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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka gestaltningen av manliga och kvinnliga stereotyper, 

samt genusordningen i den populära ungdomstrilogin Divergent (2012–2014), skriven av 

Veronica Roth. Det är viktigt att undersöka hur litteraturen förmedlar kulturella förställningar 

om manliga och kvinnliga stereotyper för att kunna problematisera och bearbeta innehållet i 

litteraturundervisningen. För att analysera materialet valdes en kvalitativ narratologisk 

textanalys med fokus på berättarperspektivet. För att strukturera upp materialet användes 

Maria Nikolajeva (2017) schema över manliga och kvinnliga stereotyper. Den teoretiska 

bakgrunden utgjordes av feministisk och genusteoretisk forskning, samt feministisk 

litteraturteori. Tidigare forskning visar att protagonisten Tris anses vara normbrytande genom 

att tillskrivas manliga stereotypa drag, t.ex. tävlingslystnad och mod. Det framgick av 

analysen att författaren Veronica Roth maskerar genus stereotyper i falangtillhörigheterna. 

Vidare framkommer att manliga karaktäriserande drag gestaltade hos en kvinnlig karaktär 

framträder som något positivt, medan typiskt kvinnliga karaktäriserande egenskaper 

gestaltade hos en manlig karaktär förefaller som något negativt. På så vis kan man se att 

genusordningen trots allt upprätthålls i det berättade då kvinnliga egenskaper ses som sämre 

än de manliga och blir på så vis underordnade i hierarkin.  
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Abstract 

This essay examines the representation of male and female stereotypes and gender-based 

social structures in the young adult fiction novel, Divergent (2012-2014), written by Veronica 

Roth. It is important to examine how popular literature discloses cultural expressions of male 

and female stereotypes to challenge and process content when teaching literature in upper 

secondary school. A qualitative, narrative text method is used to analyze the material with a 

focus on the narrative's point of view. The analysis is based on attributes of male and female 

stereotypes established by Maria Nikolajeva (2017). Feminist and gender research as well as 

feminist literary theory inform the theoretical background. According to research results, Tris, 

the female protagonist, breaks gender norms by acting strongly competitive and dauntless. 

These qualities are usually considered male attributes. Conclusions from the analysis are that 

author Veronica Roth masks gender stereotypes through the so-called fractions. Furthermore, 

it appears that typical male characteristics featured in a female character are positive, whereas 

typical female characteristics expressed through a male character are somewhat negative. 

Thus, the gender-based social structures of female subordination and male dominance are 

preserved in this narrative because of the portrayal of female characteristics as inferior to the 

male characteristics. 
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INLEDNING 

Bakgrund  

Jag har alltid älskat att läsa skönlitteratur och min fascination för kvinnliga litterära gestalter 

grundlades redan under tidigt 1990-tal. Fokus för min idoldyrkan var den unga 

mästerdetektiven Kitty i bokserierna med samma namn skrivna av författarpseudonymen 

Carolyn Keene. Det var inte bara framställningar av deckarhjältinnor som lockade mig i mina 

unga år. I min bokhylla står även några luggslitna exemplar av Anne på Grönkullaserien 

(Lucy Maud Montgomery, 1908;1909;1915), tre böcker vars sidor omsorgsfullt tejpats ihop 

efter upprepade omläsningstillfällen. Några sidor bär också spår av de tårar som rann när 

Annes sorger blev mina, trots att närmare hundra år skiljde oss i tid och rum. 

Utefter att smaken för litteratur utvecklades började romaner av Jane Austen, systrarna 

Brontë, Mary Shelley blandas med biografier om kvinnor och kvinnoöden. Även om jag inte 

då kunde sätta ord på det jag läste upprördes jag över kvinnors underordning, hur de fogade 

sig efter förväntningarna och hur de fogade sig efter det manliga. Judith A. Langer beskriver i 

sin bok Litterära föreställningsvärldar- litteraturundervisning och litterär förståelse (2005, s. 

23), hur läsarens personliga förståelse, eller oförståelse och upplevelser bidrar till att skapa 

mening i litterära texters innehåll. Föreställningsvärldar handlar inte bara om att iscensätta 

och måla upp inre fiktiva världar. Föreställningsvärldsbyggandet är en konstant process som 

syftar till att skapa logik i vad som annars skulle utgöra en förvirrande omvärld (a.a.). Trots 

den kunskapsmässiga klyftan mellan min förståelse och den vetenskapliga begreppsapparaten 

kring genusteori, kunde jag i egenskap av flicka identifiera orättvisan i att förväntningarna 

och möjligheterna inte tycktes vara samma för flickor som för pojkar. Langer (2005, s.18) 

beskriver det som att tolkningen av litterära verk är ett samspel mellan subjektiv och objektiv 

erfarenhet. Den förstnämnda står för den personliga upplevelsen, igenkännandet av ett litterärt 

innehåll, medan den sistnämnda syftar till att försöka förklara det upplevda med hjälp av 

språket (a.a.).  

Under den egna, elevbaserade upplevelsen av grundskolegången handlade litteraturläsningen 

sällan om frågor om läsförståelse, perspektivvidgning eller uttolkning av texter. Romaner 

lästes och bokrecensioner lämnades in. Ibland kunde även författaren och författarens liv ha 

betydelse, men aldrig lyftes textens inneboende mening, eller olika tolkningsperspektiv i det 
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berättade. Författarskapsberättelser handlade inte om hur författaren skrev, utan snarare vad 

som skrevs. Dessa personliga upplevelser kan säkert inte generaliseras på alla jämnåriga 

elevers upplevelser av litteraturundervisningen i 1990-talets grundskola. Dock hävdar Öhman 

i Litteraturdidaktik, fiktion och intriger (2015, s. 15–18) att det under senare tid har skett en 

förändring i skolans sätt att bedriva litteraturundervisning. Numer finns också ett behov av att 

rättfärdiga skönlitteraturens nyttoaspekter i skolans undervisning. Det var inte nödvändigt 

tidigare eftersom idén om att skönlitteratur och läsning var något allmänt gott var rådande. 

Det som ifrågasattes var att läsandet av skönlitteraturen inte bör handla om att läsa för 

läsandets skull, utan likt all annan undervisning i skolans regi bör ha en förankring i det 

vetenskapliga (Lgy 2011, s.6). skönlitteraturens nyttoaspekter motiveras i svenskämnets 

övergripande kursmål genom att visa på att skönlitteraturen är till gagn för elevens 

personliga, såväl som kunskapsmässiga utveckling:  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 

som källa till, självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter livsvillkor, tankar 

och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv. (Lgy 2011, s. 160)  

Inom ramen för undervisningen ska skolans kunskaps- och värdegrundsmål assimileras och 

korsbefrukta varandra för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att verka i ett 

demokratiskt och globaliserat informationssamhälle (Lgy 2011, s. 7). Magnus Persson skriver 

i sin avhandling Den goda boken, samtida föreställningar om litteratur och läsning (2012) att 

skolan ska med andra ord inte bara producera elever med en god läsförmåga, utan 

litteraturundervisningen ska även skapa förutsättningar för kompetenta och 

konkurrenskraftiga läsare i globalsamhället. Örjan Torell resonerar liknande i rapporten Hur 

gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 

Finland (2010, s.86) och menar att en kompetent läsare behöver lära sig att balansera sitt egna 

medskapande till en texts mening- och innebörd. Dels genom att spegla sitt egna liv och 

föreställningsvärld i det lästa men också att pröva den mot andras sätt att se på världen. 

Utvecklingen av den kompetenta läsaren omnämns även av Öhman (2002, s. 136) där han 

menar att eleverna behöver verktyg för att utveckla förmågan att analysera och kritiskt 

granska det berättade utifrån den subjektivt självupplevda erfarenheten för att sedan pröva den 

mot de objektiva empiriska kunskaperna (Öhman 2002, s.136). Förutsättningen för den 

litterära texten är att läsarens faktiska erfarenheter matchar det litterära innehållet. Det innebär 
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att all skönlitteratur till viss del är beroende av ett visst realistiskt innehåll för att läsaren ska 

kunna förstå och ta till sig textens inneboende mening (Öhman 2002, s.136.). Den faktiska 

världens normer och göranden blir på så sätt förutsättningen för allt skapande av litteratur, 

såvida att läsaren ska kunna ta till sig och tolka innehållet i det berättade (Öhman 2002, 

s.136). 

Elever i högstadiet och gymnasiet har olika skönlitterära erfarenheter och föredrar olika typer 

av genrer inom skönlitteraturen. Gunilla Molloy menar i Att läsa skönlitteratur med 

tonåringar (2003, s.12) att det föreligger skillnader mellan tjejers- och killars läsvanor. 

Författaren beskriver att pojkars preferenser gällande litteratur och tematik skiljer sig från 

flickornas preferenser. Den mest märkbara skillnaden ligger just i det faktum att pojkarna 

ogärna läser litteratur som handlar om kärlek, relationer och intimitet, utan istället föredrar 

spännande skildringar (a.a). Nikolajeva beskriver i Barnbokens byggklossar (2017, s. 273) att 

manliga protagonister är vanliga i litterära genrer som räknas till spännande framställningar 

som western, äventyrsromaner och thriller, medan kvinnliga protagonister är vanliga i 

relationsinriktade genrer som familje- och kärleksromaner. På så sätt blir genusperspektivet 

relevant ifråga om vad som ska läsas i litteraturundervisningens urval av skönlitterära texter.  

Framställningen av litterära gestalter, deras förutsättningar och de mellanmänskliga 

förhållandena begränsas således av den faktiska världens vara så väl som läsarens 

livserfarenhet. Det har bland annat den litteraturteoretiska genusforskningen tagit fasta på 

genom att bland annat fokusera förmedlingen av stereotypa kvinno- och mansporträtteringar i 

skönlitterära texter (Nikolajeva 2017, s. 273). Person (2002, s. 16) problematiserar just det 

faktum att det har funnits en avsaknad av ett kritiskt förhållningssätt till skönlitteratur och vad 

den egentligen förmedlar i litteraturundervisningen i skolan. Elever har med största 

sannolikhet läst skönlitteratur i skolan där otidsenliga människosyner har uttryckts genom 

stereotypiska framställningar. Dessa överensstämmer i regel föga med den demokratiska 

hållning som ska förmedlas och gestaltas i undervisningen. Det är inte så att all skönlitteratur 

måste gestalta värdegrunden, men undervisningen måste problematisera det lästa. Person 

(2002, s. 66f.) menar att litteraturens inneboende godhet riskerar att försvinna om man inte 

bearbetar den aktivt i undervisningen. Istället för att motverka kulturellt betingade fördomar 

och föreställningar, riskeras det att de bevaras, vilket leder till att möjligheten att motverka 

dem förgås (a.a.).  

En sådan fördom kan manifesteras i idén om att skönlitteraturen har ett kön:  ”tjejlitteratur” 

eller ”kill-litteratur”. Styrdokumenten uttrycker explicit att dessa föreställningar ska 
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motverkas inom ramen för undervisningen: ”Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” (Lgy 2011, s. 6).  

Maria Hedlin (2006, s.20) beskriver att det funnits ett problem i skolan angående hur eller om 

lärare tagit upp jämställdhetsdiskussionen i klassrummet. Istället för att diskutera frågan ur ett 

objektivt samhällsperspektiv med fokus på maktstruktur, har en subjektiv individnivå 

fokuserats och den privatupplevda jämställdheten (eller icke-jämställdheten) har haft 

tolkningsföreträde. Författaren menar att det kan bero på lärarkårens bristfälliga kunskaper i 

och om genusteori vilket bidrar till att undervisningen snarare blir subjektiv (självupplevd) 

snarare än objektiv (empirisk) i sin art (Hedlin 2006, s.20). Det finns helt enkelt en 

kunskapsklyfta mellan upplevd jämställdhet och jämställhet utifrån teoretiska 

ställningstaganden i behov av att överbryggas i undervisningen. I det centrala innehållet för 

kursen Svenska 2 beskrivs det att elever ska utveckla förmågan att kunna se “[…] samband 

mellan skönlitterära verk och idéströmningar i samhället.” (Lgy 2011, s 169). Det innebär att 

det är av relevans för svensklärare på gymnasiet att sätta sig in i olika litteraturteoretiska 

perspektiv, till exempel feminism och genusteori för att kunna skapa undervisning som syftar 

till att uppnå kunskaps- och fostransmålen i svenskämnet.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ kritisk textanalys utreda om de kvinnliga och 

manliga karaktärerna i Divergenttriologin (2012–2014) bryter mot stereotypa könsroller i det 

berättade, eller om de upprätthålls. Divergent trilogin består av böckerna: Divergent (2012), 

Insurgent (2013) och Allegiant (2014). Trilogin räknas till genren dystopier, vilken 

klassificeras som fantastik litteratur i stil med fantasy eller science fiction. Det är intressant att 

försöka ta reda på hur föreställningen om manligt och kvinnligt tar sig i uttryck i gestaltningen 

av karaktärerna och om den utmanar eller bekräftar traditionella föreställningar. Denna 

undersökning skrivs även inom ramen för ämneslärarutbildningen vilket bidrar till att 

undersökningen även har ett litteraturdidaktiskt syfte. Som lärare har man ansvar över att göra 

litteraturdidaktiska val, dvs. vad ska läsas? Vad är det för kunskaper och förmågor som ska 

utvecklas och kanske den viktigaste frågan av dem alla: vem är det som ska läsa? 

Frågeställningarna i analysen lyder: 

• Hur förmedlas könsnormativa föreställningar om manligt och kvinnligt i det berättade? 
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• Vilka stereotypa drag framkommer genom gestaltningen av karaktärerna i det berättade 

och på vilket sätt gestaltas genusordningen mellan könen.  

• För vem är litteraturen skriven och på vilket sätt kan den användas för att synliggöra och 

diskutera stereotypiska föreställningar om manligt och kvinnligt inom ramen för 

svenskämnets litteraturundervisning på gymnasiet? 
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METOD OCH TEORETISKT RAMVERK 

Kvalitativ litteraturanalys  

Metoden som appliceras på materialet är en kvalitativ litteraturkritisk textanalys. Vid 

berättelseanalyser finns det flertalet möjliga litteraturteorier att ta utgångspunkt i. I aktuell 

uppsats kommer narratologisk och feministisk teori vara relevanta utgångspunkter för att 

undersöka hur manligt och kvinnligt gestaltas i Divergettrilogin (2012–2014). Narratologi är 

en litteraturteori som härstammar från den strukturalistiska traditionen och defineras: ”loeren 

om fortellende teksters struktur” (Aaslestad 1999, s. 7). Den narratologiska utgångspunkten är 

således inte vad texten berättar, utan snarare hur den berättar något (Nikolajeva 2017, s. 45). I 

analysen som föreligger kommer utvalda begrepp ur den narratologiska verktygslådan att 

användas för att på ett strukturerat sätt utreda hur manliga och kvinnliga stereotyper förmedlas 

i det berättade genom berättelsens karaktärer. Berättarperspektivet i det berättade kommer att 

utgöra en central utgångspunkt i analysen, eftersom det innefattar såväl person- som 

miljögestaltningar.  

Nikolajeva (2017, s.193) presenterar ett schema för könsstereotypa karaktärsdrag som ofta 

gestaltas hos litterära karaktärer i barn- och ungdomslitteraturen. Schemat bygger på 

dikotomin, det vill säga föreställningen om manligt och kvinnligt i motsatsrelation:  

 

Stereotypa karaktärsdrag pojkar Stereotypa karaktärsdrag flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda  

Aggresiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 
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Larsson (2002, s. 116) beskriver att det inom den feministiska litteraturteorin finns liknande 

stereotypa scheman, där kvinnoporträtt förmedlade av manliga författare står i fokus. Begrepp 

som relaterades till kvinnligkaraktäristika var: formlöshet, passivitet, instabilitet, begränsning, 

fromhet materialitet, andlighet, irrationalitet, eftergivenhet, samt motiv som häxan och 

satmaran (Ellman referead i, Larson 2002, s. 116). De stereotypa identifikationsmarkörerna 

som finns presenterade kommer fungera som en utgångspunkt för att för vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt beteende och om karaktärerna bryter mot den genusstereotypa 

ordningen. Schemat skapar på så vis en tydlig struktur för vad som ska analyseras och hur det 

gestaltas och knyter an till den narratologiska hur-frågan: hur är det berättat och hur skapar 

det berättade mening och förståelse i förhållande till rådande könsdikotomier.  Det maskulina 

och feminina i litteratursammanhang framkommer inte enkom genom stereotypa 

karaktärsdrag, utan kan uttryckas genom marknadsföring, val av bokomslag, genrebetoningar 

och läsarpreferenser (Nikolajeva 2017, s. 276f.). Då dessa är paratextuella faktorer, kommer 

sådana resonemang snarare att knytas an till den didaktiska frågeställningen, eftersom ”vem”- 

frågan är central inom didaktiken.  

Feministisk och genusteori 

Feministisk teori är en samhällsvetenskaplig teoribildning som på 1970-talet tog form och 

inspiration från kvinnorörelsen, marxism, kritisk teori och fenomenologin. Den fokuserar 

främst på maktstrukturer och maktförhållanden som påverkar på olika kontextuella nivåer, till 

exempel individ-, familj- och samhällsnivå (Hirdman 2003, s.24f.). Den feministiska teorin 

menar att de maktstrukturer och maktförhållanden som finns i samhället har orsakat en 

orättvis behandling och underordning av kvinnor i förhållande till män (a.a) Utifrån den 

ståndpunkten blir könet den styrande ordningsprincipen vilken placerar kvinnor i en 

underordnad position till mannen i såväl historisk som i nutida samhällskontext (Hirdman 

2003, s. 19–26). Hirdman menar att denna struktur utgår från två överordnade logiker:  

Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte 

blandas. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är 

människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga. (Hirdman 1988, 

s. 51) 

Relationen mellan kön problematiseras i regel inom feministisk tradition och forskning genom 

två olika begrepp: kön (eng. sex) vilken tolkas som den biologiska (medfödda) könet och 

genus (eng. gender) vilken skapas sociokulturellt, det vill säga inlärd könsroll (Lykke 2009, s. 

34f.). Feministisk och genusteori fokuserar därför också de förhärskande föreställningarna om 
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manliga och kvinnliga egenskaper vilka legat till grund för förväntningarna på könens roll och 

funktion i familj, såväl som samhälle utifrån de kroppsliga förutsättningarna och funktionerna 

(Hirdman 2012, s. 461ff.). Judith Butler definierar genusbegreppets komplexitet på liknande 

sätt som Hirdman genom följande formulering:  

Genus är inte exakt vad man ’är’, och inte heller precis något man ’har’. Genus är det 

maskineri genom vilket skapandet och normaliserandet av maskulin och feminin sker 

tillsammans med de hormonella, kromosommässiga, psykiska och performativa 

mellanformer som genus antar. (Butler 2006, s. 60). 

Genusbegreppet är inte per definition enkom sociokulturellt betingat, utan genusbegreppets 

komplexitet ligger i samspelet mellan de kroppsliga förutsättningarna (biologiska) och det 

inlärda beteendet (sociokulturella), och den ena kan inte utesluta den andra.  

Genusordning och osynliga kontrakt 

Genussystemet kan beskrivas som en påbjuden ordningsstruktur för kön och grundar sig på 

två̊ principer: för det första dikotomin mellan könen, där manligt och kvinnligt, som tidigare 

nämnt står i en motstasrelation till varandra. Och för det andra, att det manliga alltid åtnjuter 

en högre status än det kvinnliga i sorteringsprocessen:  

Genom att försöka identifiera delarna i tankepaketet Hon och Han kanske man bättre kan se 

vad det är i uppbyggnaden av stereotypen Hon eller Han som plötsligt sväller ut, 

extremiseras, eller som krymper ihop och kanske rent av försvinner. I vilka situationer sker 

det? Kan man säga något om det? (Hirdman 2003, s. 26). 

Vad som egentligen är manligt och kvinnligt kan upplevas som flyktigt, vilket Hirdman i 

citatet ovan försöker att påvisa, eftersom uppfattningen av och upplevelsen av patriarkala 

strukturer är en naturlig del av den logik som samhället utgår ifrån. Stereotyperna blir på så 

vis representativa för en genusordning som bygger på tanken om särart snarare än likart 

(Hirdman 2003, s.26). Butler (2006, s. 59) menar att en norm ofta är en outtalad konsensus 

mellan människor om vad som är normalt och vad som inte är det. Normbrytande sker alltid i 

relation till det som anses vara rådande normer. Hedelin (2006, s. 47) förklarar att i det 

västerländska medvetandet är det mannen som varit normen för det ”mänskliga och 

allmängiltiga”, vilket innebär att kvinnan inte är normen. Det som inte är normen har inte 

samma ”naturliga rätt”, vilket innebär att kvinnan måste motivera och försvara sin plats i 

samhället till skillnad från mannen (a.a.). Hirdman (1988, s.52) beskriver det hela som ett 

genuskontrakt mellan könen där män och kvinnor förväntas upprätthålla sin del genom att 

agera och verka i enlighet med de rådande normerna för respektive kön. Kategoriseringen är 
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ofta förmånlig för män, vilket innebär att det som anses tillhöra den maskulina kategorin har 

eller får som regel en högre status i förhållande till det som anses tillhöra den feminina 

kategorin(a.a.). Trots att det maskulina ofta tillskrivs högre status än det feminina är kvinnor i 

högsta grad medskapare samt upprätthållare av genuskontraktet. Såväl män som kvinnor lär 

sig förstå genussystemet från den samhälleliga omgivningen, vilken utgörs av normer, 

konventioner, kulturella föreställningar samt genom personliga relationer och möten 

(Hirdman 1988, s. 53). Hirdman beskriver: 

Ty vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda kön tyngs under, som av 

ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig – samtidigt som det antyder en möjlighet till 

förhandling, men också en förståelse av de upplevda fördelarna av den styrda 

överenskommelsen. Ett begrepp för att ta bort den konstruerade motsättningen mellan 

”struktur” och ”aktör” och istället klistra ihop dem, låsa dem till varann. (Hirdman 2001, s. 

84) 

Utifrån Hirdmans perspektiv är genus något konkret som skapas av människor och inte en 

abstrakt idébildning bortom mänskliga handlingar. Enligt det poststrukturalistiska 

genusperspektivet menar att det finns inget naturligt biologiskt kön. Identifikationen kvinna 

och man är knutna till de vardagliga konkreta handlingarna (Ambjörnsson 2003, s. 12). 

Ambjörnsson (2003, s.12f.) beskriver det genom att skapandet av genus är en ständigt 

pågående process. Genuskontraktet skapas inte utifrån engångshandlingar eller - beteenden, 

utan är baserat på ett återskapande av genusidentifierade handlingar, vilka knyts till specifikt 

manligt eller kvinnligt (förväntat) beteende. Det är dock en outtalad konsensus, ett osynligt 

kontrakt som manifesteras i gemenemans föreställningsvärld om könsrollernas villkor. I 

kontraktets natur ligger att det kan upplevas både inskränkande och underlättande för kvinnor 

såväl som män. Hedlin (2006, s. 30) beskriver det som så att om en pojke och en flicka båda 

vill dansa balett kommer de att uppleva olika reaktioner. Flickan kommer att uppmuntras och 

stöttas, medan pojken kommer att uppleva mindre stöd och därmed vara i behov av att 

försvara och hävda sin rätt. Vice versa kan gälla när flickor vill delta i aktiviteter som räknas 

till mer traditionellt manligt, exempelvis spela ishockey, eller läsa fordonsprogrammet på 

gymnasiet (a.a.).  

Lykke (2009, s.46) menar att orsaken till genusordningens rigida och stereotypa 

kategorisering beror på att det funnits ett klassificeringsbehov inom den moderna vetenskapen 

sedan upplysningsepoken på1700-talet. Det var inte bara djur och växter som kategoriserades 

utan även olika mellanmänskliga förhållanden som kön, ras, etnicitet, samhällsklass och 

sexuell läggning. Lykke beskriver klassifikationens funktion som ett verktyg för att 



She needed a Hero, so that’s what she became   Sara Nilsson 

10 

 

”[…]legitimera sociala hierarkier, maktasymmetrier och in- och exkluderingar” (Lykke 2009, 

s. 46), av och mellan människor. Inom den feministiska och marxistiska teoribildningen 

exempelvis problematiseras kön och genus i förhållande till klass och status, som en följd av 

kapitalismen. Inom de olika samhällsklasserna i samhället finns olika normer och värderingar 

samt förväntningar på könsrollerna. Det innebär att normerna som omgärdar överklassens 

kvinnor och män inte gäller för arbetarklassens kvinnor och män och vice versa. Det innebär 

att genusteoretiska perspektiv kan generaliseras på en övergripande strukturell nivå, men 

behöver i regel problematiseras utifrån den kontext de uttrycks i.   

Feministisk litteraturteori  

Inom den feministiska litteraturteorin knyter man an till och kritiserar litteratur och 

litteraturvetenskaplig forskningen utifrån feministiska perspektiv. Disciplinen är 

tvärvetenskaplig (Larson 2002, s. 115f.), vilket innebär att forskningen omfattar olika 

forskningsområden som till exempel historia, lingvistiska, sociologi och psykologi. Genom att 

kritiskt granska skönlitteraturens förhållande till de patriarkaliska normerna och strukturerna 

lyfts idén om hur samhället och kulturen är beskaffad i förhållande till könstillhörighet 

(Tenngart 2010, s. 113). Tenngart (2010, s. 123) menar att den genusteoretiska forskningen 

har bidragit till att belysa skönlitteraturens roll som förmedlare av könsroller. Den 

existentialistiska filosofen Simone de Beauvoirs ikoniska verk Det andra könet (1949) bidrog 

till en vändpunkt inom den feministiska traditionen (Tenngart, 2010, s.14). I verket 

presenteras idén om performativt kön, vilket innebar ett nytt sätt att se på könsrollerna som 

något inlärt, snarare än medfött. Tenngart (2010, s. 115) beskriver att det skapade 

motsättningar inom den feministisk teoribildningens perspektiv på könsrollerna: likarts- och 

särartsfeminism. Det först nämnda perspektivet innebär att kvinnor och män i grunden är 

likadana och att könsrollerna är inlärda. Det andra nämnda perspektivet utgår från att det finns 

medfödda egenskaper som skiljer kvinnor från män (a.a.). Särartsfeminismen menar att det är 

destruktivt att bestrida att det föreligger skillnader mellan könen, såväl biologiskt som 

psykologiskt. De menar att: ”Feminismen måste gå ut på att uppvärdera de kvinnliga 

egenskaperna på de manligas bekostnad.” (Tenngart 2010, s. 115f.). Vidare anser 

särartsfeminismen att det finns risker med att behandla män och kvinnor som likart. Istället 

för att motverka patriarkala normer och värderingar, möjliggör man dem genom att anpassa 

det kvinnliga till det manliga (Tenngart 2010, s. 116).  
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Kön- och genusperspektiv i barnlitteraturen blev under 1970-talet ett intressant studieområde 

inom litteraturvetenskapen. Främst handlade forskningen om framställningen av pojkars och 

flickors beteenden utifrån stereotypa föreställningar: ”Könsstereotyper innebär att pojkar och 

flickor, män och kvinnor i böcker beter sig så som de förväntas göra utifrån de rådande 

normerna: flickor är snälla och väluppfostrade och duktiga […] pojkar är busiga och 

äventyrliga […]” (Nikolajeva 2017, s. 191f.). På så sätt förmedlades könsstereotypa 

förväntningar på flickor och pojkar genom skönlitterära framställningar riktade mot barn.  

Nikolajeva (2017, s. 192f.) påvisar att det inte är det biologiska könet som bör vara fokus vid 

litterära analyser, utan snarare det performativa genuset. Inom den feministiska 

litteraturkritiken på barn- och ungdomsområdet har man bland annat sett tendenser till att 

flickor som gestaltas med normbrytande beteende inledningsvis i det berättade tvingas tillbaka 

till mer kvinnliga beteenden allteftersom berättelsen tar sin gång. Konsekvensen av sådana 

framställningar blir att ” i litteraturen växer pojkar och flickor krymper” (Nikolajeva 2017, 

s.192), vilket knyter an till tankefiguren: “[…] vad det är i uppbyggnaden av stereotypen Hon 

eller Han som plötsligt sväller ut, extremiseras, eller som krymper ihop och kanske rent av 

försvinner […]” (Hirdman, 1988, s.52). Stereotypa scheman i skönlitteraturen riskerar således 

alltid att ställa man och kvinna i en hierarkisk relation och ur ett kritiskt feministiskt 

tolkningsperspektiv är förmedlandet av fallocentrism, dvs. att maskulina normer alltid trumfar 

feminina normer, en direkt konsekvens av det (Nikolajeva 2017, s. 192). 

Vidare beskriver författaren att det inte är ett ovanligt grepp att kvinnliga romanfigurer i barn- 

och ungdomslitteraturen framställs med en avsky inför den egna kroppen eller försöker att 

förkväva sin kvinnlighet genom okvinnligt beteende (Nikolajeva 2017, s. 194). Nikolajeva 

(2017, s. 194) kallar detta för groteskt schema och menar att framställningarna i regel är mer 

explicita och går längre i ungdomslitteraturen än i barnlitteraturen. Begreppet abjektion, vilket 

kopplas till det groteska schemat är lånat från Julia Kristevas begreppsapparat. Det kan 

kortfattat beskrivas som den del av en identitetsprocess som kännetecknas av en tvetydighet, 

en fin linje mellan jaget (subjektet) och det som är ”inte- jaget” (objektet) till vilket ett äckel 

eller en frånskjutning uttrycks (Franzén 1995, s. 25f.). I förhållande till 

identifikationsprocessen menar Kristeva följaktligen att de kan beskrivas som att befinna sig 

mellan två former där en känsla av obehag upplevs innan jagets etablering och frigörelse (a.a). 

Nikolajeva (2017, s. 194) beskriver att abjektion kan appliceras på begreppet ”pojkflicka” där 

delar av flickans beteende inte är förenligt med de ideala beteendena som sätts upp för 

kvinnor. Känslan skapar en komplex relation till den egna könsidentiteten och upplevelsen av 
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att vara fel i förhållande till rådande normer befästs (a.a.). Inom den feministiska 

litteraturteorin fokuserar man på att kritiskt granska, tolka och upptäcka mönster i det 

berättade för att belysa och dekonstruera den rådande genusordningen vilken annars i det 

fördolda antar uttrycket normalt och får okritiserat fortsätta förmedlas i såväl det fiktiva som i 

den verkliga världen.   
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TIDIGARE FORSKNING 

Kvinnliga protagonister i dystopisk ungdomslitteratur 

Basu Balaka, Katherine R Broad och Carrie Hints är redaktörer till antologin Contemporary 

dystopian fiction for young adults: brave new teenagers (2013) som består av analyser av en 

rad dystopiska ungdomsromaner. I kapitelbidraget av Balaka (2013) kritiseras Veronica Roths 

Divergent (2011) och dennes framställning av ett samhällssystem uppbyggt på falanger som 

en bristfällig klassificering av människor, eftersom divergensen som fenomen endast tillskrivs 

ett fåtal karaktärer och blir därför ytterligare en klassificering och inte en möjlighet till att 

luckra upp traditionella och konservativa indelningar av människor. I Balakas (2014) tolkning 

blir Tris byte från de osjälviska till de tappra ett symtom på rädslan för utanförskap 

(falanglös) snarare än en inneboende önskan att ta makten över sitt eget öde. 

Antologin Female Rebellion in Young Adult Dystopian Fiction (Sara K Day, Miranda A 

Green- Barteet och Amy L Montz, 2014) fokuserar kulturella föreställningar om och 

förväntningar på tonårsflickors beteenden, samt hur de rebelliska inslagen kan tolkas och 

förstås utifrån ett genusperspektiv i dystopiska ungdomslitterära framställningar. Bland annat 

omnämns Veronica Roths protagonist Beatrice Prior från Divergentserien (2012–2014).  

Sawyer Fritz (2014, s.17) beskriver att just den unga hjältinnan spelar en central roll i den 

dystopiska ungdomslitteraturen. Genom att ge flickorna makt och framställa dem som 

härdade, starka och betydelsefulla medborgare i samhället skapas förutsättningarna för 

protagonisten att skapa sin egen identitet och kan styra sitt eget öde. Den typen av litterära 

framställningar av den kvinnliga hjälten skapar positiva förebilder för verkliga tonårsflickor 

att spegla sig i (a.a.). Green- Barteet (2014) lyfter liknande resonemang och menar att de 

rebelliska handlingarna och de typiskt maskulina egenskaperna som flickorna tillskrivs bryter 

mot den traditionella genusrollen. Montz (2014) har tävlingstemat som utgångspunkt för sin 

analys. Flickornas upptäckt av de påtvingande sociala konventionerna utgör normen och 

fungerar som en katalysator för den rebelliska tonårsflickan. Hon måste därför kämpa mot de 

förtryckande strukturerna för att få möjligheten att fritt välja sitt liv och leverne. Som regel 

brukar protagonisten behöva ingå i ett sammanhang där hon tvingas delta i en tävling eller en 

prövning för att upptäcka inskränkningen av sina fri-och rättigheter. Det kan vara alltifrån 

vilka kläder hon får använda, vem hon får älska eller hur hon bör handla för att passa in i det 
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omgivande samhället (Montz, 2014). Tävlingarna utgör också en möjlighet för författaren att 

förstärka de rebelliska dragen hos den kvinnliga protagonisten i dystopin (a.a.). 

Värdegrund i fantastik litteratur   

Malin Alkestrands avhandling Magiska möjligheter- Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln 

i skolans värdegrundsarbete (2016) undersöks fantasygenrens möjligheter att användas som 

“[…] en utgångspunkt för grund- och gymnasieskolans värdegrundsarbete kring frågor om 

demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald.” (Alkestrand 2016, s.9).  I 

avhandlingen använder sig författaren av tre kända fantasyverk vilka är relativt kända bland 

barn och ungdomar: Harry Potter av J.K Rowling (1997-), Artemis Fowl- serien (2001–2012) 

och första delen i Engelforstriologin (2011–2013). Författaren bland annat upp fantasygenrens 

möjligheter att spränga idémässiga gränser om hur världen ska vara ofta uteblir för att istället 

överensstämma med läsarens föreställningsvärld. Men författaren menar vidare att den 

trotsallt också utmanar elevernas tankar: ”Det är detta spel mellan igenkänning och 

distansering, mellan det kända och det främmande, som gör att frågor om verklighetens 

maktfördelning kan synas i sömmarna” (Alkestrand 2016, s. 290). Det innebär att 

framställningarna många gånger överensstämmer med det faktiska samhällets rådande normer 

och värderingar, exempelvis genom miljöskildringar och gestaltningar. Det kan t.ex. innebära 

gestaltningen av patriarkala samhällsstrukturer, manliga hjältar, den heterosexuella kärleken 

och andra verkliga normer. Samtidigt blir inskränkningen av människans fri-och rättigheter ett 

främmande koncept för elever som är fostrade i ett demokratiskt samhälle, vilket enligt 

Alkestrand (2016) öppnar upp för levande klassrumsdiskussioner.  

Dystopisk ungdomslitteratur  

Inom ungdomslitteraturen har dystopiska romaner slagit igenom stort under 2000-talet. Ann 

Boglind och Anna Nordenstam beskriver i Från fabler till manga 2: Litteraturhistoriska och 

didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur (2016) att betydelsen av det grekiska ordet dystopi 

kan översättas till ’dålig plats’ (s. 113). Litteraturen tar upp och speglar faktiska, verkliga 

samhällsproblem, aktuella politiska frågor, såsom människovärde, samhällsklass, kön/genus, 

global uppvärmning, vetenskapsframsteg samt naturkatastrofer (Boglind & Nordenstam 2016, 

s. 113). Modiga och handlingskraftiga ungdomar är ett karaktäriserande inslag och 

protagonisten är ofta en ung kvinna (kan också vara man) i övre tonåren. Protagonisten 

genomgår i regel en personlig transformation som öppnar ögonen för samhällets förtryckande 
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strukturer och står upp mot de totalitära makterna och kräver autonomi (Boglind & 

Nordenstam 2016, s.115). Dystopin som genre kan ses som en hybridgenre då den tenderar att 

ha litterära inslag vilka kan härledas till olika typer av genrer exempelvis som 

bildningsromanen, fantasy, science fiction och kärleksromanen (Boglind & Nordenstam 2016, 

s. 115). Många gånger kan det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan den realistiska 

och den fantasyinspirerade litteraturen. 

Maria Nilson diskuterar i Teen-Noir, om mörkret i modern ungdomslitteratur (2013) de allt 

dystrare framtidsframställningarna i ungdomslitteraturen (s.23). Begreppet teen noir är relativt 

nytt och började användas under 2000-talet i samband med att ungdoms TV-serien Veronica 

Mars (Rob Thomas 2004–2007). Författaren beskriver att begreppet myntades på grund av att 

serien hade tematiska kopplingar till genren film noir, samt ungdoms- och highschooldramat. 

Det finns två centrala teman inom teen noir som tas upp av författaren. För det första är att 

ingen karaktär stereotypisk i sin framställning, vilket innebär att ingen är hundra procent god 

eller ond (Nilson 2013, s, 26). För det andra har ungdomarna i regel blivit svikna av 

vuxenvärlden och blivit utelämnade till att klara sig på egen hand (a.a). Nilson (2013, 

s.113ff.) lyfter också att det finns problematiska framställningar av sexualiserat våld i flertalet 

ungdomslitterära verk, bland annat Divergent (2012). Författaren har reagerat på att det 

saknas en reaktion, en vrede hos den utsatta kvinnan och menar att på så sätt riskerar böckerna 

att förmedla en normaliserad bild sexuellt våld mot kvinnor (a.a.). Nilson poängterar att 

begreppet teen noir inte på något sätt är allmänt vedertaget inom den litteraturvetenskapliga 

forskningen (Nilson 2013, s. 29). Det erbjuder dock en möjlighet att rama in skönlitterära 

texter som kombinerar olika genretyper som behandlar dystopiska och dystra framställningar 

riktade mot läsare i ungdomsåren.   
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ANALYS  

Analysens disposition  

Analysen är uppdelad i tre delar. Den första delen behandlar den narratologiska 

utgångspunkten i det berättade, vilket i föreliggande analys är berättarperspektivet. I andra 

delen behandlas miljögestaltningen och hur den påverkar upplevelsen av performativt genus. I 

den tredje och sista delen fokuseras genusordningens gestaltning i det berättade. 

Utgångspunkten för analysen är Nikolajevas (2017) schema över manliga och kvinnliga 

stereotyper. Vidare kommer analysen att ta stöd i de feministiska och genusteorier som finns 

presenterade i kapitlet "Metod och teoretiskt ramverk” (s. 5).  

Berättarperspektiv  

I första boken Divergent introduceras läsaren för huvudkaraktären: sextonåriga Beatrice 

”Tris” Prior. Handlingen utspelar sig i en dystopisk futuristisk miljö, en framtidsversion av 

den amerikanska staden Chicago. Staden är svårt sargad av vad som implicit förstås som ett 

krig orsakat av människans inneboende ondska (Roth 2012, s. 36f.).  Till följd av det delades 

samhället in i fem officiella falanger: de osjälviska, de fridfulla, de lärda, de ärliga och de 

tappra, samt den inofficiella falangen de falanglösa. Falangsystemet är centralt för 

berättelsens intrig. För att klarlägga vilken falangtillhörighet man är bäst lämpad för 

genomförs teknologiskt avancerade lämplighetstester på stadens alla invånare vid 

sextonårsålder. Om någon avviker från konformiteten genom att visa lämplighet för flera 

egenskaper kallas det för divergens och det utgör ett direkt hot mot systemet och den fred som 

uppnåtts på grund av den.  

Tris är infödd bland de osjälviska och protagonisten, tillika jagberättaren i berättelsen och 

befinner sig på en homodiegetisk nivå till texten. Det innebär att berättaren befinner sig på 

fiktionens inre plan, således samma nivå som det den berättar om (Nikolajeva 2017, s. 253). 

Tris är även intradiegetisk berättare, vilket betyder att berättaren berättar om händelserna 

allteftersom de utspelar sig utan att ha någon distans till det som berättas (a.a). Veronica Roth 

internfokaliserar Tris, vilket bidrar till att läsaren upplever henne som berättelsens 

fokalisator, och den faktiske narratorn försvinner i bakgrunden (Nikolajeva 2017, s. 258). På 

så sätt uppmanas läsaren att ta del av det som berättas genom Tris ögon, vilket innebär att 

läsaren upplever det berättade utifrån föreställningsvärlden och logiken hos en sextonårig 
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flicka. Internfokalisering skapar ett band mellan läsaren och huvudkaraktären så att läsaren 

ska kunna ta till sig och empatisera med fokalisations instansen i det berättade (Nikolajeva 

2017, s. 261). 

Det är förhållandevis vanligt att författare av traditionell barnlitteratur väljer att fokalisera 

protagonister av samma kön och Roth anknyter delvis till den traditionen i sin framställning 

av Divergenttrilogin (2012–2014) (Nikolajeva 2017, s. 276). I den tredje boken, Allegiant 

(2014), skiftar istället berättarperspektivet mellan Tris och karaktären Four. Four introduceras 

i första boken när Tris valt att byta falang till de tappra och han är hennes instruktör under 

initieringsfasen. De inleder en förbjuden kärleksrelation, som även den vid sidan av 

falangsystemet är central för intrigen. Den förbjudna kärleksrelationen har en intertextualitet 

(Aaslestad 2013, s.101f.) till William Shakespeares klassiska kärleksdrama Romeo och Julia 

(1594–1595), dels genom motivet den förbjudna kärleken, dels att karaktärerna måste vinna 

över hinder och konflikter för att kunna vara tillsammans, men även på grund av att Tris, likt 

Julia offrar sitt liv i slutet av det berättade. På så sätt knyter Roth (2012-2014) an till 

kärleksromanens intrig och böckerna upplevs därför delvis som en kärleksroman vid sidan av 

science fiction inslagen. 

Miljögestaltning och performativt genus 

När en kvinnlig författare internfokaliserar en manlig karaktär kallar man det för en 

crossvokalisering (Nikolajeva, 2017, s.276f.) En anledning till att Four internfokaliseras så 

sent i berättandet kan ha orsak i genusaspekten: författarens föreställningsvärld om vad det 

innebär att vara man, att se på relationer och upplevelser ur en mans perspektiv är starkt 

begränsad av naturliga skäl. Likaledes är det för en manlig författare att träda in i och 

internfokaliseras en kvinnlig karaktär (Nikolajeva 2017, s. 276). Författaren fokuserar på 

karaktäristiska egenskaper i förhållande till falangtillhörig, snarare än kön- och 

genusaspekten. På ett idémässigt plan anknyter det till teorier om identitetsskapandets 

sociokulturella betingning (Hirdman 1988, s. 52) och tonvikten ligger på miljöns formande av 

individen, snarare än det biologiska könets medfödda egenskaper. Four och Tris har båda växt 

upp hos de osjälviska för att sedan formas av de tappra. En crossvokalisering dem emellan 

blir på så sätt relativt enkel att genomföra, utan att sänka trovärdigheten i det berättade, då de 

fiktiva karaktärernas upplevelser och egenskaper naturligt liknar varandras trots att de har 

olika kön. Följande exempel är en internfokalisering av Four vid en fysisk kontakt: 
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Han hugger tag i mig, omfamnar mig och klappar mig på ryggen med handen. Jag försöker 

att återgälda hans entusiasm, men den kommer inte riktigt naturligt och när vi släpper 

varandra känner jag att det hettar i mitt ansikte. Och döma av hans bullrande skratt är jag 

tydligen röd i ansiktet. (Roth 2014, s111).  

Liknande framställning finns av Tris upplevelse av fysisk kontakt tidigare i det berättade: 

 ”Hans mun rör sig mot min samtidigt som hans hand glider in under min T-tröja och jag 

hejdar honom inte, trots att jag vet att jag borde. Istället flämtar jag högt och blodet rusar 

till mina kinder. Jag skäms. (Roth 2013, s.44).  

Karaktärernas likart gör att läsaren uppfattar egenskaperna som förväntade på grund av 

falangtillhörighet och skapar en möjlighet för författaren att vilseleda läsaren när 

crossvokalisering sker i det berättade (Nikolajeva 2017, s.278).  

Även miljöbeskrivningar kan bidra till hur läsaren uppfattar persongestaltningar i det 

berättade. Nikolajeva (2017, s. 124f.) beskriver att ett vanligt stilgrepp är att ta en karaktär 

från en trygg miljö och placera in den i en extremt annorlunda miljö för att påskynda eller 

förstärka karaktärens mognadsprocess: ”Miljön fungerar därmed som en katalysator för en 

utveckling.” (Nikolajeva 2017, s.124f). De olika falangerna i Divergenttrilogin bygger på att 

falangens medlemmar följer de normer och ideal som råder inom varje falang. Falangbytet 

kan tolkas som ett symtom på Tris inre konflikt. Det faktum att hon slits mellan att leva upp 

till omgivningens ideal, oavsett om det är de osjälviskas eller de tappras ideal. I inledningen 

får man ta del av att Tris tvivlar på sin falangtillhörighet de osjälviska, eftersom hon upplever 

att osjälviska hållningen inte kommer naturligt för henne och jämför sig med sin bror Caleb: 

”Det som irriterar mig mest med honom är hans naturliga godhet, hans medfödda osjälviskhet. 

(Roth 2012, s.28). Likaså tvivlar Tris på sin plats hos de tappra, men mer utifrån hennes 

biologiska (fysiska) förutsättningar, där hon jämför sig med karaktären Four: “[…] och jag vet 

att han är stark, orubblig och ohejdbar. Allt det som jag själv måste vara, men inte är.” (Roth 

2013, s. 233). Genom internfokalisation av Tris uttrycks de ideala normerna genom de två 

manliga gestalterna och idealet tycks vara ouppnåeligt för Tris, dels genom att sakna 

essentiella egenskaper, men också på grund av avsaknaden av biologiska förutsättningar.  Det 

kan tolkas utifrån idén om att vara normen och att inte vara den, likt mannen är normen- 

vilket gör kvinnan till en icke-normen (Butler 2006, s.59).  

De extrema miljökontraster mellan falangerna De osjälviska och De tappra beskrivs genom 

internfokalisationer av Tris. De osjälviska bor i anspråkslösa gråa hus i täta rader, husen är 

spartanskt inredda, tillvaron kantas av rutiner och lugn. Handlingen utspelar sig i hemmet hos 
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de osjälviskas– den privata sfären – vilken traditionellt kopplas till kvinnans plats (Hirdman 

2003 s.148).  

De osjälviska karaktäriseras av att de sätter ”oegennyttan främst” (Roth 2012, s.9), och 

medlemmarna bör ha undvikande, passiva beteenden för att inte dra uppmärksamheten till sig, 

samt ha omsorg om andra människors välfärd före den egna. Fysisk kontakt eller aktivitet bör 

vara måttfull, eftersom det anses vara själviska handlingar. I det berättade framkommer det att 

tillvaron hos de osjälviska grundar sig på traditionellt konservativa normer och värderingar: 

”De har lärt oss att fysisk kontakt är en mäktig kraft som ska användas med måtta och ända 

sedan jag var liten har jag haft respekt för den.” (Roth 2012, s. 30).  Vidare framkommer att 

Tris och hennes bror inte får prata vid middagsbordet och bör inte ifrågasätta eller ställa för 

många frågor till fadern. Lydighet anses vara en osjälvisk handling. Upplevelsen av 

hemmiljön följer dikotomin om manligt och kvinnligt (Nikolajeva 2017, s.273). Kvinnliga 

gestalters syn på hemmet är att det är ”tryggt och beskyddande”, vilket innebär att i manliga 

gestaltningar är hemmet ”restriktivt och hämmande” (a.a.). Tris har en klassiskt manlig syn på 

sitt hem hos de osjälviska:  ”Jag tror inte jag klarar av att leva det här livet, fyllt av plikter och 

försakelse längre. Jag är helt enkelt inte en tillräckligt god människa.” (Roth, 2012, s. 9). Tris 

anser sig inte passa in hos de osjälviska på grund av sin oförmögenhet att foga sig efter den 

strukturella ordning och de normer som omgärdar livet där. Om Tris hade varit stereotypt 

kvinnlig hade hon visat lydighet och självuppoffrande kvalitéer. Vid falangceremonin som 

genomförs vid 16 års ålder byter Tris bort den trygga tillvaron hos de osjälviska mot den 

impulsiva tillvaron hos de tappra. När hon gör valet tänker hon: ”Jag är självisk. Jag är 

modig.” (Roth 2012, s.41). Karaktären gestaltas vid falang cermonin som stark och 

självständig, vilka är egenskaper kopplade till det typiskt manliga schemat (Nikolajeva 2017, 

s.193). 

Den karaktäriserande omgivningen hos de tappra är maskulin i karaktären och alluderar till 

det militära genom att liknas vid en militäranläggning och kallas de tappras högkvarter. Den 

är delvis förlagd under jord – dvs. en bunkerliknande miljö. Tris beskriver det som mörka 

tunnlar, vilket också för tankarna till övergivna tunnelbanesystem. Kontexten bidrar till att 

förstärka den maskulina betoningen, då militären och militära aktiviteter associeras till typiskt 

manliga domäner. Noviserna sover i gemensamma sovsalar, har gemensamma måltider med 

alla falangmedlemmar i en matsal. Handlingar är förlagda till den offentliga och gemensamma 

miljön. Offentliga miljöer associeras traditionellt till den manliga sfären (Hirdman, 2003, 

s.148). Falangen förespråkar egenskaper som tävlingslystnad, egennyttan, styrka, aktivitet, 
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aggressivitet, våldsamhet och dess medlemmar bör vara känslomässigt härdade (känslokalla). 

Den fysiska förmågan är central hos de tappra och det finns ett rankningssystem som bygger 

på resultaten från olika fysiska- och mentala övningar, tillika tävlingar. Deltagarna delas upp i 

falangbytare och infödda noviser, istället för den klassiska könssorteringen vilken är att killar 

tävlar mot killar, tjejer mot tjejer. Den biologiska skillnaden som storlek och styrka tas ingen 

hänsyn till, vilket framkommer när Tris får möta Peter i en fight: ” Peter är nästan femton 

centimeter längre än jag och i går [sic!] slog han Drew på mindre än fem minuter. Idag är 

Drews ansikte blåsvart.” (Roth 2012, s. 85). Tjejer och killar möter varandra på samma 

premisser oavsett fysiska förutsättningar.  

Falangssystemet bygger på att alla som väljer en falang har likartade egenskaper och 

egenskaperna blir på så vis sorteringsprincipen och inte könstillhörigheten, vars sortering 

bygger på särartsprincipen (Hirdman 2003, s. 117f.). Tanken om kvinnan och mannens särart 

framkommer dock genom Tris: ”Skulle Caleb och jag stå varandra närmare om han varit 

flicka? (Roth 2013, s. 190). På ett metastrukturellt plan följer miljögestaltningen av falangerna 

den verkliga världens behov av att kategorisera för att skapa sociala makthierarkier för att på 

så sätt kunna in- och exkludera människor i olika sammanhang (Lykke 2009, s. 46).  

Genusordningen gestaltad 

Trots att genusordningen inte är den styrande principen inom falangsystemet så finns det 

typiskt maskulina normer som följer det manliga schemat gestaltat hos de tappra. Det innebär 

att genusordningen trots allt kan ta sig i uttryck i det berättade, eftersom kategoriseringen av 

människor i det berättade baseras på idén om medfödda karaktäristiska egenskaper. Brott mot 

genusordningen kan leda till svåra konsekvenser för de normbrytande karaktärerna. Det 

framkommer i det berättade genom att Tris blir överfallen, misshandlad och tafsad på av 

några manliga karaktärer inom den egna falangen när det börjar gå för bra för henne i 

tävlingarna. Den första initieringsfasen, handlade om styrka och strid. Tris var rankad lägre än 

Al i rangordningslistan bland noviser. Under den andra initieringsfasen, vilken handlade om 

mental styrka, klättrade Tris i rank, medan Al förlorade i rank. Tris ansåg att hon och Al var 

vänner, men när Tris presterade bättre än de flesta andra manliga noviser utgjorde hon ett hot 

mot maskulinitetens överlägsenhet mot det feminina:  

‘Han ville att du skulle vara den lilla timida osjälviska tjejen. ‘[…] ‘Han ville göra dig illa 

för att din styrka får honom att känna sig svag. Det är det enda skälet. ‘[…] ‘Du kommer 
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inte att väcka lika mycket avund om du visar lite sårbarhet då och då. Även om det bara är 

på låtsas.’ (Roth 2012, s.215).  

Så länge som Tris inte presterade (passiv) var hon accepterad av gruppen, men när hon 

accelererade (aktiv) och utmanade de manliga karaktärerna, försökte de stoppa henne och 

påminna henne om sin plats i hierarkin. Hon uppmanas dessutom av Four att till viss del rätta 

sig efter det osynliga genuskontraktets idé om kvinnligt och manligt förväntat beteende 

(Hirdman 1988: 52). Kvinnan förväntas acceptera det manliga beteendet, det rovgiriga och 

aggressiva, genom att anpassa det egna beteendet till sårbarhet och lydnad. Nilsson (2013, 

113) beskriver att ungdomslitterära romaner har problematiska framställningar av sexualiserat 

våld mot kvinnor och Fours uppmaning kan tolkas på så sätt att Tris får ”skylla sig själv”, på 

grund av att hennes uppträdande upplevs normbrytande.  

Det finns exempel där Tris förminskas och hennes kompetens ifrågasätts i förhållande till 

könstillhörighet. Bland annat i en utsaga av de ärligas ledare Jack:   

’Jag vet att du varit med om mycket, Tris’ säger han lågt. ’Och du har gjort stora insatser 

för din falang och för De Osjälviska. Men jag misstänker att dina traumatiska upplevelser 

kan ha påverkat ditt omdöme och din förmåga att vara objektiv. Jag kan inte initiera en 

attack baserat på spekulationer från en liten tjej.’ (Roth 2013, s. 169) 

När den manliga vuxna karaktären gör en sådan utsaga upplevs en hierarkisk åtskillnad dem 

emellan. Jack, i egenskap av vuxen man beskriver Tris som är en ung kvinna genom att 

tillskriva henne flertalet stereotypiska drag vilka traditionellt tillskrivits kvinnliga gestalter, 

exempelvis: irrationellt och emotionellt beteende, subjektivt intuitiv snarare än faktabaserad 

och rationell. Men det sker även tidigare i det berättade:’ Tror du att vi lyckades övertyga Eric 

om att du bara är en dum tjej?’ (Roth 2012, s.275). Exemplet stämmer väl in på idén om att 

starka kvinnliga litterära romankaraktärer alltid försöks hållas tillbaka och anpassas till 

rådande normer och att det finns en fördom om ett stereotypt tjejigt beteende i det berättade 

(Nikolajeva 2017, s.192). Det tjejiga beteendet framkommer i en dialog mellan Tris och 

hennes vän Christina: ’Kan du bara vara tjej nu i några sekunder?’ ’Jag är alltid tjej. Du vet 

vad jag menar. En fånig, irriterande tjej. Jag lindar en hårslinga runt mitt finger. Ok-eeeeej.’ 

(Roth, 2012, s. 276). Det visar att det finns en förväntning på ett kvinnligt beteende som 

upprepade handlingar i skapandet av genus (Ambjörnsson 2004, s. 12). Vidare uppfattas att 

Tris inte ses som speciellt tjejig i normala fall, eftersom hon måste uppmanas till att bete sig 

enligt genusrollens förväntningar.  
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Vad brott mot genusordningen kan leda till framkommer genom internfokalisation av Tris när 

hon förmedlar bilden av karaktären Al, som är falangbytare från De lärda. Al tillskrivs 

förhållandevis omanliga karaktärsdrag: ”Jag skulle aldrig kunna bli kär i Al – jag skulle aldrig 

kunna bli attraherad av någon som är så skör.” (Roth 2012, s. 90). Och vidare framkommer 

’Du är inte feg bara för att du inte vill skada andra människor, säger jag för att de är det jag 

bör säga även om jag inte är säker på att jag menar det fullt ut.’ (Roth 2012, s. 90). Al 

tillskrivs flera stereotypiskt kvinnliga drag, exempelvis mild, aggressionshämmad och sårbar. 

Als emotionella sida står i kontrast till hans fysiska uppenbarelse. Första natten i sovsalen hos 

de tappra hör Tris hur Al snyftar och gråter: ”Av alla noviserna är han den största och 

kraftigaste. Han är den siste som jag hade trott skulle bryta samman.” (Roth 2012, s. 60). Al 

bryter mot genuskontraktet och uppträder normbrytande i förhållande till hur en man bör bete 

sig. Det som gör det än mer intressant är att Als gestaltning förstärker de normbrytande 

karaktärsdragen hos Tris: ”Jag borde trösta honom – jag borde vilja trösta honom eftersom det 

är så jag är uppfostrad. Istället känner jag förakt. En människa som ser så stor och stark ut 

borde inte visa sig så svag. Varför kan han inte gråta tyst som vi andra?” (Roth 2012, s. 60).  

Genom att gestalta Al med typiskt kvinnliga drag i en stereotypt manlig kropp och vice versa 

tillskriva Tris stereotypt manliga karaktärsegenskaper i en tillsynes flickaktig kropp skapas 

det som Hirdman (2012) och Butler (2006) resonerar om: de kroppsliga förutsättningarna och 

det inlärda beteendet är i samspel vid formandet av fördomar. Als yttre –stor och stark – borde 

motsvaras av samma inre kvalitéer. Als uppträdande blir i det närmaste en anomali, eftersom 

det finns föreställningar om att kvinnor ska vara vackra, kurviga (mjuka), emotionella och 

omsorgsfulla medan män ska vara starka, muskulösa (hårda), känslomässigt hämmade och 

egocentriska. När en person inte lever upp till de normativa förväntningarna eller idealen 

uppstår en konflikt:  

[Att växa upp grotesk] är ett annat kvinnligt schema som bemöter det oförenliga i den 

personliga friheten och samhällets krav med att gå in i en depression eller isolering. Denna 

process har även beskrivits som abjektion, en ung flickas avsky för sin egna kropp när den 

börjar utvecklas till en ung kvinnas kropp. (Nikolajeva 2017, s.194) 

Tris omnämner sig själv som liten och svag i det yttre, men uppvisar en styrka i sin 

personlighet. Utifrån Kristevas begrepp abjektion (Franzén 1995, s. 26) kan man tolka att det 

finns en diskrepans mellan den upplevda genusidentiteten och den könsliga kroppsformen 

gestaltad via Tris: ”Jag vet att jag är fågellik, att jag är liten och bräcklig som om jag skulle 

kunna blåsa bort, att jag inte har några kurvor.” (Roth 2013, s. 45). Bilden av Beatrice som 

svag är betydande för det berättade vid flera tillfällen när hennes karaktär kontraheras mot de 
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manliga, fysiskt överlägsna karaktärerna. Ett gott exempel är vid träningsslagsmål mot Peter, 

falangbytare från de lärda och som har funktion både som antagonist och antihjälte i det 

berättade. Tris tillskriver Peter flertalet egenskaper vilka kan kopplas till det manliga schemat:  

Four sa att vi skulle försöka dra nytta av vår motståndares svagheter, men förutom sin 

totala brist på alla sympatiska egenskaper, har Peter inga sådana. Han är tillräckligt lång för 

att vara stark men inte så stor att han är långsam. Han är bra på att pejla in andra 

människors svaga punkter. Han är elak och han kommer inte att visa mig någon 

barmhärtighet. (Roth 2012, s. 85) 

Peter framställs som känslokall, stark, aggressiv och tävlingsinriktad. Tris råds till vad som 

kan kallas för en läggmatch mot Peter, men det skulle innebära att hon förlorade sin plats i 

rankningen. Trots att karaktären Tris ofta framhåller sin fysiska underlägsenhet, blir hon arg 

när andra kallar henne svag: ” Jag vet att Al och Christina bara försöker att hjälpa mig men 

det stör mig att de inte verkar hysa det minsta tvivel om att jag inte har en chans mot Peter.” 

(Roth 2012, s. 85). Det är via citatet uppenbart att Tris fysiska möjlighet att vinna fighten är i 

det närmaste obefintlig. Då Tris framställs som petit och inte speciellt muskulös är det rimligt 

att beskriva henne som fysiskt underlägsen Peter. Det är även en realistisk framställning av 

den biologiska åtskillnaden mellan könen, då merparten män är fysiskt starkare än kvinnor. 

Framställningen att låta kvinnor och män möta varandra oberoende av fysisk förmåga och 

könstillhörighet anknyter till det feministiska perspektivet om män och kvinnors likart 

(Tenngart 2010, s. 115). Framställningen kan även tolkas som att kvinnan i högre utsträckning 

måste hävda sin rätt att vara och verka i domäner karaktäriserade som manliga (Hedlin 2006, 

s.30). Det eftersom det är svårare för en kvinna att vinna en kamp när det föreligger stora 

skillnader i den fysiska förmågan. De svagheter som Tris tillskriver sig själv genom hela 

narrativet är till större delen kopplat till hennes fysiska förmåga snarare än den mentala. Det 

styrker att det finns ett visst groteskt schema i det berättade, vilket gestaltas genom 

protagonistens avsky för de fysiska begränsningarna som tar sig i uttryck i kroppens svaghet 

och överensstämmer inte med det självupplevda jagets styrka (Franzén 1995, s. 25). 

Internfokalisationen visar också att det finns en avsaknad av typiskt kvinnliga former hos 

Tris, vilket gestaltas genom den negativa självbilden. Underförstått vill Tris känna sig 

kvinnlig och ha kurvor tycks associeras med kvinnlighet, vilket bidrar till att det verkar finnas 

en önskan om att vara vacker. Motsatsen till vacker i Nikolajevas (2017) schema är stark och 

om författaren valt att uttrycka muskulös, istället för kurvor hade en internfokalisation av 

Beatrice kunnat uppfattas som normbrytande snarare än stereotypisk i det hänseendet. De inre 

egenskaper hon gestaltas med är de vilka traditionellt kopplas till det manliga schemat. Tris 
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beteende framstår positivt och önskvärt, vilket bidrar till att Tris reaktion mot Als beteende är 

intressant utifrån begreppet abjektion: Als normbrytande väcker avsky (äckel). Tris 

normbrytande beteende får inte alls samma effekt i det berättade. Det upplevs och framställs 

snarare som något överlag positivt. Det kan tolkas som att Tris stiger upp i den hierarkiska 

ordningen genom att gestalta manliga ideala egenskaper och Al stiger ned i densamma genom 

att gestalta kvinnliga underordnade egenskaper  

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att protagonisten Tris framställs normbrytande genom 

att gestaltas med såväl manliga, som kvinnliga egenskaper. Genusordningen och- strukturen 

upprätthålls dock genom att manliga beteenden framställs som önskvärt och positivt, medan 

kvinnliga egenskaper bör motverkas och förlöjligas. På så sätt gestaltas den verkliga världens 

patriarkala värderingar och föreställningar via de gestaltade karaktärerna. 
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DISKUSSION 

Hur förmedlas manligt och kvinnligt i det berättade? Och vilka karaktäristiska stereotyp drag 

framkommer genom gestaltningen av karaktärerna i det berättade och på vilket sätt gestaltas 

genusordningen mellan könen? 

I Divergenttrilogin maskerar författaren Veronica Roth genusordning och de stereotypa 

genusmarkörerna i falangernas respektive ideal och normer. Miljögestaltningen, dvs. 

falangsystemets uppbyggnad beroende av människors inneboende (stereotypa) egenskaper 

bidrar till att det stereotypa i karaktärerna på förhand är förväntat. Framställningen gör inget 

anspråk på att försöka lösa upp den traditionella stereotypa indelningen av människor, vilket 

ligger i linje med tidigare forskning av Balaka (2003), utan imiterar snarare den verkliga 

världens behov av att klassificera och inordna världen i tillsynes logiska strukturer. Hirdman 

(1988, s 51) benämner dessa logiska strukturer i dikotomin manligt och kvinnligt: 

motsatsparen får inte blandas och att mannen är normen. Liknande idéer manifesteras i 

falangsystemet genom att falangerna bör och ska ha minimal interaktion mellan varandra och 

inom varje falang finns normativa ideal som ska efterlevas och helst levas upp till. 

Likartsidealet utgör den förtryckande struktur som genomsyrar falangsamhället och Tris 

”medfödda” oförmåga att inrätta sig i ledet skapar idén om den rebelliska flickans kamp att 

välja fritt (Sara K. Day et al. 2014) 

Tris särart (icke-norm) framkommer explicit i det berättade och är en del av intrigen genom 

att tillskriva henne fenomenet divergent. Divergensen är tecken på mångfacetterade 

identitetegenskaper och skapar på så sätt en förutsättning att gestalta genus- och 

normbrytande beteende genom att tillskriva Tris stereotypt manliga drag: Våldsam, 

känslokall, tävlande, aktiv och självständig, samtidigt som kvinnliga drag presenteras: 

intuitiv, självuppoffrande och emotionell. Även om Tris kan beskrivas som normbrytande 

krävs det att texten bearbetas kritiskt utifrån ett genusperspektiv, då det annars kan vara svårt 

att upptäcka i virrvarret av egenskaper som uttrycks i det berättade. Det finns normativa 

utsagor om typiskt kvinnligt beteende vilket framkommer genom explicita kommentarer och 

imiterande beteenden. Dessa beteenden omnämns som fåniga, löjliga, dumma, irrationella 

och emotionella. Stereotypa scheman i skönlitteraturen riskerar att ställa det maskulina i en 

asymmetrisk maktrelation till det feminina och en konsekvens av det är förmedlandet av 

fallocentrism (Nikolajeva 2017, s. 192). dvs. att maskulina normer, handlingar och beteenden 
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alltid trumfar feminina normer, handlingar och beteenden. Texten bär spår av ett 

förminskande av det kvinnliga, ett förminskande som innebär att kvinnan upplevs och 

framställs som mindre kompetent. Genusordningen och de handlingar och beteenden som är 

förväntade av flickor upprätthålls snarare än demonteras i det berättade.  

Det är dock inte Tris brott mot det normativt förväntade som väcker mest uppmärksamhet i 

det berättade, utan det är snarare Als gestaltning, vilken förmedlas genom Tris. Al tillskrivs 

stereotypiskt manliga drag i utseendet, men de inre egenskaperna överensstämmer i högre 

grad med det stereotypa kvinnliga schemat utgör att det uppstår en konflikt i genusidentiteten: 

det går inte att kategorisera Al och avvikelsen från det normativa leder till abjektion (Franzén 

1995): Tris uttrycker att det både är opassande och oattraktivt, icke normativt. På så sätt 

upprätthålls också det osynliga genuskontraktet, genom Tris reaktion. Detsamma kan 

beskrivas gällande övergreppet på Tris. Det normbrytande måste alltid försöka tvingas 

tillbaka till nollpunkt där balans uppstår, genom hot om våld samt kränkningar i avseende att 

skrämma, tämja och foga kontraktets medlemmar (människor) in i den ”naturliga ordningen”.  

Gestaltningen av Tris fokuserar mycket på idén om den självupplevda identiteten och de 

andra karaktärerna används i det närmaste för att förstärka kluvenheten i Tris. Roth benämner 

denna kluvenhet som divergens, men den kan utifrån undersökningen också ses som en 

kluvenhet inför den egna genusidentiteten och en vilja att passa in. Tris personlighet tillskrivs 

flertalet manliga stereotypa drag och kvinnliga stereotypa drag. Vilka drag som framhävs är 

situationsbundet: vem hon pratar med, tänker på eller var hon befinner sig. Hos de osjälviska 

framhävdes Tris oförmåga till lydnad, medan hos de tappra framhävdes Tris oförmåga som 

kroppslig svaghet. Det överensstämmer på sätt och vis med det perspektiv som presenteras 

inom den feministiska marxistiska tolkningstraditionen: att makthierarkier fungerar på olika 

nivåer och är beroende av kontexten (klass, falang). Framställningen kan kopplas till den 

kritik som feministiskt särartsperspektiv riktar mot det feministiska likartsperspektivet 

(Tenngart 2010). Tris förmåga att anpassa sina egenskaper till stereotypt manliga ideal 

innebär att de kvinnliga egenskaperna motverkas snarare än uppmuntras. Vilket i sin tur leder 

till att genusordningen förblir oförändrad, eftersom den manliga överordningen upprätthålls.  

Gestaltningen av manligt och kvinnligt i Divergenttrilogin (2012–2014) kan därför tolkas som 

att den både bryter mot rådande normer, samtidigt som den upprätthåller dem. Tris kan i 

många hänseenden fungera som en positiv förebild för såväl kvinnor som män, genom att 

tillskriva henne normbrytande egenskaper, samtidigt som framställningen av gestalterna inte 

är helt oproblematiska ur ett feministiskt och genusteoretiskt perspektiv.  
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För vem är litteraturen skriven och på vilket sätt kan den användas för att synliggöra och 

diskutera stereotypiska föreställningar om manligt och kvinnligt inom ramen för 

svenskämnets litteraturundervisning på gymnasiet? 

Divergenttrilogin (2012–2014) riktar sig i första hand till en läsarkrets som kan kallas för 

tonåringar alternativt unga vuxna. Nilson (2013) menar att framställningar som kan inlemmas 

under genren teen noir har en relativt specifik publik i åtanke: ungdomar från tretton till nitton 

år. Vad som avses med teen noir är dystra framtidskildringar där vuxenvärlden på olika sätt 

lämnat ungdomarna att ta hand om sig själva, vilket oftast leder till rebellskap. Styrkan i 

dystopier ligger just i dess hybriditet av olika genrer. Divergenttrilogin (2012–2104) är till 

exempel en dystopisk framtidsskildring med inslag av science fiction, äventyr och 

kärleksromanen. Det skapar en litteraturdidaktisk fördel att välja romaner med en genrebredd: 

fler elevers preferenser kan matchas inom en och samma roman. Molloy (2002) beskriver att 

det föreligger en uttalad skillnad mellan pojkar och flickors litterära preferenser: flickorna 

föredrar relationella romaner, medan pojkarna väljer bort dem till förmån för 

spänningsromaner. Nikolajeva (2017) kopplar denna skillnad till att protagonisterna i de olika 

genrerna i regel följer samma könsmönster: relationsromaner har kvinnliga protagonister, 

medan spänningsromaner har manliga protagonister. I de undersökta romanerna är det 

Beatrice som är huvudsaklig protagonist och i handlingen fokuseras det relationella i 

huvudsak kan bidra till att flickor i högre utsträckning ställer sig positiva till det berättade än 

pojkar. Att göra litteraturdidaktiska urval utifrån läsarpreferenser kopplade till könet kan vara 

problematiskt i förhållande till styrdokumentens uppmaning att motverka föreställningen om 

manligt och kvinnligt. Ett av litteraturundervisningens mål är att erbjuda nya perspektiv för att 

utmana elevernas föreställningsvärldar och på så sätt göra dem till kompetenta läsare. Om 

man alltid tar hänsyn till läsarpreferenser: pojkar vill läsa om pojkar, flickor om flickor 

riskerar man att inte nå det målet.  

Alkestrand (2016) beskriver att den fantastik genren har många fördelar och styrkor för att 

den kan distansera sig från den verkliga världens vara, men behöver heller inte vara helt 

orealistisk. I Divergenttrilogin (2102–2014) kan man i undersökningen se att författaren 

använder sig av både främmande och kända inslag från verkligheten. Genom att gestalta ett 

futuristiskt samhälle, skapas en viss distans till elevernas verklighet, vilket kan vara en god 

idé när man behandlar feminism och genusteori. Samtliga elever i klassrummet har en reell 

erfarenhet av vad det innebär att vara kvinna eller man, samt har med största sannolikhet 

någon gång upplevt att det finns förväntningar på beteendet kopplat till respektive kön.  Det 
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kan på så sätt vara enklare att distansera sig till det lästa och inte låta den subjektiva 

tolkningen ta överhand när det som framställs utspelar sig i en avlägsen framtid. Öhman 

(2002); Person (2012); Langer (2005) beskriver samtliga att den kompetenta läsaren behöver 

balansera det subjektiva och det objektiva perspektivet vid meningsskapande och tolkning av 

litterär text som ger förutsättningar till att de litterära föreställningsvärldarna utvecklas.  

Dessutom erbjuder en feministisk läsart att eleverna utvecklar en språklig begreppsapparat för 

att på ett relevant sätt kunna diskutera livs- och identitetsfrågor kopplade till genus. 

Att läsa utifrån specifika perspektiv finns i kursen Svenska 2 på gymnasiet. Eleverna ska 

utveckla kunskaper om: ”Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur 

skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har 

påverkat samhällsutvecklingen (Lgy, 2011, s.169). De allra flesta människor har idéer och 

fördomar om vad som är manligt och kvinnligt, eller upplevelser som är kopplade till 

förväntade beteenden och handlingar på grund av könet. Det feministiska perspektivet 

erbjuder på så sätt en möjlighet till att kombinera de subjektiva upplevelserna och objektiva 

kunskaper om genusordningen och samhällets idéer om genus.  Gestalterna och deras 

beteenden och handlingar har goda förutsättningar för elever att synliggöra genusordningen 

och den maktasymmetri som styr hur normer, värderingar och hur fördomar skapas i 

samhället. Tris och Als normbrytande handlingar och beteenden skulle kunna skapa 

intressanta diskussioner och reflektioner kring varför deras normbrytande upplevs så olika. 

Gestaltningarna skulle även kunna synliggöra genuskontraktets behov av medskapande och 

återskapande av mänskliga handlingar (Ambjörnsson, 2004). Det blir på så sätt synligt att 

genusskapandet är konkreta handlingar snarare än abstrakta idéer (Hirdman, 2003).  

Vidare kan överfallet på Tris vara relevant att lyfta. Nilson (2010) beskriver att hot om 

sexuellt våld är vanligt förekommande i ungdomsdystopier och att det finns en viss 

problematik kring ett normaliserande av dem i dessa framställningar. I kölvattnet av 

#meetoo—uppropet på sociala medier har omvärlden blivit varse om hur vanligt mäns 

sexuella kränkningar mot kvinnor är och hur vanligt det är att det går ostraffat förbi. 

Framställningen och en analys skulle kunna föra leda till intressanta diskussioner kopplade 

det dikotomin manligt och kvinnligt samt hur genusordningen tar sig i uttryck när man 

behandlar kvinnor och män som särart, snarare än likart. Genusteorin och genusteoretiska 

begrepp är ett abstrakt språk för konkreta situationer, vilket bidrar till att undervisningen och 

litteraturanalytiska verktyg måste fungera konkretiserande för att eleverna ska kunna få syn på 

och upptäcka maktasymmetrin. På så sätt kan man inom ramen av klassrummets väggar 
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diskutera normer och genuskontrakt som handling och beteenden. Genom litteraturen och 

karaktärsgestaltningarna kan man synliggöra det annars osynliga som genomsyrar 

samhällsstrukturen, samtidigt som man utmanar elevernas föreställningsvärldar.  

Sammanfattningsvis har Divergenttrilogin goda förutsättningar att användas för att integrera 

värdegrundsarbetet i litteraturundervisningen, då specifikt i fråga om stereotypa karaktärsdrag 

kopplade till dikotomin manligt och kvinnligt. Även om Tris framställs med normbrytande 

karaktärsdrag som bidrar till att hon upplevs som en stark förebild för unga flickor är inte 

framställningen helt oproblematisk, utan behöver problematiseras i klassrummet utifrån olika 

perspektiv, däribland genus för att den inneboende godheten i litteraturen ska kunna tas 

tillvara och utveckla elevernas förmåga till att bli kompetenta läsare.  

.  
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