs ”den Andre” och därmed kan en koppling ses 

mellan människor/skogsfolk och människor/olika etniciteter. Skolverket menar att undervis-

ningen ska främja inkluderande arbete och att ingen på grund av bland annat etnicitet ska dis-

krimineras. Om vi bortser från den minoritet av skogsfolket som är onda, betraktas dessa väsen 

alltså som ”de Andra” i förhållande till människorna. de Beauvoir menar att begreppet ”den 

Andre” kan överföras på olika grupper.146 Exempelvis män/kvinnor, överklass/arbetarklass, 

olika nationaliteter, etniciteter osv. och handlar om ett förhållningssätt där ”de/den andre” be-

traktas som avvikande från normen och/eller som främlingar. Jack som älva levande bland män-

niskorna upplever att han är annorlunda på många olika sätt, vilket verkar kunna vara en vanlig 

känsla när en etnisk minoritet befinner sig bland en annan etnisk majoritet. Intrigen i Den mörk-

aste delen av skogen visar dock att denna brygga går att överkomma. Nilson diskuterar också 

tolerans i förhållande till icke-normer, och menar att inom toleransperspektivet finns fortfarande 

en diskriminering kvar.147 Skogsfolket tolereras av människorna, men ses alltid på som god-

tyckliga och oberäkneliga. Nilson menar att skolan bör arbeta normkritiskt, och distinktionen 

människor/skogsfolk kan enligt mig användas som bas för en sådan diskussion utan att det blir 

för personligt. Den mörkaste delen av skogen lyckas däremot, vilket tidigare påpekats, med 

normkritiskt perspektiv på olika sexualiteter. 

För att relatera Den mörkaste delen av skogen till existentiella frågor tål författaren Alexan-

ders citat att upprepas: ”Fantasy is hardly an escape from reality. It is a way of understanding 

it.”148 Precis som sagor i alla tider har hjälpt människor att förstå världen, kan fantasy idag fylla 

samma funktion. I likhet med sagor visar Den mörkaste delen av skogen att det onda besegras 

och normer kan överträdas, vilket kan ge hopp som kan överföras till den verkliga vardagen. 

Till skillnad från sagorna avslutas däremot inte historien med ”så levde de lyckliga i alla sina 

dagar”, utan med ett anpassat och öppet slut som visar på att livet tar en med på såväl upp- som 

nedgångar och det är en resa värd att uppleva med alla känslor och egenskaper inom samtliga 

genus attributuppsättningar. 

Genusteorin såväl som litteraturdidaktik är fortsättningsvis mångfaldig och det finns ett stort 

urval av perspektiv att utgå från. Med det sagt menar jag att detta är en möjlig analys och dis-

kussion av Den mörkaste delen av skogen med utgångspunkt utifrån de teoretiker och forskare 

                                                           
146 de Beauvoir 2002, s. 26. 
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148 Ehriander & Nilson 2012, s. 88. 
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som jag använt mig av, samt i förhållande till litteraturdidaktik och styrdokument. I undersök-

ningen står även texten frigjord från sin författare, Blacks eventuella avsikter påverkar inte min 

tolkning och analys av verket. 

Avslutningsvis tycks det alltså som att till och med queerlitteratur – vars syfte är att utmana 

normer – har svårt att helt befria sig från seglivade föreställningar angående genusnormer, ste-

reotyper och dolda strukturer i samhället. Emellertid krävs en medvetenhet och en uttalad dis-

kussion om dessa för att ha en chans att överbygga gamla perspektiv, vilket romaner som Den 

mörkaste delen av skogen kan bidra till. För att göra ingående analyser krävs också kunskap om 

genusteori och historiska förhållningssätt för att förstå dagens konstruktioner och strukturer, 

som både utmanar, överskrider och ifrågasätter de gamla. Enligt min mening har skolan här en 

viktig roll, och undervisning i dessa frågor är viktig. Det är dock viktigt att minnas att målet för 

dagens genusvetenskap inte tycks handla om att byta plats på normer för maskulint och femi-

nint, utan om att samtliga egenskaper och handlingar ska vara normerande oavsett kön, genus, 

sexualitet osv. Språket är här begränsande, eftersom språket är lika binärt som genusdualismen. 

I svenskan har vi visserligen ett numera allmänt accepterat könsneutralt pronomen i hen, däre-

mot saknas ord som ersätter de könsbetingade maskulinum/femininum.  

Idag finns emellertid en större förståelse för att såväl flickor som pojkar ska kunna röra sig 

utanför de historiska gränserna för vad en flicka/pojke/kvinna/man får vara, men fortfarande 

finns dolda hinder och förväntningar i samhället. En utopisk önskan skulle vara ett samhälle 

där såväl alla oavsett könsidentitet och genusperformans kan få vara vilda, lugna, utåtagerande, 

eftertänksamma, sexuella, starka, svaga, omhändertagande, aktiva, känslosamma, förnuftiga 

osv. Det skulle innebära att vi inte behöver tala om ett normbrytande beteende när en kille visar 

känslor, eller när en tjej är vild – det bara är en känslig kille och en vild tjej. Allting skulle vara 

mänskligt och således olika typer av mänskligt varande. Med tanke på litteraturens möjliga kraft 

att påverka identifikation och identitetsutveckling samt förståelse för omvärlden är det enligt 

mig slutligen betydelsefullt med nya genuskritiskt normgivande berättelser.  

 

8.1  Fortsatt forskning 

Jag anser att Den mörkaste delen av skogen är ett verk väl värt att arbetas med i skolan och som 

därtill kan uppfylla ett flertal mål och syften ur styrdokumenten. Denna undersökning är, vilket 

framgått, enbart teoretisk på grund av studiens omfång och tidsutrymme, och en faktisk under-
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sökning i ett klassrum föreslås därför som förslag på fortsatt forskning. Exempelvis kan ung-

domars perspektiv och diskussioner lyftas genom Aidan Chambers boksamtal. Elevernas ytt-

randen kan därefter utgöra material som kan analyseras och jämföras med denna studies resul-

tat. Som jag tidigare nämnt kan man undersöka intertextuella samband i detta verk, såväl i teorin 

som vilka samband elever ser, och koppla dessa till andra moderna sago- och fantasyhybrider i 

olika medieformer.  
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