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Abstract 

This thesis uses a hermeneutic text analysis from a queer perspective to 

analyse Suzanne Collins The hunger games and the religious text Book of 

Ruth. This has been done to examine if the texts can be used to address the 

Swedish high school’s values about gender and identity.  

 

It was found that Katniss Everdeen has a static male gender and sometimes 

a parallell female gender. Ruth on the other hand has a dynamic gender that 

varies along with the gender of the characters that she interacts with. 

Common for the two main characters is that their gender consequently can 

be understood within the heterosexual matrix.  

 

The results of analysing the texts indicate that there is a variety of gender 

constructions to be found when reading texts that are different from one 

another. This leads to the conclusion that students and teachers should read 

and talk about the texts. The teacher should be able to match the students 

level of knowledge when introducing the theories.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Genus, queera läsningar, identitet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Här nedan finns Avsnittsbrytning (udda sida). Det innebär att s. 2 kommer att vara blank 

i en utskrift. Texten fortsätter alltså på en udda sida efter en sådan avsnittsbrytning. 

 

Radera inte de inlagda avsnittsbrytningarna – de behövs för att kunna skilja mellan sidor 

utan sidnummer och sidor med sidnummer. 

 

 

Om du väljer Visa ¶ ser du det kommandot Avsnittsbrytningbåde här och även längst ner 

på de kommande sidorna. 

Här nedan finns en Avsnittsbrytning (udda sida). Radera den inte! 

When I use a word, Humpty Dumpty said in a rather scornful tone, it means just what I choose 

it to mean – neither more nor less. – Alice i Underlandet 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 6 

2 Teori ........................................................................................................................... 7 

2.1 Kön, genus och homosexualitet ...................................................................................... 8 

2.2 Om heteronormativitet och Butlers heterosexuella matris .............................................. 9 

2.3 Hirdmans genuskontrakt ................................................................................................. 9 

2.4 Skolans värdegrund i svenskans klassrum .................................................................... 11 

3 Metod ....................................................................................................................... 15 

3.1 Litteraturanalys med inslag av en hermeneutisk metod ................................................ 15 
3.1.1 Tidigare queera läsningar .......................................................................................................... 16 

3.2 Material, urval och avgränsningar ................................................................................ 17 
3.2.1 Hur används verken? .................................................................................................................. 17 
3.2.2 Varför just de här verken? .......................................................................................................... 18 

4 Genus i Hungerspelen ............................................................................................. 20 

4.1 Katniss, Primrose och Rue ............................................................................................ 20 

4.2 Katniss och Gale ........................................................................................................... 22 

4.3 Katniss och Peeta .......................................................................................................... 23 

4.4 Katniss, tittaren i Panem och bokens läsare .................................................................. 24 

4.5 Sammanfattande diskussion - Hungerspelen ................................................................ 26 

5 Ruts bok .................................................................................................................... 28 

5.1 Första kapitlet – Rut vill inte lämna Noomi .................................................................. 28 

5.2 Andra kapitlet – Rut blir försörjare ............................................................................... 29 

5.3 Tredje kapitlet – Rut friar till Boas ............................................................................... 30 

5.4 Fjärde kapitlet - Rut, Noomi och Boas får en son ......................................................... 31 

5.5 Sammanfattande diskussion – Ruts bok ........................................................................ 31 

6 Slutdiskussion .......................................................................................................... 34 

6.1 Genusdynamiken i Hungerspelen och Ruts bok ........................................................... 34 

6.2 Vad kan det här ge till värdegrundsarbetet? ................................................................. 34 

6.3 Hur kan texterna integreras i svenskämnet? ................................................................. 35 

6.4 Vidare forskning ........................................................................................................... 37 

7 Sammanfattning ...................................................................................................... 38 

8 Käll- och litteraturförteckning .............................................................................. 39 

Otryckt material .................................................................................................................... 39 

Tryckt material ...................................................................................................................... 39 
 



5 
 

1 Inledning 

De flesta elever i den svenska gymnasieskolan är tonåringar. Få saker inom skolan är så 

lite omtvistat som det att tonåren är en tid som i mycket hög grad formar en individ. Detta 

uttrycks i Skolverkets värdegrund med orden: “Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart [egen kursivering] och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”1  Vidare står även följande i Lgy11:s värdegrund: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska 

aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.2 

Eleverna ska alltså i den svenska gymnasieskolan hitta sin egenart och med det kunna bli 

en god, öppen och demokratisk medborgare. Frågan som bör ställas är: hur kan dessa mål 

i skolans värdegrund nås genom dess egen verksamhet? Genom svenskämnet och 

litteratur går det att arbeta med skolans värdegrund, eftersom litteratur och arbetet med 

litteratur kan ge en chans att lyfta värdegrundstankar direkt i klassrummet. Det innebär 

att för att uppnå mål som rör kön och genus, krävs att ett medvetet genustänk tar sig in i 

klassrummet. Det medvetna genustänket behövs för att tankar om kön, genus och identitet 

ska lyftas och behandlas i klassrummet på ett respektfullt sätt. Det är däremot inte lika 

självklart vad som är ett medvetet genustänk och vem i klassrummet, av lärare och elever, 

som ska ha det. Det stödmaterial som Skolverket har publicerat för att hjälpa de som 

arbetar inom skolan att arbeta med värdegrunden tar aldrig upp begreppet genus. När 

könsöverskridande uttryck nämns definieras inte det heller. När det nämns är det som ett 

konkret exempel på vad som gör att pojkar kan bli retade i skolan (att de ses som tjejiga).3 

 

Tanken om att genus är performativt, någonting som konstrueras, leder i sin tur vidare till 

att genus är någonting som även kan omkonstrueras. Vilken plats får då konstruktion av 

genus i det medvetna genustänket i skolan? Handlar ett arbete med dessa värdegrundsmål 

endast om att läraren ska utmana könsroller genom sin undervisning? Hur kan man genom 

användandet av litteratur få en elev att uppfatta hur genus konstrueras/omkonstrueras och 

hur kan ämnet lyftas i klassrummet? Genom att undersöka genus i den litteratur som 

ungdomar själva väljer att läsa samt en tusentals år gammal berättelse skulle det gå att 

hitta flera olika typer av ingångar till diskussionen om genus och dess konstruktion. Det 

kan vara så att båda verken trots, och även tack vare, skillnaderna dem emellan, kan 

användas för att föra in en diskussion om hur genus konstrueras. Det blir viktigt att 

undersöka själva konstruktionen av genus i texter eftersom det inte har uppmärksammats 

                                                 
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 

Stockholm, 2011 s.5 
2 ibid. 
3 Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar, 

Skolverket, Stockholm, 2014 

 



6 
 

av Skolverket, fastän kön och könsöverskridande uttryck står framskrivet i läroplanen. 

Risken som finns om konstruktion av kön glöms bort i samtalet om kön och 

könsöverskridande uttryck är att ett könsöverskridande uttryck ses som någonting statiskt 

som inte kan förändras hos individer. Sådana samtal skulle i sin tur exkludera individer 

med till exempel ickebinära könsidentiteter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur ungdomsromanen Hungerspelen 

samt den gammaltestamentliga texten Ruts bok kan användas i svenskundervisningen för 

att arbeta med läroplanens värdegrund.4 De delar ur läroplanens värdegrund som 

aktualiseras är de passager om identitet, kön och könsidentitet som finns i Lgy 11 under 

rubriken “förståelse och medmänsklighet”.5 

 

Syftet ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

• Hur konstrueras genus i Hungerspelen? 

• Hur konstrueras genus i Ruts bok? 

• Hur kan ovanstående verk användas inom svenskämnet för att arbeta med 

skolans värdegrund? 

 

  

                                                 
4 Collins, Suzanne, Hungerspelen, [Ny utg.], Månpocket, Stockholm, 2012 
5 Skolverket 2011 s. 5 
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2 Teori 

Den teori som uppsatsen tar avstamp i är queerteori, vilket är en genusvetenskaplig teori. 

Queerteorin uppkom i den akademiska världen i USA på 1990-talet då problematisering 

av normer kring kön och sexualitet behövdes i andra former än de då redan befintliga 

Lesbian and Gay studies. Till Sverige kom queerteorin strax efteråt. Queer kan beskrivas 

som en samlingsterm för kritiska perspektiv på sexualitet.6 I den här uppsatsen används 

Butlers och Hirdmans teorier som komplement till varandra. Butlers teorier appliceras 

framför allt på individnivå medan Hirdmans teorier appliceras på en samhällsstrukturell 

nivå. Butlers teorier används här för att tala om hur genus konstrueras i en heteronormativ 

kontext. De teorier av Hirdman som används är för att relatera till diskurser om att vissa 

egenskaper och beteenden som är kvinnligt respektive manligt kodade.  

 

Värdegrundsarbetet i skolan kan aktualiseras på flera plan. Det kan till exempel handla 

om hur ledningen förhåller sig till diskriminering, hur elever behandlar varandra och hur 

lärare väljer att genomföra sin undervisning. Louise M. Rosenblatts och Magnus Perssons 

forskning om litteraturläsning i skolan och hur det påverkar empati används här för att 

visa på behovet hos elever av att processa det som de läser. Det leder sedan vidare till 

Aidan Chambers och Gunilla Molloys forskning och idéer om samtal med elever efter 

bokläsning. 

 

I den här uppsatsen görs alltså ett försök att genom queerteoretiska glasögon tolka 

genuskonstruktioner i två verk. Det ena, Hungerspelen, kan ses som ett exempel på sådan 

litteratur som tar hänsyn till elevers boksmak. Den andra texten, Ruts bok, är däremot en 

text som de flesta eleverna med stor sannolikhet inte har hört talas om. Trots att Ruts bok 

troligen inte hör till elevernas boksmak går det inte att säga att litteraturvalet är 

slentrianmässigt eftersom Molloys fråga om vem som undervisas och värdegrunden är i 

fokus för litteraturvalet. Genom att använda dessa två texter i svenskundervisningen 

skulle det därför gå att diskutera de möjliga tolkningarna av genus och på så vis arbeta 

med gymnasieskolans värdegrund. I enighet med det Persson framhåller om att 

litteraturläsning inte automatiskt genererar godhet förutsätts här att en tolkning av texten 

görs. Det aktualiserar även Rosenblatt i och med att hon, liksom Persson, Chambers och 

Molloy, menar att litteraturen bearbetas efter läsning.7  

 

                                                 
6 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Stockholm: Natur och kultur, 2006 s. 35-38 
7 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, [Ny utg.], Stockholm: Gilla böcker, 2014;  

      Molloy, Gunilla, Reflekterande läsning och skrivning, rev. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2008; 

      Rosenblatt, Louise M., Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Lund: Studentlitteratur, 

2002;  

        Persson, Magnus, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2007 
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2.1 Kön, genus och homosexualitet 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” är ett citat av Simone de Beauvoir som det ofta 

hänvisas till. För att vidare förklara den tesen skrev hon att det är miljön och inte gener 

som formar hur ”den mänskliga honan” blir.8 Judith Butler, professor i retorik och 

jämförande litteraturvetenskap vid University of California i Berkeley, vidareutvecklar 

dessa tankegångar om performativitet, alltså att genus är någonting som inte finns från 

början utan konstrueras genom personers handlingar.9 Genom att upprepa handlingar 

befäster man både sitt eget och andra personers genus.10 Butler menar därför att det är 

inte förrän någon genom handlande säger ”det är en flicka” om ett nyfött barn, som barnet 

får ett genus. 

 

När Butler skrev om performativitet hade det i feministisk forskning länge förts en 

diskussion om att vad som är manligt respektive kvinnligt inte är biologiskt. Den rådande 

forskningen menade att manligt och kvinnligt snarare är en social konstruktion. Det är 

också den utgångspunkten som kom att prägla den teori i vilken den här uppsatsen har sin 

utgångspunkt. Eftersom det fanns ett behov av att skilja på det biologiska och det socialt 

konstruerade könet började olika begrepp användas. Det biologiska kom ofta att bli kön 

och det socialt konstruerade blev genus. Butler är dock kritisk mot könets biologiska 

definition och menar att det är samhället som har gjort en skillnad mellan de biologiska 

könen, som lika gärna hade kunnat vara en kategorisering av andra fysiska egenskaper. 

Kön är därför enligt Butler någonting som är skapat av människan för att förklara och 

tolka våra kroppar.11 Butler stod också för konstruktionen av den heterosexuella matrisen 

och hur insikten om den kan användas i genusforskning.12 I uppsatsen använder jag 

begreppet genus när det talas om de socialt konstruerade uppfattningarna om vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Till exempel så skriver jag om karaktärer och handlingar 

som har manliga respektive kvinnliga genus. Vidare används begreppet kön för att tala 

om kroppar. Kön används också vid diskussioner om och referat av Lgy 11:s värdegrund, 

i och med att Skolverket konsekvent använder begreppet kön. 

 

Homosexualitet är ett ord för att beskriva sexuella drifter riktade till personer av samma 

kön.13 Inom queerteorin har man ett öppet synsätt på vad som menas med en sexuell drift. 

Det är inte endast sex som faller in under homosexualitet, utan även känslor, tankar, 

identitet och samhällssystem.14 När begreppet homosexualitet eller homosexuell används 

i uppsatsen är det den senare utvidgade definitionen som avses. I berättelserna 

                                                 
8 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, Stockholm: Norstedt, 2002, s. 325 

9 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007 s. 57-59 
10 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", London & New York: Routledge, 

1993, s. 12 
11 Butler 2007, s. 184-185 
12 Se avsnitt 3.2.2 
13 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 13. uppl.,  

Svenska akademien, Stockholm, 2006, s. 341 
14 Ambjörnsson, s. 36  
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förekommer inte något sex och därför blir andra uttryck intressanta för en läsning av 

homosexuella relationer.  

2.2 Om heteronormativitet och Butlers heterosexuella matris 

Heteronormativitet innebär att heterosexualitet är norm i samhället. Det är inte endast på 

en privat nivå utan även på ett samhällsstrukturellt plan. Det leder således till att den 

uppfattning om heterosexualitet som reproduceras är att heterosexualitet är det som är 

naturligt och ”bra” samt att homosexualitet uppfattas som dess motsats och följaktligen 

som onaturligt och ”dåligt”.15 Ett exempel på hur heteronormen funnits på 

samhällsstrukturell nivå i Sverige är att Äktenskapsbalken fram till maj 2009 endast 

omfattade heterosexuella relationer. 

 

Med den heterosexuella matrisen menas ett normsystem som fastställer att en person ska 

vara man eller kvinna, och hur hen ska bete sig och se ut för att vara en sådan. Butler 

menar att människan ges val till två identiteter: man eller kvinna. Maskulinitet skiljs från 

femininitet genom att skilja på kroppar, genus och begär. Man och kvinna framställs och 

ses som varandras motsatser och de förväntas att åtrå varandra. Alltså ska en person för 

att framstå som en kvinna/man dels se ut som en kvinna/man, dels bete sig som en 

kvinna/man och dels ha det heterosexuella begär som samhället förväntar av en 

kvinna/man. Om en person inte uppfyller något av dessa tre kriterier ses den personen 

som annorlunda och till och med konstig. Den personen får ett kön som krånglar.16 

2.3 Hirdmans genuskontrakt 

Den svenska forskaren Yvonne Hirdman är upphovsperson till tvåkönsmodellen. Det inne 

bär att kvinna och man definieras utifrån varandra och som varandras motsatser. Män och 

kvinnor delas upp på samma sätt som hund och katt.17 Hirdman har även konstruerat en 

modell för genuskonstruktion som kallas för genuskontraktet. Hon menar att hur 

människan konstruerar och tillägnar sig genus har tre reproduktionsprocesser. 

Genuskontraktet finns alltså enligt Hirdman på olika samhällsnivåer samtidigt, och de 

påverkar varandra. En nivå, kulturell överlagring, handlar om att det finns tankestrukturer 

som är uppdelade efter genus. Den kulturella överlagringen reproduceras och 

implementeras i institutioner, social integration, för att till slut verka på ett individuellt 

plan, socialisering. På dessa nivåer går det att utläsa just det som är själva 

genuskontraktet. Det är en slags överenskommelse som är osynlig och inte på något sätt 

juridisk. I socialiseringsnivån finns nedärvda överenskommelser som reglerar och alltid 

har reglerat hur relationen mellan män och kvinnor bör vara. I den sociala integrationen 

är det samhället och dess institutioner som konstruerar genus. Det sker till exempel vid 

myndigheter som vårdinrättningar som förutsätter att män och kvinnor är olika och har 

                                                 
15 Ambjörnsson, s. 52 

16 Ambjörnsson, s. 112-113, Butler 2007, s. 235-236, not 6 

17 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 1. uppl., Malmö: Liber, 2001 s. 36 
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olika behov. I den socialiseringsnivån finns genuskontraktet i de uppgörelser som finns i 

samhället. Där förstås det enskilda män och kvinnor emellan vad de förväntas göra samt 

hur de ska vara och bete sig mot den varandra. Den förståelsen omsätts till handling och 

människor handlar så som det förväntas av dem. 18 

 

Figur 1. Genuskontraktet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar hur uppsatsen förstår de processer som Hirdmans genuskontrakt lyfter fram. De finns 

i tre nivåer som går från tanke och tradition och till den enskilda människan. I varje nivå finns det 

olika slags överenskommelser för hur kvinnor och män ska agera. 

 

Begreppet kodad används i uppsatsen. Med det menas att någonting, som personer, 

kroppar eller egenskaper, fått ett genus genom socialisering. Det är genuskontraktets och 

tvåkönsmodellens tanke om att det finns vissa egenskaper som är manligt respektive 

kvinnligt kodade som blir viktig för analysen av karaktärernas genus. Eftersom det inte 

finns en universell sanning om vad som är manligt respektive kvinnligt är det alltså de 

föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt som ligger till grund för vilket 

genus någonting får. När det i uppsatsen skrivs att någonting har ett visst genus handlar 

det alltså om sådana egenskaper och beteenden som det råder en socialiserad konsensus 

om huruvida det är manligt eller kvinnligt kodat. Hirdman erbjuder alltså inte någon 

databas över vilket genus egenskaper och beteenden har, utan ett verktyg för analys.   

  

                                                 
18 Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning.” I Genushistoria: 

en historiografisk exposé”, Christina Jansdotter och Anna Carlsson Wetterberg (red.), 113-133. Lund: 

Studentlitteratur, 2004, s. 120 

Den bilden av hur män 
och kvinnor bör agera 

och interagera. 
Någonting som är 

nedärvt. Saker är så som 
de är för att de alltid har 

varit på det viset.

• Kulturell 
överlagring

Bilden av att män och 
kvinnor är olika 

befästs genom att de 
får olika uppgifter 

som regleras av olika 
institutioner. 

• Social integration

Bilden av hur män och 
kvinnor ska vara och bete sig 

lärs ut. Vi handlar därefter och 
straffar de som handlar 

annorlunda. Pojkar ska inte 
gråta, kvinnor/flickor ska vara 
tysta och omhändertagande.

• Socialisering
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2.4 Skolans värdegrund i svenskans klassrum 

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka 

diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.19 

Citatet ovan är hämtat från den skärpta diskrimineringslagen. Sedan januari 2017 är 

skolor skyldiga att företa aktiva åtgärder för likabehandling för ett utökat antal grupper. 

Till skillnad från tidigare ska skolans aktiva åtgärder även gälla när det kommer till 

könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och 

ålder. Med andra ord är skolan numera enligt lag skyldig att aktivt arbeta för fler gruppers 

plats, trygghet och möjlighet i verksamheten. Skolor kan även bli straffade om de inte gör 

det. I skolans värdegrund framgår även ett tydligt mål gällande förståelse och 

medmänsklighet. Där står det bland annat att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering 

på grund av kön eller könsöverskridande uttryck. I den nu rådande läroplanens 

värdegrund skriver Skolverket:  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska 

aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.20 

Värdegrunden i Lgy 11 nämner aldrig genus. Däremot står det skrivet om kön och 

könsöverskridande uttryck. Det diskuteras inte närmare vad som avses med kön, men 

inkluderandet av könsöverskridande uttryck gör att det kan antas finnas en tanke om 

genus, även om det inte skrivs ut. Detta eftersom begreppet könsöverskridande uttryck i 

sig förutsätter att det finns beteenden och handlingar som är insocialiserat manligt 

respektive kvinnligt kodade. 

 

År 1999 startade den dåvarande regeringen ett värdegrundsprojekt som utvärderade hur 

värdegrundsarbetet såg ut i skolan. De kom där fram till att ”Den pedagogiska makt som 

skolan och lärarna besitter har sällan använts på ett medvetet sätt för att bryta sociala och 

kulturella barriärer och traditionella könsmönster.”21 Frågan som kan ställas, och som är 

viktig för den här uppsatsen blir därför: kan man använda svenskämnet och 

litteraturläsning för att arbeta med värdegrundsfrågor? Vid en läsning av Lgy 11 går det 

att se att svenskämnets syfte knyter an till värdegrunden. Där står det: 

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 

                                                 
19 SFS 2008:569. Diskrimineringslag, 3 kap. 1§ 
20 Skolverket 2011, s. 5 
21 Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik, Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i skolan, 

Värdegrundsprojektet, Regeringskansliet, Utbildningsdep., Stockholm, 2000, s.94 
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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.22 

 

Rosenblatt menar att aktivt arbeta med litteratur utvecklar förmågan att föreställa sig 

alternativa livsstilar samt alternativa moraliska och sociala val. Ett aktivt arbete med 

litteratur ska enligt Rosenblatt även ge en ökad sensitivitet för individers känslor och 

tankar. De egenskaperna ska en ung läsare kunna få genom att växa in i en estetisk 

mognad som krävs för att kunna ta sig an de stora litterära verken. Ett exempel på ett 

aktivt arbete med litteratur är boksamtal.23   

 

Magnus Persson gjorde en läsning av den tidigare läroplanen Lpf 94 för att utreda vilken 

plats litteraturläsningen de facto fick i läroplanen. Persson noterar vid en läsning av Lpf 

94:s kunskapsmål för de tidigare kurserna Svenska A och Svenska B att litteraturläsning 

inte kan anses ligga i läroplanens fokus. Detta eftersom litteraturläsning omnämndes 

mycket knappt. Vid en läsning av läroplanerna går det att säga att så även är fallet med 

Lgy 11:s Svenska 1 och Svenska 2. I endast två av nio punkter av det centrala innehållet i 

Svenska 1 finns skönlitteratur: 

• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur 

och teater samt i film och andra medier24 

I Svenska 2 är det en av sex punkter i det centrala innehållet som behandlar skönlitteratur. 

Den punkten lyfter särskilt fram litteraturhistoria:  

• Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, 

vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och 

norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i 

samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.25 

Med anledning av detta bör det poängteras att det går att ha en undervisning som utgår 

från svenskkursernas centrala innehåll utan att läsa böcker med eleverna. Detta eftersom 

det ligger inom lärarens tolkningsram att tala om böcker snarare än att läsa böcker. En 

lärare kan alltså välja att inte inkludera läsning av hela verk i undervisningen, och i stället 

fokusera på att lära ut fakta om författare, genrer och tidsepoker. Däremot är texter och 

läsningen av dessa framträdande i svenskämnets syfte. Läsningen blir framträdande i 

syftet eftersom eleverna ska kunna se det allmänmänskliga i tid och rum med hjälp av 

skönlitteratur samt utveckla en förmåga att använda skönlitteratur för att förstå andra 

människor. Detta visar på att litteraturens plats i svenskämnet inte har tydliggjorts av 

läroplansförfattarna.26 Persson menar liksom Rosenblatt att litteraturläsning övar upp 

                                                 
22 Skolverket 2011, s. 160 
23 Rosenblatt, s. 222-223 
24 Skolverket 2011, s. 162 
25 Skolverket 2011, s. 169 
26 Persson, Magnus, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 

1. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2007 
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empatiska förmågor men Persson menar även att den inte per automatik genererar godhet 

och empati hos människor. Det som kan hindra detta är att läsarnas empati för fiktiva 

karaktärer kan skilja sig från den för verkliga individer, att läsarna inte är kritiska när de 

läser och att litteraturen i sig kan vara av en dålig moralisk förebild. Persson menar därför 

att litteraturen ska problematiseras och bearbetas genom samtal.27 

 

Författaren och läraren Aidan Chambers nämner tre olika sätt för litteraturval: 

• Att läraren väljer bok för läsning 

• Att eleven väljer, och läraren godkänner valet av bok för läsning 

• Att någon auktoritet väljer bok för läsning 

 

Chambers menar vidare att det förstnämnda, när läraren väljer är viktigast. Det gäller för 

läraren att beakta faktorer som tid och samarbete samt ha respekt för elevers smak. Han 

menar att respekten för elevernas boksmak gör att elevernas inre förutsättningar för 

läsande blir bättre.28  

 

Ett boksamtal kräver enligt Chambers minst två deltagare. Genom samtalet kan en elev 

få en chans att formulera en tanke eller kanske svara på vad någon annan sagt. Eleven ges 

alltså möjlighet att starta sin egen tankeprocess och tillfälle att bygga vidare på den 

process som en annan elev redan har startat. Boksamtalet erbjuder ett nytt sätt att tänka 

kring någonting i och med att det byggs upp av de olika deltagarna, som var för sig har 

olika tankar att bidra med i diskussionen.29 Att en elev sedan tidigare känner till den lärare 

som håller i ett boksamtal skulle kunna innebära en risk för att eleven under boksamtalet 

riktar in det den säger för att svara det den tror att dess lärare vill höra. Detta är dock alltid 

en möjlig strategi för elever vid samtal i olika klassrumssituationer. Vid sidan av risken 

att vad elever säger påverkas av deras föreställning om vad läraren vill höra, finns det 

även tydliga fördelar med att eleverna är bekanta med läraren. En av fördelarna är att 

eleverna kan känna sig tryggare i en talsituation om det är en lärare som eleven känner 

som närvarar vid samtalet. Det är inte heller svårt att tänka sig att en elev som känner sig 

trygg under ett boksamtal även kan komma att delta mer aktivt i det.  

 

Innan boksamtalet kan ha sin början måste dock själva bokvalet genomföras. Det är olika 

saker som kan vara avgörande för vilken bok som väljs i undervisningen. Molloy menar 

att en sådan sak som vilken bok som finns i klassuppsättning som kan vara avgörande för 

vilket det slutgiltiga valet blir. Hon menar även att det finns flera faror med att ha 

klassuppsättningarna som en av de avgörande faktorerna. Till dessa faror hör bland annat 

risken för att läraren slentrianmässigt ska använda en bok i flera år till olika klasser utan 

att ställa sig frågan: ”vem undervisar jag?”. Molloy menar därför att en lärare ska vara 

                                                 
27 Persson, s. 259-261 
28 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, Ny, rev., utg., X Publishing, Huddinge, 2011, s. 199-

201 
29 Chambers 2014, s. 135-141 
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insatt i ungdomslitteratur. En motvilja till det signalerar en bristande professionalitet och 

riskerar att få eleverna ointresserade av litteratur.30 Liksom Persson menar Molloy även 

att litteraturläsningen ska lyftas genom samtal. Detta för att skilda synsätt ställs mot 

varandra. På så vis ges eleverna en chans att få olika argument hörda. Sådana samtal, 

deliberativa samtal, går att genomföra om deltagarna har respekt för varandra och är 

villiga att lära av varandra genom att lyssna.31  

                                                 
30 Molloy 2008, s. 88 
31 Molloy, Gunilla, Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet, 

Lärarhögsk., Stockholm, 2002 s. 318 
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3 Metod 

Frågeställningen i det här arbetet är ställd på ett sådant sätt att de har en utredande 

karaktär. Frågor som inleds med hur och på vilket sätt bör besvaras med hjälp av en 

kvalitativ metod.32  För att besvara frågorna kvalitativt används en litteraturanalys med 

ett queerperspektiv. 

3.1 Litteraturanalys med inslag av en hermeneutisk metod 

I denna litteraturanalys kommer viktiga förståelser om tolkning och tolkaren från 

hermeneutiken. För tolkning av texter används ofta just en hermeneutisk metod. Det 

innebär att en tolkning av texten görs utifrån texten i sig, och att tolkaren i största mån 

medvetandegör det som kan påverka tolkningen av texten. Den hermeneutiska cirkeln är 

ett viktigt imaginärt verktyg vid användandet av den hermeneutiska tolkningsmetoden. 

Den innebär att texten tolkas från dess detaljer till helheten. Den tolkas även från helheten 

till detaljerna, i en cirkelgång. Tolkaren tar även egna samlade erfarenheter in i tolkandet 

av texten. Den hermeneutiska cirkeln rör sig alltså mellan texten i sig och till tolkaren, 

och tillbaka.33 Den hermeneutiska metoden utgår från att det inte går att göra en tolkning 

utan att tolkaren har vissa fördomar och förförståelser. Textanalys kan även användas för 

studier av samhällsvetenskapliga problem, eftersom samhället och litteraturen påverkar 

varandra.34 Ett sådant problem skulle i det här fallet vara hur genus konstrueras och 

omkonstrueras i Hungerspelen. Kopplingen till samhället och samhällsvetenskapliga 

problem är aktuellt här då analysen av verken knyter an till gymnasieskolans läroplan.  

Genom att följa de tankebanorna skulle det gå att säga att studiet av litteratur även kan 

vara en ingång till att se hur dynamiskt eller statiskt genus är. Bergström och Boréus 

menar att det är viktigt med textanalys och citerar forskaren Håkan Thörnblom när han 

argumenterar för språket och tolkandets betydelse:  

Vissa forskare ser det som att vi, för att kunna säga någonting om vårt sätt att tänka och om våra 

handlingar, måste studera språket. De betraktar nämligen språket som yttersta gränssättare för tanke 

och handling.35 

 

I Hungerspelen sker tolkningen tematiskt och textorienterat för att kunna få en förståelse 

för hur genus konstrueras i de olika relationerna. Hade tolkningen skett kronologiskt, som 

i och för sig är ett logiskt upplägg vid tolkandet av en bok, hade betydelsen av hur genus 

konstrueras i relation till varandra riskerat att få stå tillbaka för att följa en tidslinje. 

Risken är större att det händer vid en kronologisk tolkning av Hungerspelen och det beror 

på att boken är omfattande. Boken har många karaktärer som interagerar med varandra 

                                                 
32 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Lund: 

Studentlitteratur, 2009, s. 23 
33 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007, s. 98-105 
34 Bergström och Boréus, s. 31 
35 ibid., s. 17 
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genom berättelsen. För att på ett fullgott sätt kunna se hur genus konstrueras i de enskilda 

relationerna har därför dessa blivit analyserade var för sig. Hade analysen skett i enlighet 

med bokens kronologi hade det inneburit att genuskonstruktionen i relationerna hade 

blivit svårare att analysera. Svårigheterna med en sådan analys beror på att vad som 

händer inom en relation är inte färdigberättat när en ny relation tar vid och att detta händer 

för flertalet relationer.  

 

I Ruts bok är tolkningen textorienterad, tematisk och kronologisk. Texten lämpar sig för 

det eftersom det är en kort berättelse som består av endast fyra kapitel som sträcker sig 

över två uppslag i en genomsnittlig Bibel. Inom den kronologiska ramen tolkningen för 

att nå en förståelse för hur genus konstrueras i de olika relationerna. I och med att analysen 

endast berör tre karaktärer i Ruts bok innebär det att en kronologisk tolkning, till skillnad 

från fallet med Hungerspelen, bidrar till en förståelse av hur relationerna förändras. 

 

3.1.1 Tidigare queera läsningar 

Queera läsningar är att försöka ta av sig de heteronormativa glasögonen och se en 

händelse utan den förutfattade meningen att de personer som händelsen omfattar är 

heterosexuella. Det går därför att säga att det i den här uppsatsen görs en queer läsning av 

två texter; det är texter som läses med öppenhet för andra sexuella konstruktioner än just 

en heterosexuell, monogam och med två personer som har bakgrunder som liknar 

varandras. Texterna läses också med öppenhet inför alternativa genus och identiteter. 

Eftersom texter av det här slaget i de flesta fall inte läses med den utgångspunkten är det 

därför av intresse att poängtera att det är just en queer läsning som görs. 

 

Det har tidigare gjorts queera läsningar av Ruts bok och andra bibliska texter. Mona West 

och Ken Stone är två forskare som har gjort queera läsningar av bibliska texter.36  West 

har gjort nerslag i berättelsen om Rut och Stone har gjort queera läsningar av 

gammaltestamentliga texter där han även har gjort kopplingar mellan sex och den mat 

som äts. Den queera läsningen av bibeltexter är alltså inte ett nytt sätt att analysera 

bibeltexter. Vad som dock inte har gjorts förut är en jämförelse av resultaten med den av 

en queer läsning av en ungdomsroman. Nytt i och med den här undersökningen är att 

resultaten av queera läsningar diskuteras och kopplas samman med läroplanens 

värdegrund. 

 

 

                                                 
36 Stone, Ken. Practicing safer texts: food, sex and Bible in queer perspective. London: T&T Clark 

International, 2005;  

      Stone, Ken (red.). Queer commentary and the Hebrew Bible. Cleveland: Pilgrim Press, 2001;  

      West, Mona. “Ruth”. I The queer Bible commentary. Guest, Deryn (red.), 190-194. London: SCM 

Press, 2006. 
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Genus i Hungerspelen har framförallt behandlats i olika tidskriftsartiklar.  Meghan 

Gilbert-Hickey, Jessica Miller och Lindsey Issow Averill har inte uttalat queera läsningar 

när de har analyserat verket. 37 Det är dock gemensamt för alla tre författarna att de har 

en analys som har tydliga kopplingar till genusteori generellt och Butlers queerteoretiska 

begrepp specifikt. Då de använder sig av Butlers teori blir därför analysen av karaktärerna 

i deras artiklar queera. 

3.2 Material, urval och avgränsningar 

3.2.1 Hur används verken? 

Hungerspelen och Ruts bok blir aktuella i det här arbetet som syftar till att utreda hur 

texter kan användas i skolans värdegrundsarbete. Valet av ungdomsromanen 

Hungerspelen sker med stöd av det som Chambers säger om litteraturval i skolan. Boken 

blir alltså mer intressant för elever eftersom det är ett tecken på att läraren har respekt för 

deras boksmak. Mot bakgrund av att det är avsnitt om identitet och kön i Lgy 11:s 

värdegrundsbeskrivning som är i fokus för undersökningen finns det anledning att 

undersöka genuskonstruktioner i en bok som elever själva väljer att komma nära. Att 

analysera genus i ett verk som eleverna själva väljer att läsa, Hungerspelen, innebär att 

ett av undersökningens två verk har starka kopplingar till redan befintlig läslust hos 

elever. Utöver Hungerspelen analyseras här även genus i Ruts bok med motiveringen att 

utröna om en text som skiljer sig mycket från Hungerspelen kan visa på en annan slags 

konstruktion av genus. En sådan kunskap skulle inbjuda till en diskussion för hur olika 

texter kan användas i svenskundervisningen för att arbeta med skolans värdegrund. 

 

Katniss och Rut är huvudpersoner i de två berättelserna. De båda för handlingen framåt 

och därför är det dem som analyserna kretsar kring. En avgränsning har gjorts i vilka av 

Hungerspelens karaktärers genus som analyseras. I och med att Katniss är huvudperson i 

en berättelse som förs i jagform, så att det är hennes tankar och känslor förmedlas till 

läsaren, blir det naturligt att hon är i centrum för analysen. Det är hon som för berättelsens 

handling framåt. De ytterligare karaktärer är de som inte är vuxna, för en dialog och utför 

handlingar med Katniss. Dessa karaktärer är Primrose Everdeen, Gale Hawthorne, Peeta 

Mellark och Rue. Ett avsnitt handlar om Katniss relation till tittaren. Tittaren i det här 

fallet avser Hungerspelens publik i Panem, som följer hungerspelen via tv-sändningar. 

                                                 
37 Gilbert-Hickey, Meghan. ”Gender Rolls: Bread and Resistance in the ‘Hunger Games’ Triology.” Female 

rebellion in young adult dystopian fiction, Sara K., Green-Barteet, Miranda A. & Montz, Amy L. (red.), 

95-106. Farnam, Surrey: Ashgate, 2014.;  

      Issow Averill, Lindsey. ”Sometimes the world is hungry for people who care.” The Hunger games and 

philosophy: a critique of pure treason, Dunn, George Irwin & Michaud, Nicolas (red.), 162-176. Hoboken, 

N.J.: Wiley, 2012.;  

      Miller, Jessica. ”'She has no idea. The effects she can have.' Katniss and the Politics of Gender.” I The 

Hunger Games and Philosophy, Michaud, Nicolas & Dunn, George Irwin, 145-161. John Wiley & Sons, 

2012. 
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Läsaren är den som läser boken. Katniss relation till tittaren och läsaren är intressant 

eftersom hon utför handlingar i boken som är till för tittaren att tolka på ett visst sätt, men 

som hon inför läsaren ger en annan tolkningsmöjlighet. 

 

I uppsatsen är det den senaste svenska bibelöversättningen Bibel 2000 som används för 

läsningen av Ruts bok.38 Det är också i detta fall huvudpersonen Rut och hennes relationer 

till andra karaktärer är i centrum för analysen. För att beskriva den samling av berättelser 

där Ruts bok finns, begreppet Bibeln och Gamla testamentet. De två uttrycken är kristet 

etnocentriska. De används här i analysen med utgångspunkt i Bibel 2000 för att på så vis 

skapa en konsekvent begreppssfär. Berättelsen om Rut förekommer även i andra religiösa 

textsamlingar, till exempel i judendomens Tanakh. 

 

3.2.2 Varför just de här verken? 

I arbetet behandlas en ungdomsroman samt en gammaltestamentlig text. Med det kommer 

både möjligheter och även vad som kan ses som svårigheter. En textanalys av två mycket 

olika verk ger möjlighet till en bredare analys. Hade analysen gjorts av endast ett verk, 

eller två verk av närliggande genrer, skulle det alltså inte ha gått att visa på hur genus kan 

konstrueras i texter som till form och härkomst skiljs åt.  Ambitionen är inte att kunna 

generalisera om hur genus konstrueras i ungdomsromaner och gammaltestamentliga 

texter. Då endast ett verk från varje genre som analyseras går det däremot att ringa in hur 

genus konstrueras i just de här verken. Förutom de stora kontrasterna mellan de olika 

texterna blir verken intressant för analys i och med att de båda har en kvinna som 

huvudkaraktär. Dessa analyser kan i sin tur sedan användas för att diskutera hur ett aktivt 

arbete med de här texterna kan användas för att arbeta med skolans värdegrund. 

 

Analysen av Hungerspelen blir en analys av litteratur som faktiskt läses i klassrum i dag 

och aktualiserar varför det kan vara en spegling av en verklighet där sällan mer än en bok 

läses per termin. Molloy menar som nämnts, att en lärare ska vara insatt i 

ungdomslitteratur för att vara professionell. Vidare anser Chambers att en lärare ska ha 

respekt för elevers boksmak. Det innebär därmed att en professionell lärare bör kunna 

använda sig av en bok ur den ungdomsromangenren för att kunna lyfta frågor i 

klassrummet. Ruts bok kan inför en klass med gymnasieelever framstå som svårläst och 

textens religiösa ursprung kan verka främmande. Värdet i att använda Ruts bok finns i 

den stora kontrasten mot Hungerspelen. Kontrasten gäller både texternas ursprungliga 

användning och utformning. Just Ruts bok är till skillnad från många andra religiösa texter 

en kortare berättelse. Då den riskerar att uppfattas som svår av elever skulle berättelsens 

mindre omfång ge elever en chans att kunna analysera en mycket gammal text i sin helhet. 

Genom att välja en gammaltestamentlig text går det även att kringgå vissa språkliga och 

                                                 
38 När det gäller bibeltexter är referaten i formen bok, kapitel och vers, till exempel ”Rut 1:14”. Vid 

hänvisningar till bibelkommissionens uppslagsdel görs de som till en bok. 
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kulturella hinder. Nyöversättningen av Bibeln från 1999 återger berättelsen med ett 

begripligt språk.  I de flesta biblar utgivna i Bibelkommissionens regi finns förklaringar 

till svåra ord i fotnoter. I och med det blir texten möjlig för elever att möta idag. 

 

Det hela kan sammanfattas på följande vis: valet av vilka litterära verk som analyseras i 

det här arbetet tar alltså avstamp i det att Chambers anser att lärare ska ha respekt för 

elevers boksmak samt att Molloy menar att en professionell lärare ska vara insatt i 

ungdomslitteratur. Hungerspelen valdes utifrån dessa kriterier eftersom det är en 

ungdomsroman som länge har legat högt på lånelistorna hos biblioteken. Det går därför 

att säga att Hungerspelen är ett konkret exempel på en bok som är inom elevers boksmak. 

Vidare valdes Ruts bok eftersom den står i skarp kontrast till Hungerspelen när det 

kommer till hur lång den är, handling, karaktärer och kulturellt ursprung. Ruts bok valdes 

även på grund av att den finns i en modern översättning samt att textens är kort. Det 

innebär att kontrasten mellan de två verken kan ge en bredd i analyserna samtidigt som 

båda verken är möjliga för elever att möta. 
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4 Genus i Hungerspelen  

I det här avsnittet genomförs en tematisk genusanalys av Katniss och de andra 

karaktärerna. Analysen är inte bunden till berättelsens kronologi. Med tematisk menas 

här att Katniss relationer till olika personer behandlas var för sig. Avsnittet avslutas med 

en kortare diskussion om textens genus. 

 

Hungerspelen är en ungdomsroman av Suzanne Collins. Det är en dystopi som utspelar 

sig i Panem, ruinerna av Nordamerika efter att en stor revolution har skett. Statsmakten 

håller varje år en tävling där barn och ungdomar från landets olika distrikt får tävla om 

sina liv i okänd terräng. Evenemanget direktsänds i tv och de olika tävlanden kan få hjälp 

av sponsorer för att klara sig. Huvudpersonen Katniss blir deltagare i tävlingen efter att 

ha anmält sig som frivillig för att skydda sin syster.  

4.1 Katniss, Primrose och Rue 

Relationen mellan huvudpersonen Katniss och hennes lillasyster Primrose är den första 

som presenteras för läsaren. Redan i bokens absoluta början beskrivs Primrose för första 

gången. Det är då Katniss som beskriver henne: ”Prims ansikte är fräscht som en 

daggdroppe, hon är lika söt som gullvivan hon är uppkallad efter”39. Hon liknas med den 

blomma hon är uppkallad efter, och det kan sättas i perspektiv till den växt Katniss själv 

är uppkallad efter. Det är en knölig växt som beskrivs som är praktisk snarare än vacker.  

Jag ställde mig på knä i vattnet, grävde ner fingrarna i den mjuka leran och drog upp en handfull 

rötter. Små, avlånga, blåaktiga knölar som inte ser mycket ut för världen men som duger lika bra att 

koka eller baka som potatis. «Katniss» sa jag rakt ut i luften. Växten jag är döpt efter. 40 

Det görs alltså en distinktion mellan Katniss och Primrose. Den absoluta början av 

berättelsen visar hur Primrose är känslig medan Katniss empati sviktar och hon snarare 

är känslokall. Karaktärerna får ett tydligt genus när Collins skriver om hur Primrose ber 

och gråter för att få ta hand om en sliten kattunge, som Katniss sedan försöker dränka 

flera gånger eftersom en katt skulle innebära en till mun att mätta. Just sådana egenskaper 

som Hirdman menar är socialiserade till kvinnligt respektive manligt kodade är de som 

här ges till syskonen. Primrose är omhändertagande medan Katniss är rationell. Därmed 

framgår det redan på första sidan att Katniss har ett manligt genus medan hennes syster 

har ett kvinnligt genus. Läsaren får dessutom veta att det Katniss framför allt sysslar med 

är att jaga med illegala vapen för att förse sin familj med mat. Att vara familjeförsörjare 

är även det en socialiserat manlig egenskap. Att Katniss har den rollen förstärker hennes 

manliga genus. Det första kapitlets klimax som också tydligt visar på dikotomin som 

skildras genom de två syskonen är när Primrose blir vald till Hungerspelen och Katniss 

tar hennes plats. Valet av vilka barn som ska delta i Hungerspelen sker genom lottning 

vid en ceremoni som kallas för slåtterceremonin. När Katniss får höra att det är systern 
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som har blivit vald att delta i Hungerspelen liknar hon känslan hon får med jakt som går 

fel. Hon följer sedan upp det genom att för läsaren resonera kring hur liten risken för att 

Primroses namn skulle dras vid slåtterceremonin faktiskt var.  

En gång satt jag i ett gömsle i ett träd och väntade orörlig på byte. Jag somnade och föll tre meter 

rakt ner i marken, där jag landade på rygg. Det var som om kraften i stöten tryckte ut all luft ur mina 

lungor. Jag låg orörlig kvar och fick tvinga mig själv att andas in, andas ut, att över huvud taget 

kunna göra något alls. Jag känner likadant nu. […] Det måste vara ett misstag. Det här kan inte 

hända. Prims var en lott bland många tusen! Risken att hon skulle bli vald var så minimal att 

jag inte ens hade brytt mig om att oroa mig för henne. […] «Jag anmäler mig som frivillig!» flåsar 

jag. «Jag anmäler mig till slåttern!» Förvirring bryter ut på scenen. Det var årtionden sedan Distrikt 

12 hade någon frivillig och ingen vet riktigt hur situationen ska hanteras. Enligt regelboken kan en 

annan flicka frivilligt ersätta en utvald flicka och en frivillig pojke ersätta en utvald pojke. 41 

Detta resulterar i att syskonen skiljs åt på ett tydligt sätt. Primrose är hjälplös och behöver 

försvaras. När Katniss erbjuder sig att ta Primroses plats i Hungerspelen är det efter ett 

resonerande om sannolikheten att systerns namn skulle dras. När hon rättfärdigar sitt val 

för läsaren väljer hon att lyfta fram att det är enligt regelboken snarare än sina känslor för 

systern. Katniss blir därmed en slags rationell försvarare. 

 

När Katniss har varit inne på Hungerspelens arena ett tag slår hon sig ihop med 

medtävlaren Rue. Den yngre flickan Rue blir den som får ta över rollen som Katniss 

lillasyster och den hon försvarar. Det första som Katniss tänker om Rue är ”Rue är en gul 

blomma som växer på Ängen. Rue. Primrose. Ingen av dem väger mer än trettiofem 

kilo.”42 Att hon slår ihop sig med Rue handlar alltså inte om att det känns fel att döda 

henne, utan just att hon är så lik Primrose.43 Inne på arenan är Rue den som är lätt och 

smidig. När de två karaktärerna ska dela med sig av vad de har är Katniss den som står 

för förnödenheter då hon har tillgång till mat i form av jagade djur, laboratorieframställd 

medicin och sovsäck. Rue har däremot kunskap om naturen i form av att hon vet vilka 

växter och i vilka syften de kan användas. Rue känner även till hur fåglarna i skogen kan 

användas för att kommunicera med andra människor. De två flickorna kompletterar 

varandra genom att delas upp i jägare och samlare. Medan Katniss återigen får ett tydligt 

manligt genus som en försörjande jägare har Primroses funktion som motsats överförts 

till Rue som förkroppsligar natur och samlande. När Rue dör under Katniss beskydd är 

det fortfarande tydligt att Rue är i samma kategori som Primrose i och med att Katniss 

fortsätter säga att hon ska vinna tävlingen för deras skull.44 Det betyder att Primrose och 

Rue har ett kvinnligt genus som särskiljs från Katniss manliga. Detta gör att båda 

relationerna konstrueras och görs förståeliga inom Butlers heterosexuella matris.   
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22 
 

4.2 Katniss och Gale 

Den första mannen som Katniss interagerar med är Gale Hawthorne. Hawthorne kallas 

för hagtorn på svenska. Det är, liksom andra rosväxter, en växt med vackra kronblad och 

en taggig stam. Hagtorn används huvudsakligen som prydnad.45 Liksom i fallet med Rue 

och Primrose är alltså även Gale namngiven efter en vacker växt. Vid en jämförelse 

mellan Gale och Katniss är de mycket lika. De sysslar båda med illegal försäljning och 

jagar för att försörja sina familjer sedan deras fäder har dött i en gruvolycka. Eftersom de 

delar dessa egenskaper skulle det här gå att säga att de båda får ett manligt genus av 

samma anlednings som Katniss får det i relation till Primrose. Det som skiljer dem åt är 

när de pratar om barn. Katniss vill inte ha barn och grundar det i ett tänkande som kan 

beskrivas som rationellt resonerande om att hon inte vill det för att det finns en risk att de 

skulle behöva delta i Hungerspelen. Samtidigt får Gayle ett romantiskt drag i och med att 

han innan slåtterceremonin drömmande föreslår att han och Katniss ska rymma iväg 

tillsammans och starta ett nytt liv. Han säger även att han till skillnad från Katniss skulle 

vilja ha barn.46 

 

Gilbert-Hickey menar att Gale är en manligt kodad karaktär redan från början eftersom 

han jagar och ser ut samt beskrivs som en man.47 Det går dock att ställa sig frågande till 

om det verkligen är så enkelt att utröna hans genus. De egenskaper som beskrivs är 

framför allt sådana som han och Katniss har gemensamt. De egenskaper som skiljer Gale 

från Katniss är den ovan beskrivna kvinnligt kodade romantiska och barnlängtande sidan, 

och de manligt kodade fysiska attributen. Gales utseende är någonting som tas upp i 

relation till andra kvinnor och hur de åtrår honom. Att Gale blir åtrådd av kvinnor och 

förväntas åtrå kvinnor är även det någonting som befäster det manliga genus som 

konstrueras i relation till andra kvinnor än Katniss. Däremot är de egenskaper som sätts i 

relation till Katniss kvinnligt kodade. Det är därför möjligt att tolka Gales funktion i 

relation till Katniss som en version av Katniss med ett kvinnligt genus.  

 

Gale har ett manligt genus i relation till kvinnor i hans närhet, men inte i relation till 

Katniss som har ett manligt genus. Med anledning av detta går det därför att säga att Gale 

får olika genus beroende på vem han står i relation till. Den andra personen har det genus 

som Gale inte har. Gale är alltså konstant en del i ett heterosexuellt motsatsförhållande. 

Gales genus är dock statiskt i varje relation – hans genus i förhållande till Katniss är 

ständigt kvinnligt och i förhållande till de andra kvinnorna är det ständigt manligt. Utifrån 

talar mycket för att Gales manliga genus är det som är det mest framträdande. Han beter 

sig, åtrår och ser ut som en man och har därför ett kön som inte krånglar och passar in i 

Butlers heterosexuella matris. Eftersom berättelsen sker genom Katniss ögon får man 

                                                 
45 Nationalencyklopedin, Hagtornar. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hagtornar (besökt 2017-04-14) 
46 Collins, s. 9, 254 
47 Gilbert-Hickey, s. 101 
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dock läsa om hur Gale säger saker som gör att ett kvinnligt genus konstrueras. Det 

kvinnliga genuset får också en större plats i berättelsen. Det kvinnliga genuset kan även 

ses som det framträdande eftersom det är Gale själv som utför de handlingar som 

konstruerar det. Mot bakgrund av Butlers tankar om performativitet går det att säga att 

Gale ger sig själv ett kvinnligt genus.  

4.3 Katniss och Peeta 

Den första gången som läsaren får veta någonting om Peeta är när hans namn läses upp 

vid slåtterceremonin och det konstateras att han ska bli en av deltagarna i Hungerspelen.48 

Hans namn ropas upp efter att Katniss har anmält sig som deltagare för att kunna rädda 

sin syster. De blir i högsta grad värvade till Hungerspelen på olika sätt. De olika 

tillvägagångssätten hjälper till att dels bekräfta det manliga genus Katniss fått, dels att 

konstruera ett kvinnligt genus hos Peeta. Katniss är aktiv i processen – det är hon själv 

som väljer att bli Distrikt 12:s deltagare i Hungerspelen. Peeta är till skillnad från henne 

passiv och maktlös inför vad som händer honom. Isärhållandet av aktivt och passivt blir 

ett sätt att ge de båda karaktärerna tydliga genus som står i motsats till varandra. Detta 

beror på att aktivitet är manligt kodat och passivitet är kvinnligt kodat. Eftersom Peeta 

alltid ses i relation till Katniss, både på grund av att Katniss är berättarjaget och att han 

rent fysiskt endast finns i samma miljöer som henne, kan även hans genus ses i relation 

henne. 

 

Peeta beskrivs som en i det närmaste androgyn karaktär av Jessica Miller. Hon motiverar 

det på följande vis:  

”He’s confident and self-reliant like Katniss, but unlike his fellow District 12 tribute, he’s also 

trusting and open. He’s physically strong, but he avoids violence and aggression except in self-

defense. His occupation of baking matches his warm and nurturing personality. He cleans up a drunk 

and disheveled Haymitch, offers a chilly Katniss his coat, and is generally kind and thoughtful. 

Emotional and expressive, Peeta isn’t afraid to declare his love for Katniss before a crowd of 

thousands. And he cried openly when he took leave of his family for the Hunger Games.”49 

Miller lägger således vikt vid Peetas yrke och kopplar det till hans värmande och närande 

personlighet. I och med att Peeta är homofont med ett matbröd (pitabröd) är det värmande 

och närande brödet inte bara hans yrke, utan även en integrerad del av hans identitet. 

Sättet han tar hand om Haymitch på liknar det en förälder tar hand om sitt barn på. Detta, 

i kombination med att han uttrycker sina känslor och undviker våld, gör att Peeta skiljer 

sig från Katniss. Även om Miller menar att Peeta är en androgyn karaktär så går det att 

se att Peeta får ett genomgående kvinnligt genus. Det blir extra tydligt är hans egenskaper 

sätts i direkt relation till Katniss. Hon är jägare, han är samlare. Han är känslosam, hon är 

rationell och kall. Hon bedöms som en överlevare av Haymitch, sponsorer och Peetas 

familj medan han ses som en förlorare.50 Även i slutet av berättelsen gestaltas en scen 
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som skildrar passiva och aktiva handlingar. Peeta blir tagen av motståndaren Cato för att 

agera som en mänsklig sköld. Det leder till att Katniss kommer till hans undsättning och 

räddar honom.51 Det upprepade isärhållandet av de två tävlandenas egenskaper mynnar 

därför ut i ett dikotomt genus där Katniss ständigt får ett manligt genus och Peeta ett 

kvinnligt. 

 

Läsaren får tidigt förstå att den kärleksrelation som byggs upp i Hungerspelen är för 

Katniss ett försök att få sympati från de som tittar på tävlingen. Men vad spelar då den 

relation mellan Katniss och Peeta som finns för roll för hur Peetas genus konstrueras i 

berättelsen? Läsare får endast följa Katniss version av den, och känner därför endast till 

det Peeta ger uttryck för genom handling eller tal. Precis som Miller i sitt citat ovan pekar 

på, är Peeta en känslosam person. Han är romantisk och berättar för hela Panem hur han 

har varit kär i Katniss sedan första gången han såg henne.52 Genom de handlingar som 

syns i den påhittade relationen går det som läsare inte att dra andra slutsatser än att han 

faktiskt är kär i henne. Han ger även uttryck för den känslan genom kyssar. Det sätts i en 

tydlig kontrast till Katniss som använder relationen som en charad för att vinna tittarnas 

och sponsorernas gunst. I och med att Peeta har ett kvinnligt genus och personen han är 

kär i har ett manligt, hamnar relationen i en heterosexuell matris. Då Peeta har egenskaper 

som är kvinnligt kodade och även ett heterosexuellt begär till en person med ett manligt 

genus stadfäster det alltså hans kvinnliga genus.  

4.4 Katniss, tittaren i Panem och bokens läsare 

Avsnittet ovan utreder hur Peeta får ett kvinnligt genus i den kärleksrelation som utspelar 

sig. Relationen görs heterosexuell eftersom Peetas kvinnliga genus sätts i relation till 

Katniss manliga. Detta avsnitt reder ut genus som konstrueras när Katniss låtsas vara den 

ena halvan av ett älskande par. Det är coachen Haymitch som säger till Katniss och Peeta 

att de alltid ska vara i närheten av varandra för att på så vis vara övertygande om att de är 

kära.53 De människor som följer Hungerspelen, tittaren, spelar en stor roll för hur Katniss 

väljer att agera eftersom de måste bli övertygade av det hon gör och säger. Läsaren, alltså 

den som läser boken och får ta del av Katniss inre monolog, får tillgång till en annan 

version av relationen.  

 

Tittaren får ofta följa Katniss i relation till andra karaktärer på ett annat sätt än vad läsaren 

får. Det handlar till exempel både om när hon gör intervjuer och många gånger när hon 

tävlar i Hungerspelen. Hon utför då handlingar med just tittaren som tänkt adressat. Ett 

sådant exempel är när hon kysser Peeta fastän hon tycker att det känns konstigt. Det gör 
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hon för att få mat av tittaren som vill se henne kär.54 I och med det konstrueras alltså ett 

särskilt genus i förhållande till tittaren, baserat på det tittaren ser. 

 

Tidigt i boken får läsaren ta del av Katniss avstånd till klänningar eftersom hon säger: 

”men jag är inte mig själv” när hon har på sig en klänning.55 När det är dags för Katniss 

att komma i kontakt med tittaren tar Katniss på sig en glittrande klänning. När hon gör 

det konstaterar hon vad hon inte är: söt eller vacker.56 Inför tittaren fnittrar hon för första 

gången i sitt liv. För läsaren rationaliserar hon sitt beteende och säger att det måste ha att 

göra med att hon snurrat för mycket.57 Det Katniss gör inför tittaren är att passa in i en 

heterosexuell roll. Inne på arenan kysser Katniss Peeta och hon säger till tittaren i en 

intervju att hon är så irrationell av kärlek att hon inte ens kan tänka sig ett liv utan Peeta. 

Tittaren i Panem får upprepat se hur Katniss gör handlingar som är kvinnligt kodade. I 

enlighet med Butlers tankar om att genus är performativt får Katniss i och med detta ett 

kvinnligt genus när hon handlar romantiskt, fnittrar och verkar vara irrationell. Miller 

menar också att Katniss handlingar gör att hon får ett kvinnligt genus. Anledningen till 

att detta är, enligt Miller, inte det att hon utför en handling i sig. Miller motiverar hur 

genus konstrueras med hjälp av Butlers tankar om performativitet. Katniss gör ett 

kvinnligt genus genom att hon upprepat visar på flera kvinnligt kodade handlingar och 

egenskaper.58 Hennes kvinnliga genus konstrueras genom att hon upprepat handlar så som 

en heterosexuell kvinna förväntas göra. 

 

Det finns dock anledning till att ställa sig kritisk till Millers tanke om Katniss genus. 

Genom att säga att Katniss gör ett kvinnligt genus, kan man inte utesluta att hon även 

konstruerar ett manligt genus. Millers resonemang om att Katniss får ett kvinnligt genus 

genom upprepade handlingar är visserligen inte fel, men det är för snävt. Det är snarare 

så att Katniss gör ett genus, det kvinnliga, inför tittaren. Hon gör också samtidigt ett 

manligt genus inför läsaren. Det går därför att säga att Katniss gör ett dubbelt genus. Inför 

läsaren blir hon rationell, strategisk och distanserad till sina känslor och utför ingen av de 

kvinnligt kodade handlingarna utan att rationalisera dem. För tittaren blir hon alltså 

begriplig genom att passas in i den heterosexuella matrisen – hon ser ut, beter sig och har 

det heterosexuella begär som förväntas av en kvinna.  Eftersom hon blir begriplig för 

tittaren blir det lättare för tittaren att sympatisera med henne – vilket var Haymitchs plan 

med heterorelationen. Hon passar in i den heterosexuella matrisen för läsaren också. Det 

gör hon genom att få ett manligt genus, som sedan tolkas av läsaren i relation till Peetas 

kvinnliga genus.  
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4.5 Sammanfattande diskussion - Hungerspelen 

De tidigare avsnitten åskådliggör hur karaktärernas genus konstrueras i Hungerspelen. 

Det har visat sig att Katniss har ett genomgående manligt genus. Hon är jägare, 

familjeförsörjare, rationell, kalkylerande och modig. Dualiteten i Katniss genus har 

belysts. Det innebär att hennes statiskt manliga genus existerar parallellt med det 

kvinnliga genus som konstrueras vid tillfällen då Katniss måste visa upp sig på ett 

kvinnligt kodat och heterosexuellt sätt. Det kvinnliga genuset har Katniss endast i den 

relationen till Panems tittare som hon har ett statiskt manligt genus i relation till läsaren. 

När Katniss får ett kvinnligt genus ändras alltså inte hennes genus i relation till andra 

karaktärer. I stället konstruerar hon ytterligare ett genus som är i relation till tittaren. Hon 

har därför två statiska genus i stället för ett dynamiskt.  

 

Det går att uttyda ett tydligt isärhållande av manligt och kvinnligt. Hirdmans 

genuskontrakt visar hur det finns egenskaper som i olika steg socialiserats till att bli 

manligt respektive kvinnligt kodade. Collins har varit konsekvent i vilka egenskaper de 

olika karaktärerna har fått. Katniss har fått just manligt kodade egenskaper i alla relationer 

till andra enskilda människor i berättelsen. På samma vis har Collins konsekvent gett de 

andra karaktärerna kvinnligt kodade egenskaper när de interagerar med Katniss. De 

karaktärer som sätts i relation till Katniss är Primrose, Rue, Gale och Peeta. I alla fall 

konstrueras ett kvinnligt genus. Även i fallet med Gale konstrueras dubbla genus. I 

relation till de andra kvinnorna i Distrikt 12 hade han ett manligt genus och i relation till 

Katniss ett kvinnligt. Eftersom att hans genus inte omkonstrueras inom en relation får han 

alltså två separata statiska genus i stället för ett dynamiskt. I övrigt får karaktärerna endast 

statiska kvinnliga genus. Det som händer i och med det tydliga isärhållandet av 

karaktärernas genus, och att de i relation till varandra aldrig ändras, är att alla relationer 

ryms inom en heterosexuell matris. Dikotomin verkar också användas för att få Katniss 

att skilja sig från de andra som förekommer i boken. Läsaren vet också att det manliga 

genuset hela tiden finns där fastän hon genomför kvinnligt kodade handlingar eftersom 

läsaren får veta vad hon tänker. Att det manliga genuset är statiskt skulle kunna vara ett 

grepp för att få läsaren att förstå de relationer som finns i berättelsen, men inte behandlas 

just då. Om det hade varit skiftningar i genus inom en relation, vad hade då hänt? Hade 

det kanske varit förvirrande för läsaren att hänga med i ett dynamiskt genus? 

 

Judith Butler menar att den heterosexuella matrisen existerar just som ett sätt att göra 

människor begripliga. Ett krånglande genus upplevs inte som lika problematiskt om det 

kan sättas in i en bekant kontext. Om det i ett annat sammanhang hade varit så att en ung 

kvinna utförde manligt kodade handlingar, utan att stå i relation till någon, så hade det 

kunnat uppfattas som konstigt. Hennes kön hade krånglat.  

 

När Collins lägger till en karaktär som handlar och för en dialog med Katniss har den ett 

kvinnligt genus. De har olika kroppar, men alla som interagerar med Katniss har ett 

kvinnligt genus. Det innebär således att alla relationer där Katniss är den ena parten 
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konstrueras inom den heterosexuella matrisen. Den enda gången hon gör ett kvinnligt 

genus är i relation till tittaren som inte har ett genus. Anledningen till att hennes kön inte 

krånglar när hon sätts i relation till tittaren som inte interagerar med Katniss, är att hennes 

utseende, beteende och begär stämmer med det som förväntas i en heteronormativ 

kontext. Förklaringen till varför Collins har gett Katniss ett statiskt manligt genus kan 

bero på att Katniss har en hjältefunktion i berättelsen. Hjälten är en statisk karaktär som 

förkroppsligar ett ideal utan att utvecklas.59 Det skulle i fallet med Katniss kunna vara så 

att den statiska hjältefunktionen påverkar hennes genus, som också blir statiskt. Det 

kvinnliga genus som konstrueras i förhållande till tittaren i Panem skulle därför kunna 

visa att de inte ser henne som den hjälte som läsaren får se. 
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5 Ruts bok 

De två bibelböcker som har en kvinna som huvudkaraktär är berättelserna om Rut och 

Ester. Historien börjar med att tala om hur Noomi med sin man och söner flyr Israel på 

grund av hungersnöd, och på så vis hamnar i Moab. Noomis man dör sedan där och 

hennes söner gifter sig med Rut och Orpa. Efter ett tiotal år dör även Noomis söner och 

därmed är berättelsens tre kvinnor änkor. Efter att männen är döda tänker Noomi 

återvända till Israel. I stället för att stanna i sitt hemland Moab väljer Rut att följa med 

Noomi, trots att Noomi är för gammal för att erbjuda henne en ny make. I det nya landet 

finns det en rik man, Boas, som Rut gifter sig med. I och med det får både hon och Noomi 

det gott ställt. Till slut får även Rut och Boas en son. 

5.1 Första kapitlet – Rut vill inte lämna Noomi 

Den första händelsen där läsaren får en inblick i vilken person Rut är utspelar sig efter att 

Noomi har sagt åt sina svärdöttrar att stanna i Moab. Ruts reaktion blir så pass kraftig att 

den tar sig fysiska uttryck så som i ”men Rut kunde inte skiljas från henne”.60 I flera 

översättningar är det utskrivet att Rut klänger sig fast vid Noomi, och det är alltså rent 

fysiskt som de inte kan skiljas åt. Rut är alltså så bestämd att hon tar tag i Noomi för att 

visa att hon har tänkt stanna. Den beröringen är den intimaste fysiska kontakten mellan 

två kvinnor i Bibeln, enligt forskaren Mona West.61 Beröringen följs upp av att Rut 

bestämt säger att hon tänker följa med Noomi till Israel. 

Men Rut svarade: ”Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och 

där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, 

och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt.”62 

Rut väljer att avstå från en framtid med en ny man, och på så vis hamna i ett socialt 

utanförskap, för att i stället vara med Noomi. Noomi å andra sidan säger att de inte borde 

vara med henne och i stället vända om. Hon säger att det finns ingenting att hämta hos 

henne och att hon har blivit slagen av Herrens hand.63 West menar att det på den tiden 

fanns två sätt för kvinnor att få ett värde; genom att vara en ogift oskuld i sin fars hushåll 

eller en barnbärande fru i sin mans hushåll. Även Butler uppmärksammar att detta är 

någonting som gör att kvinnor tillskrivs ett värde. Hon menar att det är för att kvinnor i 

och med detta används för att föra klaner vidare genom generationer. Som ogift är hon en 

del i faderns klan och har hans efternamn, medan hon som gift får makens efternamn och 

kan föra namnet i den klanen vidare.64 Ruts handling kan ses som ett rebelliskt och 

självständigt agerande, med tanke på att det bryter mot den då rådande konventionen. Rut 

väljer aktivt att avstå från det som i det sammanhanget hon lever ger henne ett värde som 
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62 Rut 1:16–17 
63 Rut 1:11-13 
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kvinna, för att få vara med Noomi. Hon avstår även från sin gud, sitt hemland Moab och 

den familj hon har kvar i hemlandet. 

 

I det första kapitlet framställs Rut alltså som en rebellisk och envis person. Hon bryter 

med det liv som väntar henne i Moab för att få vara med en kvinna som är av en annan 

generation, etnicitet och religion än henne själv. Rut får i och med det ett manligt genus. 

Noomi får i berättelsen ett kvinnligt genus. Hon är i stället passiv, vill inte vara till besvär 

och väljer hellre ensamhet än att just vara till besvär. I Bibeln finns en liknande 

genustilldelning för att en relation ska bli förståelig och accepterad. Den relationen 

återfinns i Första Samuelsboken och är mellan Jonatan och David. Författaren Anthony 

Heacock menar att den ena av de två karaktärerna tillskrivs ett manligt och den andra ett 

kvinnligt genus. Jonatan får rollen som Davids brud för att på det viset kunna föra Sauls 

dynasti vidare.65 Relationen mellan de två kvinnorna är utan tvekan präglad av kärlek. 

Rut väljer att sätta deras tvåsamhet i första hand och den fysiska beröringen tillsammans 

med ordvalet kan vid en queer läsning indikera att det är en mer intim relation än endast 

en vänskaplig. Det är också så att det som Rut sa till Noomi är något som ingår i dagens 

vigselceremonier, och är således tätt sammankopplat med den slags kärlek som 

förekommer i giftermål: en sexuell sådan. 

 

Relationen i sig är sådan att den kan täckas av den heterosexuella matrisen. Även om det 

är så att det är två kvinnor det handlar om så har Rut tillskrivits ett stark manligt genus; 

hon är orädd, tar för sig, rebellisk och envis medan Noomi har ett passivt kvinnligt genus. 

Den traditionella mans- respektive kvinnorollen finns i duon. Varför finns då dessa roller? 

En förklaring skulle kunna vara det att den är skriven för en läsarkrets som har en 

heterosexuell kärlek som ram för hur en ”stark” och ”äkta” kärlek ska vara, och att det då 

för att få den starka kärleken mellan dessa två kvinnor begriplig, måste passas in i en 

heterosexuell ram, alltså den heterosexuella matrisen.  

5.2 Andra kapitlet – Rut blir försörjare 

I det andra kapitlet interagerar inte Rut och Noomi lika mycket med varandra som i 

berättelsens första kapitel. Trots det går det att se en förändring i hur de, särskilt Noomi, 

agerar. Rut tar roll som problemlösare och försörjare när hon ger sig ut på Boas fält för 

att samla de ax som blivit tappade vid skördearbetet. Rut blir också tacksam och visar sig 

undergiven inför Boas när hon får tillåtelse att samla på sig ax: ”Då föll hon ner med 

ansiktet mot marken och sade: ’Hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig, fast 

jag är en främling?’”.66 Noomi är mindre passiv i det andra kapitlet i och med att hon 

framför sina egna synpunkter. Det gör hon när hon uppmanar Rut att plocka axen och när 

hon säger vad hon sedan tycker om hennes arbete på Boas fält. Noomi är också den som 
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 Heacock, Anthony, Jonathan loved David: manly love in the Bible and the hermeneutics of sex, 

Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2011, s. 51 
66 Rut 2:10 
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säger åt Rut att hon ska hålla sig till andra arbetande kvinnorna på fältet.67 Boas har i det 

andra kapitlet fått höra talas om att Rut lämnade sin gud och sitt land för att vara med 

Noomi. Han både vet om deras relation och välsignar den.  

”Jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog, och hur du har 

lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren 

löna dig för vad du har gjort, ja, må Herren, Israels Gud, ge dig allt vad du förtjänar, när du nu har 

kommit för att söka skydd under hans vingar.”68 

På så vis blir bilden av Rut och Noomi som en tvåsamhet bekräftad utifrån. Det har skett 

en konstruktion av genus i förhållande till nya karaktärer. Noomi har blivit lite mer aktiv 

samtidigt som Rut visar sig undergiven och passiv inför Boas. Relationen kvinnorna 

emellan är fortfarande sådan att Rut är den som är aktiv; hon går och hon arbetar för att 

kunna försörja sig och Noomi. Rut har tagit på sig en slags försörjarroll, någonting som 

i vanliga fall är mannens, men som nu i denna samkönade relation blir hennes. I andra 

kapitlet sker dock hastiga omkonstruktioner av genus då  Rut och Noomi växelverkar i 

när det kommer till vem som är aktiv respektive passiv. De turas alltid om så att när den 

ena har ett manligt genus, så har den andra ett kvinnligt. Med anledning av detta kan Rut 

och Noomis relation, om än egenskaperna har skiljt sig från hur det såg ut i det första 

kapitlet, fortfarande göras begriplig då den passar in i den heterosexuella matrisen. I 

relationen mellan Rut och Boas konstrueras däremot ett kvinnligt genus. Hon är passiv 

då hon ges tillåtelse att plocka axen. Hon blir beskyddad av Boas som säger åt henne vad 

hon ska göra. 

5.3 Tredje kapitlet – Rut friar till Boas 

I det tredje kapitlet är det Noomi som tar ett tydligt kommando. Hon säger till Rut att hon 

ska gå till Boas för att försöka få honom till att gifta sig med Rut, varpå hon svarar ”jag 

skall göra precis som du säger”69. Här är det tydligt att rollerna är omvända. Nu är det 

Noomi som är den aktiva och Rut den passiva. Som änka tar sig Noomi an rollen som en 

patriark. Hon blir både problemlösare och som en slags ”familjeskapare” eftersom hennes 

lösning på deras problem är att inkludera Boas i deras familj.70 Noomis plan för 

familjebildningen är rationell snarare än emotionell i och med att den har en mer praktisk 

och slug natur, eftersom Boas måste ta sig an Rut då han är hennes skyldeman.71 

 

Dynamiken mellan Rut och Noomi ändras därmed så att Noomi som blir den aktiva 

medan Rut intar en passiv ställning och gör det hon blir tillsagd, och får ett kvinnligt 

genus. Rut verkar ändra sitt genus både i relationen till Noomi och den till Boas. Mot 
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70 West, s. 193 
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skyldemän. En skyldeman kunde också gifta sig med änkan. Bibelkommissionen, s. 1520 
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Boas tar Rut i tredje kapitlet en mer aktiv roll. Hon söker upp honom, lägger sig hos 

honom utan hans vetskap och framför allt så friar hon till honom. I Noomis och Ruts 

intressen ligger att få vara tillsammans. Det är tydligt att det är deras ekonomiska trygghet 

som måste säkras och att detta är anledningen till att Rut ska gå till Boas. När Rut är hos 

Boas bekräftar han kvinnornas relation genom att påpeka hennes lojalitet mot Noomi.72 

West framhåller att han förstod att hennes frieri till honom var för att kunna försörja sig 

själv och Noomi.73 

5.4 Fjärde kapitlet - Rut, Noomi och Boas får en son 

Det fjärde kapitlet handlar mestadels om vad Boas gör för att kunna få bröllopet till stånd 

och vilka lagliga hinder som finns. I slutet av kapitlet nämns Rut. Hon beskrivs som en 

passiv part i äktenskapet och i relation till det barnafödande som förväntas bli ett resultat 

av giftermålet med Boas.74 

 

För första och enda gången i Ruts bok används verbet älska. Det är andra kvinnor som 

beskriver hur Rut och Noomi älskar varandra: ”Det är ju din sonhustru som har fött 

honom, hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner”.75 Med tanke på den 

patriarkala samhällsstrukturen som rådde då, så var söner viktigt – både för moderns 

försörjning och för familjens fortlevnad. Att Rut var mer än sju söner är att se som ett 

starkt uttryck för Noomis kärlek till Rut. När Rut sedan föder ett barn utropar kvinnorna 

att det är Noomi som har fått en son. Återigen bekräftas relationen mellan Noomi och Rut 

som en slags parrelation. Synen på barnet verkar snarare vara att det är Ruts och Noomis 

barn än ett barn som Rut fått med Boas. Noomi tar sig också an rollen som förälder till 

barnet då hon sedan blir den som tar hand om barnet. Noomi har här gått tillbaka till sitt 

kvinnliga genus, hon är den omhändertagande modern. 

 

5.5 Sammanfattande diskussion – Ruts bok 

I Ruts bok gestaltas Ruts och Noomis genus och relation som dynamisk. Till en början är 

det tydligt att det är karaktären Rut som för berättelsen framåt. I första kapitlet är det hon 

som insisterar på att få följa med och hon är också i och med det både bestämd och tar 

risker. Noomi å andra sidan försöker att göra sig så obetydlig som möjligt när läsaren 

först får möta henne. Det visar sig bland annat genom hur hon understryker att hon är 

ensam och inte skulle kunna göra någon nytta. Parallellt med det finns det en 

                                                 
72 ”Han sade: ”Herren välsigne dig, min dotter. Nu visar du din trofasthet ännu tydligare än förut: du söker 
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självuppoffrande omtänksamhet i hennes sätt att resonera. Noomi vill inte att Rut ska följa 

med henne eftersom Rut skulle kunna få det bättre i sitt hemland.  

 

Med tanke på att kvinnor i biblisk tid fick sitt värde genom vem de var dotter till eller 

vems fru de var kan man förstå att Ruts handlande är någonting annorlunda än vad som 

förväntas. I stället för att vara en kvinna som gör vad som lever upp till traditionella 

förväntningar ger hon här inte bara upp den säkerhet ett giftermål med en man i hemlandet 

innebär att hon även ger upp det som gör henne till kvinna. Hennes val av framtid där en 

man inte kan säkras för henne, ger hon även upp det som ger henne som kvinna. Det gör 

hon för att få vara med en annan kvinna. Rut har inte heller någonting annat att vinna på 

det hon gör, förutom att få vara med Noomi och det är tydligt vid en queer läsning att det 

är kärleken till änkan Noomi som är det som driver Rut till att följa med till Israel. Noomi 

är i första kapitlet passiv och förminskar sig själv. Trots att hon som änka kan ta en 

patriarkal ledarroll gör hon inte det, utan låter istället Rut bestämma. De genus som 

konstrueras till en början passar alltså in i den heterosexuella matrisen då Rut får ett 

manligt genus och Noomi ett kvinnligt. 

 

I det andra kapitlet går det att se hur Ruts genus är olika beroende på vem det sätts i 

relation till. Rut måste försörja sig själv och Noomi i det nya landet och tar sig an en aktiv 

roll och ett manligt genus. Det gör hon eftersom försörjarrollen är någonting som klassiskt 

tillskrivs mannen i enlighet med Hirdmass genuskontrakt. När hon däremot kommer till 

åkern där hon ska jobba och träffar Boas blir hon i förhållande till honom underkastad 

och den som måste omhändertas. I relation Boas konstruerar Rut ett kvinnligt genus. När 

Rut sedan kommer tillbaka är det Noomi som har tagit en allt mer aktiv ställning i 

hushållet. Hon säger varför hon tycker att Rut ska fortsätta gå och jobba hos Boas. Noomis 

och Ruts förhållande befästs och det är tydligt att läsaren ska veta att Rut och Noomi är 

en enhet, även när en av dem inte är närvarande i berättelsen. Detta genom sådana saker 

som att ryktet om deras relation har nått Boas innan Rut talar med honom. 

 

I berättelsens tredje kapitel omkonstrueras dock både Ruts och Noomis genus. Noomi tar 

en aktiv roll. Hon vill att Rut ska se till att Boas gifter sig med henne, så att han kan 

försörja de två. Hon blir här en smart och rationell problemlösare som vet hur hon ska 

utnyttja den situation de är i för att kunna få som hon vill. Därför konstrueras det ett 

tydligt manligt genus hos Noomi. Hon tar ansvar för deras gemensamma framtid och 

framför allt tar hon beslut. Hon bestämmer över Rut och vad hon ska göra. Rut i sin tur 

gör precis det hon blir tillsagd och kontaktar Boas och får honom att säga att han ska gifta 

sig med henne. I och med hennes aktiva beteende konstrueras ett manligt genus hos 

Noomi. Rut å andra sidan är passiv eftersom hon följer Noomis plan, och bara är den som 

iscensätter hennes planer och inte den som smider planerna. Rut gör till en början som 

Noomi säger åt henne att göra. I relationen med Boas tar Rut däremot så en mer aktiv roll 

och får honom att göra det som behövs, alltså gifta sig med henne. Detta trots att han vet 

att hon gör det för hennes och Noomis skull.  I förhållande till Noomi får Rut ett kvinnligt 
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genus men i och med sin rättframhet och smarthet när hon är med Boas får hon ett manligt 

genus.  

 

Det sista som händer i berättelsen är att Rut och Boas gifter sig och hon föder en son. I 

förhållande till Boas är Rut nu passiv eftersom hon blir tagen till fru och hennes roll som 

barnaföderska blir tydlig, och därför får hon ett kvinnligt genus. Intressant är att det inte 

är Rut som blir erkänd som nybliven förälder och uppvaktad av folket när hon föder ett 

barn. Den personen som ges ett föräldraskap är Noomi. I och med det så får hon ett 

kvinnligt genus, som omhändertagande mor. I relationen mellan Rut och Noomi nämns 

inte direkt hur Rut är utan tolkningen ligger mycket i det outtalade, men det går att sluta 

sig till deras positioner ändå. Eftersom Rut föder ett barn och Noomi är den som i deras 

relation som tillskrivs modersrollen, kan man anta att Rut får en slags fadersroll – hon är 

i högsta grad medverkande till att barnet finns. Rut är dock inte den som tar hand om 

barnet utan i stället den som tryggar finansieringen för Noomi och barnet, vilket hon gör 

genom att vara gift med Boas. Därigenom konstruerar Rut ett manligt genus. 

 

Rut och Noomis relation går att tolka som en homosexuell relation. Det viktigaste för Rut 

är Noomi och för att vara med henne kan hon ge upp en framtid med en familj i sitt 

hemland och sin gud. Genom berättelsen fortsätter deras tvåsamhet, och hur de ska kunna 

få den att fungera, att vara i centrum. Deras relation passar in i den heterosexuella 

matrisen. Detta genom att de tar var sin roll. När det konstrueras ett kvinnligt genus hos 

den ena, så konstrueras ett manligt genus hos den andra. Dikotomin manligt – kvinnligt 

är intakt genom berättelsen. 
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6 Slutdiskussion  

6.1 Genusdynamiken i Hungerspelen och Ruts bok 

Analysen av de båda texterna har har kunnat visat på likheter och olikheter i hur genus 

konstrueras i dem. Båda huvudkaraktärerna behöver under berättelsernas gång förhålla 

sig till andra karaktärer i sin närhet. Katniss får ett genus som är konsekvent manligt i 

förhållande till dem hon möter. De karaktärer som hon relaterar till har konsekvent 

kvinnliga genus. Däremot sker en dubbel konstruktion av genus när Katniss lägger till ett 

kvinnligt genus inför tittaren i Panem, samtidigt som hon behåller det manliga genuset 

inför läsaren. Ruts genus är dynamiskt och ändras i symbios med Noomis och Boas 

respektive genus. Användandet av dessa två texter kan exemplifiera hur 

genuskonstruktioner kan se olika ut i texter med olika handling, karaktärer, omfång och 

kulturellt ursprung. Detta i och med att det är en bredd av ålder, genre och syfte. I fallet 

med Rut går det att, förutom att se en konstruktion av genus, se hur genus omkonstrueras. 

Insikten om den rika dynamiken i en så gammal text kan te sig förvånande eftersom det 

fördomsfullt skulle kunna antas att den äldre texten skulle vara den där genus är statiskt. 

Gemensamt för de båda texterna är hur genus konstrueras så att de passar in i Butlers 

heterosexuella matris. Eftersom karaktärernas genus konstrueras inom den heterosexuella 

matrisen krånglar inte deras genus, och på så vis blir både karaktärer och relationer 

förståeliga för läsaren. Katniss manligt kodade beteende blir inte konstigt när de andra 

karaktärerna har ett kvinnligt genus. Den heterosexuella matrisen förklarar också hur det 

kommer sig att Ruts genus inte sticker ut, trots att hennes genus omkonstrueras flera 

gånger under en endast fyra kapitel lång text. Detta tyder på att heteronormativiteten blir 

en integrerad del i den läsning som görs. 

6.2 Vad kan det här ge till värdegrundsarbetet?  

Det dynamiska genuset hos Rut samt det dubbla genuset hos Katniss är två exempel på 

hur genus kan konstrueras olika. Även om de är karaktärer i berättelser så möjliggör de 

inte bara ett sätt att lyfta frågor om genus i klassrummet utan de gestaltar även två olika 

sätt att konstruera genus som elever får tillgång till att identifiera sig med. 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska 

aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.”76 

I gymnasieskolans värdegrund konstateras att ingen ska diskrimineras eller utsättas för 

kränkande behandling. Vidare konstateras att alla tendenser till någonting sådant aktivt 

ska motverkas. Vad som är att aktivt motverka, kön samt genus förklaras inte närmare i 

vare sig Lgy 11 eller material till lärarna, utan blir snarare upp till lärare och skolledning 
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att tolka. En rimlig tolkning av vad en aktiv motverkan är att detta ska inkorporeras i 

klassrummet och andra lärandesituationer för att på så vis kunna nå eleverna. Att det blir 

upp till lärare och skolledning att avgöra vad som är aktiva åtgärder, riskerar dock att leda 

till att de aktiva handlingarnas utformning varierar mycket. Variationen skulle kunna 

uppstå bland lärarna och ledningen i en skola, och även mellan olika skolor i landet. 

 

Skolverket säger att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av bland annat 

kön och könsöverskridande identitet samt att förståelse för andra ska främjas. Kan då 

läsningen av två texter hindra diskriminering i skolan? Det skulle i alla fall kunna vara ett 

sätt att aktivt arbeta för att motverka diskrimineringen. I och med att skolan sedan januari 

2017 är skyldig att vidta förebyggande åtgärder mot diskriminering av personer med 

könsöverskridande identitet, blir det av stor vikt att i skolan inkorporera hur genus 

konstrueras och omkonstrueras.  För att kunna genomföra ett förebyggande arbete i 

skolan krävs det nämligen att begrepp som kön och könsidentitet reds ut. Detta för att veta 

vad de förbyggande åtgärderna handlar om och hur de ska kunna riktas. Skolverket 

erbjuder inte en definition av begreppen i sina handledningar till lärarna. Resultaten av 

textanalyserna av Ruts bok och Hungerspelen är relevanta, eftersom de sätter ljus på hur 

genus och konstruktionen av genus kan se ut i texter som är möjliga för elever att läsa. 

De här texterna ger på så vis en möjlighet att arbeta i klassrummet med skolans 

värdegrund.   

6.3 Hur kan texterna integreras i svenskämnet? 

Så som Lgy 11 är utformad idag är det möjligt att endast undervisa om böcker. För att en 

queer läsning och analys av genuskonstruktioner ska kunna göras måste alltså den 

undervisande läraren aktivt arbeta med litteratur genom att låta elever både läsa och tala 

om litteraturen. Då det är troligt att den queera läsningen inte är bekant för eleverna blir 

det även viktigt att läraren guidar eleverna genom en sådan läsning. En sådan guidning 

skulle till exempel kunna innebära en genomgång av exempel ur texternas tidigare delar 

innan eleverna själva får läsa.  

 

De två texterna visar på olika sätt hur queera läsningar av texter kan vara av värde för att 

undersöka genuskonstruktioner i dem. I fallet med Ruts bok blir den queera läsningen av 

stor betydelse då det är en gammal biblisk text. Den queera läsningen bidrar till en 

öppenhet inför alternativa genus, uttryck och sexualiteter än den som var norm i det 

samhälle och den tid där berättelsen utspelar sig. Genom att ha den öppenheten samt 

kunskap om hur normerna såg ut har det gått att analysera genuskonstruktionerna i ett 

bredare perspektiv. Genom att öppna läsningen för normbrytande beteenden går det även 

att placera en gammal text i ett modernt sammanhang. 

 

Det värdegrundsprojekt som startade år 1999 kom fram till att lärarnas och skolans 

pedagogiska makt inte användes till att bryta sociala barriärer och könsmönster. Eftersom 
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det inte finns definitioner på kön och genus i styrdokument så går det att fråga sig hur 

lärare ska veta hur de ska gå tillväga. Det finns varierande genuskonstruktioner i texter 

som dels hör till elevers boksmak, dels är mycket olika de texter som elever läser. Det 

finns alltså material för att kunna lyfta och arbeta med det i svenskämnet men en plan 

eller ett tillvägagångssätt finns inte att tillgå från Skolverkets sida. Det innebär att det, 

liksom med skolans kunskapsmål, blir lärarens uppgift att tolka hur ett material ska 

användas för att kunna nå elever.  

 

Kunskapen om genus i texterna kan användas för att inom ramen för svenskämnets kurser 

behandla kön, könsöverskridande uttryck och även sexuell läggning. I analogi med det 

som Persson framhåller om huruvida litteraturläsning utvecklar den empatiska förmågan 

hos elever, går det att göra ett antagande om att elever inte lär sig vad genus är och hur 

genus konstrueras av att endast läsa texterna. Eleverna måste även diskutera och 

problematisera det lästa vilket Molloy och Chambers lyfter fram. De betonar även vikten 

av att ta hänsyn till elevers boksmak. Det talar för att tidigt presentera att Hungerspelen 

som ett läsprojekt. Detta för att projektet sedan kan följas av en läsning av Ruts Bok. 

Introduktionen till läsningen bör göras för att eleverna inte ska bli fientligt inställd till 

läsande när de läser Ruts bok. Utifrån kriterier som testomfång kunde det vara rimligt för 

eleverna att läsa Ruts bok först. Ett läsprojekt skulle då kunna genomföras på färre 

lektioner och ses som mer tidseffektivt. Eftersom läsningen av båda texterna skulle 

innebära ett stort arbete med skolans värdegrund behöver dock ett sådant projekt få ta tid. 

Vad som också talar för att börja ett värdegrundsarbete med Hungerspelen är att elevernas 

boksmak sannolikt spelar en ännu större roll i ett sammanhang där de ska göra en ny slags 

analys av ett verk. Elevernas eventuella förförståelse av Hungerspelen i kombination med 

textens språk och elevernas boksmak skulle i sådana fall kunna vara till större hjälp än ett 

faktiskt textomfång. Det talar för att introducera elever för samtal om genus och 

genuskonstruktioner genom en längre, men kanske mer engagerande text. Därefter kan 

Ruts bok bli aktuell för att manifestera att genus konstrueras på olika sätt i de båda verken. 

I och med att elevgrupper är olika och därför skulle reagera olika vid ett arbete med queera 

läsningar är viktigt att lärare väl avväger hur texter ska användas. Läraren bör förutom att 

ha Chambers beskrivning av elevers boksmak även ha Molloys fråga ”för vem läser jag?” 

i bakhuvudet vid sin planering. 

 

För att arbetet ska bli aktivt behövs det, förutom en läsning av dessa texter, även en 

diskussion av vad som går att utröna ur texterna. Det finns flera modeller för hur ett 

boksamtal kan genomföras. Huvudsaken vid ett boksamtal om någon av eller båda dessa 

texter bör vara att lyfta frågan om identitet. Läraren bör vid behov leda in samtalet på 

identitet för att få elevgruppen att aktivt diskutera delar av skolans värdegrund. Genom 

att använda sig av Hungerspelen och Ruts bok får elever en gemensam grund inför ett 

sådant samtal. Den gemensamma grunden innebär att elever inte behöver ge exempel från 

egna erfarenheter för att diskutera genuskonstruktioner, utan kan ta sin utgångspunkt i 

texterna.  På så vis behöver ett samtal om identitet inte bli privat för en elev. Att de verk 
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som har analyserats här ser olika ut innebär en bredd av genuskonstruktioner att ta med 

in i en diskussion. Elever erbjuds att diskutera identitet och genus i förhållande till andra 

personer samt hur identitet och genus är manligt respektive kvinnligt kodat. 

 

Så vad krävs av en lärare inför en konkret lärandesituation i svenskklassrummet? En 

lärare behöver själv vara öppen för andra genus, sexualiteter och beteenden än de som 

tillhör normen. Eftersom det inte går att utgå från att elever är bekanta med ett queert 

läsande behöver läraren kunna förmedla vad det är på ett sätt som är förståeligt för 

eleverna. Det innebär att läraren behöver kunna göra en analys med hjälp av begrepp som 

genuskontraktet och den heterosexuella matrisen samtidigt som hen måste kunna ta 

begreppen och teorierna till den nivå där eleverna befinner sig. Det innebär en betydande 

förenkling av begrepp, men genom att arbeta med både Hungerspelen och Ruts bok får 

läraren och eleverna en chans att upprepat använda sig av dem. Det återkommande 

användandet av begreppen ger en möjlighet att fördjupa och bredda analyserna som görs. 

Inför en konkret situation i klassrummet krävs även en medvetenhet om att en queer 

läsning av två texter kommer att ta tid. Det behöver få ta tid för att kunna använda texterna 

i boksamtal som även arbetar med värdegrunden. 

6.4 Vidare forskning 

Skolverket brister i sina definitioner av kön och identitet i Lgy 11:s värdegrund. Det leder 

till att det blir upp till lärare och huvudmän att tolka detta. Resultaten i detta arbete visar 

att två texter som skiljer varandra åt kan användas i skolans värdegrundsarbete genom 

boksamtal. Queera läsningar av Hungerspelen och Ruts bok samt idéer om hur de kan 

användas i ett värdegrundsarbete har åskådliggjorts i denna uppsats.  

 

Vidare forskning bör syfta till att pröva de resultat och förslag på tillvägagångssätt för ett 

värdegrundsarbete genom queera läsningar. Genom att följa elever och lärare i faktiska 

lärandesituationer kan det gå att utröna vilka aspekter av den queera läsningen som gagnar 

värdegrundsarbetet bäst. Elevers inställning till och förförståelse av genus och 

genuskonstruktioner kan vid vidare forskning undersökas för att sedan göra det möjligt 

att anpassa läsningen och boksamtalet så att elevernas kunskapsnivåer kan mötas. 
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7 Sammanfattning 

Det här arbetet har haft som syfte att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur 

ungdomsromanen Hungerspelen samt den gammaltestamentliga texten Ruts bok kan 

användas i svenskundervisningen för att arbeta med Lgy 11:s värdegrund. Med hjälp av 

en hermeneutisk metod och queerteori har genuskonstruktioner analyserats i Ruts bok och 

Hungerspelen. Queerteorin bygger på Butlers modell den heterosexuella matrisen. Den 

handlar om att kropp, beteende och begär passas in i en heterosexuell kontext för att göras 

begriplig. Personer som har en kropp, beteende eller begär som inte stämmer in med det 

förväntade har ett kön som krånglar. Butlers individfokuserade tankar om genus 

kompletteras av Hirdmans idéer om att manligt och kvinnligt hålls åtskilda samt att vad 

som är manligt och kvinnligt är insocialiserat i samhället på flera nivåer.  

 

De två verken har valts för att de båda tillsammans utgör en bredd av genrer och 

användningsområden. Ungdomsromanen Hungerspelen har analyserats då det enligt 

Molloy och Chambers är viktigt att vara insatt i ungdomars läsande samt ha respekt för 

ungdomars boksmak. Ruts bok har analyserats på grund av den kontrast till Hungerspelen 

den utger. Trots att den inte är i ungdomars boksmak kan den gammaltestamentliga boken 

anses som tillgänglig för ungdomar eftersom det finns begripliga nyöversättningar och i 

och med att det är en kort berättelse. Genom att ha en bredd i det analyserade materialet 

kan även de genuskonstruktioner som utröns i analyserna ha en bredd.  

 

I analysen av Hungerspelen går det att se att huvudpersonen Katniss har ett statiskt 

manligt genus och konstruerar ett kvinnligt genus i förhållande till Panems tittare. Det 

gör hon samtidigt som hon behåller det manliga genus för bokens läsare. Hon har alltså 

stundvis dubbla genus. I Ruts bok har Rut ett dynamiskt genus. Hennes genus och de 

andra karaktärernas genus ändras i symbios med varandra. Allas genus passar alltid in i 

den heterosexuella matrisen. 

 

Det har sedan diskuterats om hur Skolverket inte har definierat genus, kön eller 

könsöverskridande identitet. Det innebär att det blir upp till skolor och lärare själva att 

göra den definitionen. Det behövs för att kunna aktivt motverka diskriminering som sker 

på dessa grunder. Genom att med eleverna arbeta aktivt med dessa texter skulle de kunna 

se hur genus kan konstrueras olika. Eleverna kan efter en läsning av dessa texter aktivt 

arbeta med texten genom boksamtal och diskutera genus och vad som är manligt 

respektive kvinnligt kodat. För att ett arbete i klassrummet ska lyckas bör läraren ha goda 

kunskaper om begrepp och teorier som hör till en queer läsning. Läraren bör även kunna 

förmedla dessa begrepp och teorier till elever på ett sätt som är förståeligt för dem. För 

att kunna bredda analysen och värdegrundsarbetet måste ett projekt med queer läsning av 

dessa texter få ta tid. 
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