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Abstract 

Anna Olsson and Clara Eriksson (2016). Hungerspelen: Normkritisk eller normativ?: 

En karaktärsstudie ur ett genusperspektiv (The Hunger Games: standard critical or 

normative?: A character study from a gender perspective). Independent Project, 

Swedish, Specialisation in Grades 4-6, Basic Course, 15 Credits. School of Humanities, 

Education and Social Sciences. 

This essay is based on a character study of four characters from The Hunger Games (2008b) 

written by the American author Suzanne Collins. The essay is written from a gender 

perspective with focus on how the characters physical- and psychological abilities are 

presented. The purpose of this essay is to illustrate how gender is displayed in a modern youth 

novel but also how educators can use fiction as a base for gender discussions in a classroom. 

As we mentioned, this essay is based on a character study but also a text analysis of The 

Hunger Games overall. The results of this essay concludes that the content of The Hunger 

Games challenges traditional gender patterns in the society.   

Keywords: gender perspective, normative, youth novel, The Hunger Games, character study. 
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Inledning 

I dagens samhälle blir genus allt mer omdiskuterat. Diskussioner rör både vilket biologiskt 

kön man tillhör och vad som anses vara flickigt och pojkigt. Även inom skolan är denna 

diskussion väldigt relevant. Det är angeläget att man som lärare uppmärksammar för eleverna, 

men även för sig själv som pedagog, vilka könsnormer som framkommer i den pedagogiska 

miljön men även i samhället. Dessa könsnormer kan handla om allt ifrån hur man placerar 

barnen i klassrummet eller hur man talar med barnen, till hur den pedagogiska verksamheten 

är uppbyggd i form av lokaler eller material. Därför kände vi som framtida pedagoger att 

genus är ett viktigt ämne att vara medveten om samt att ha kunskaper kring.  

Denna uppsats är en genusanalys i form av en karaktärsstudie av fyra stycken litterära 

karaktärer i boken The Hunger Games, som är skriven 2008 av den amerikanska författaren 

Suzanne Collins. Vi har valt att analysera den svenska översättningen Hungerspelen (2008a) 

där vi har genomfört en analys ur ett genusperspektiv av karaktärerna Katniss, Peeta, Prim 

och Gale. Det vi främst har undersökt är hur karaktärerna passar in bland de könsnormer som 

finns i dagens samhälle. Vi har studerat hur de framställs både utseendemässigt och 

känslomässigt men även vilka egenskaper som karaktärerna har. Anledningen till varför vi 

valde Hungerspelen är för att det är en modern ungdomsroman som snabbt blev väldigt 

populär bland barn och ungdomar världen över.   

Avslutningsvis kommer vi att föra en diskussion om hur pedagoger kan använda sig av 

modern ungdomslitteratur som underlag för genusdiskussioner i klassrummet. Hur man som 

pedagog kan öppna upp för en diskussion om hur pojkar och flickor framställs i den 

skönlitterära världen men även i samhället i stort. Vi kommer även att ge förslag på vidare 

forskningsfrågor kring genusmedvetenhet samt hänvisa till ett konkret material kring 

läsförståelse i form av två olika lässtrategier. 

Den kunskap som vi hoppas kunna förmedla med denna uppsats är medvetenhet. Medvetenhet 

kring vilka könsnormer som finns i samhället och varför dessa normer finns. Vi hoppas även 

att kunna förmedla en medvetenhet och kunskap kring vilka könsnormativa bilder barn kan få 

möta inom modern ungdomslitteratur, och till sist diskutera hur pedagoger kan skapa 

genusmedvetenhet tillsammans med sina elever. De diskussioner man som pedagog kan ha 

tillsammans med sina elever kan handla om de olika könsnormer som finns i dagens samhälle 

och inom litteratur, samt varför det är viktigt att uppmärksamma genus.  
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Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi att göra en kort redogörelse, kopplad till läroplanen, för varför vi 

anser att det är viktigt att genomföra en genusanalys och varför man ska våga prata om genus 

i klassrummet. Vi kommer även kort att presentera boken, Hungerspelen samt författaren 

Suzanne Collins. 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011a s. 7) 

under ”Skolans värdegrund och uppdrag” står det att varje elev ska få utveckla sin unika 

egenart. Inget barn ska utsättas för kränkningar beroende på vilket kön barnet väljer att 

identifiera sig med eller vilken sexuell läggning barnet har. Skolverkets utvecklingsmyndighet 

(2011b s. 5) skriver i artikeln ”Sexualitet, genus och relationer i grundskolans styrdokument” 

att skolan dessutom har ett ansvar att motverka traditionella könsnormer. Varje barn ska 

därför ges möjlighet att utveckla intressen och förmågor oberoende av vilken könstillhörighet 

barnet väljer att identifiera sig med. Även i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) står det att 

inget barn ska trakasseras på grund av sin sexuella läggning, kön eller könsöverskridande 

identitet.  

I kursplanen för svenska (Skolverket 2011a s. 223) nämns det att elever under kursens gång 

ska behandla berättande texter och sakprosatexter som bland annat handlar om människors 

levnadsvillkor och identitetsfrågor. Det står även att språket är vår främsta tillgång när det 

handlar om att lära om andra samt kommunicera med andra. Skolverket (2011a s. 223) hävdar 

även att genom språket skapas tillgång till andra elevers känslor och tankar. Språket är även 

en nödvändighet för att ett barn ska ges möjlighet till att skapa sin egen identitet.  

Med detta som bakgrund kände vi att vi ville skapa en uppsats som belyser olika könsnormer i 

samhället. Hur dessa normer framställs i skönlitteratur samt diskutera pedagogers möjligheter 

att skapa genusdiskussioner i klassrummet. Detta med skönlitteratur men även läroplanen och 

kursplanen som underlag för diskussionen. Det var utifrån detta som vi sedan skapade vårt 

syfte samt frågeställningar som beskrivs under avsnittet ”Syfte och frågeställningar”.   

Suzanne Collins och Hungerspelen 

Enligt artikeln ”Suzanne Collins Biography” (u.å.) skriven av redaktörerna på biography.com, 

började Suzanne Collins sin karriär som manusförfattare till barnprogram på TV. År 2003 

publicerades Collins första bok, Gregor the Overlander, som kom att ingå i krönikan om 

underjordspentalogin. Serien blev en bästsäljare i New York, vilket fick henne att skriva 
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hungerspelstrilogin som kom att bli en internationell succé med en filmatisering av hela 

trilogin som följd. Den första boken i trilogin publicerades år 2008 och handlar, som hennes 

tidigare böcker, om onödiga och nödvändiga krig. Collins idé med temat är att barn i tidig 

ålder ska bli medvetna om krig. Tillsammans med vuxna kan barn sedan diskutera krig och på 

så sätt få en medvetenhet och nå en förändring i världen. Hungerspelstrilogin har totalt sålt i 

över 50 miljoner exemplar världen över. 

Hungerspelen utspelar sig i Panem. Ett land som är uppbyggt av en huvudstad, där invånarna 

lever i lyx och överflöd, och 12 distrikt, där det råder extrem fattigdom och svält. 

Hungerspelen skapades som en följd av det inbördeskrig som distrikten startade mot 

huvudstaden, ett hungerspel där varje distrikt tvingas anmäla en pojke och en flicka i åldern 

12-18 år att kämpa till döden på en arena. Bara en överlever och allt direktsänds på TV över 

hela landet. 

En längre presentation av Hungerspelen återkommer vid ett senare tillfälle i uppsatsen. För att 

underlätta vidare läsning vill vi göra ett förtydligande i skillnaden mellan Hungerspelen och 

Hungerspelen. Hungerspelen refererar till själva boken medan Hungerspelen syftar på själva 

spelen i boken.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur genus framställs i samband med fyra stycken 

karaktärer ur boken Hungerspelen i relation till de könsnormer som finns i samhället. 

Uppsatsen kommer även att redogöra för vilken genre Hungerspelen tillhör samt diskutera 

skillnader och likheter mellan boken och dess genre. Vi kommer avslutningsvis att diskutera 

hur lärare kan använda sig av modern ungdomslitteratur som underlag för genusdiskussioner i 

klassrummet.  

De frågeställningar denna uppsats kommer att besvara är: 

 Hur framställs genus av de fyra litterära karaktärerna i Hungerspelen när det gäller deras 

utseende och egenskaper i relation till de könsnormer som finns i samhället? 

 Vilken genre tillhör Hungerspelen? Vilka skillnader/likheter finns mellan Hungerspelen 

och dess genretillhörighet?  

 Hur kan lärare använda sig av modern ungdomslitteratur som underlag för 

genusdiskussioner i klassrummet? 



8 
 

Metod 

I detta avsnitt redogör vi för vilken metod vi valt för att analysera Hungerspelen, vilka urval 

vi gjort och varför. Vi redogör även för kritiska aspekter kring vårt urval då vi anser att det är 

viktigt att ta hänsyn till detta med tanke på studiens tillförlitlighet.  

Till analysen av Hungerspelen valde vi att läsa boken ur ett genusperspektiv och markera 

genusaspekter kring våra kvinnliga karaktärer i texten med en rosa markeringspenna, och de 

manliga karaktärerna med en blå penna. Det vi valde att markera var hur personerna 

porträtterades i avseende till deras utseende och egenskaper, men även hur andra karaktärer i 

boken beskrev de fyra karaktärer som vi baserat vår analys på. Detta gjorde vi för att senare 

kunna jämföra dessa markeringar med könsnormer gällande vardera kön. För att få en 

överblick och kunna kategorisera våra markeringar kring genus valde vi att sammanställa de 

markerade avsnitten i ett textdokument på datorn som vi sedan skrev ut och klippte isär. 

Därefter förde vi dessa kortare fraser till olika huvudkategorier kopplade till karaktärernas 

utseende, egenskaper samt en kategori som handlade om hur andra beskrev våra valda 

karaktärer. Genom detta kunde vi lättare se hur våra valda karaktärer framställdes ur det 

genusperspektiv som vi läste boken från. Kategoriseringen bidrog även till att vi såg en tydlig 

frekvens i återkommande slag av beskrivningar som vi sedan kopplade till genus. Detta 

material utgjorde grunden för vår analys och skapade ett material som var lätt att återgå till 

vid eventuella funderingar. 

Efter kategoriseringen genomförde vi en kvalitativ textanalys av textavsnitten. 

Pedagogikforskaren Per Widén (2015 s. 178) skriver i kapitlet ”Kvalitativ textanalys” i boken 

Handbok i kvalitativanalys att den kvalitativa textanalysen utgår ifrån en hermeneutisk 

tolkningstradition. Ordet hermeneutik handlar bland annat om att läsa, förstå och skapa 

mening utifrån texter. En kvalitativ textanalys gör man enligt Widén (2015 s. 177) för att man 

som forskare vill få ut en djupare förståelse av texten. Vi har valt att göra en studie med fokus 

på de litterära karaktärerna Katniss, Peeta, Gale och Prim. Litteraturvetarna Claes-Göran 

Holmberg och Anders Ohlsson (1999 s. 61-63) nämner i Epikanalys att en karaktärsstudie går 

ut på att analysera hur karaktärer framställs. Detta genom inre egenskaper, handlingar samt 

beskrivningar av karaktärers yttre, något även litteraturvetaren Lena Kåreland (2015 s. 139) 

fastslår i boken Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser. Vidare 

menar Holmberg och Ohlsson (1999 s. 61) att utifrån författarens personbeskrivningar skapar 

läsaren en bild av karaktärerna och karaktärsbeskrivningarna är en viktig del av hur 
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berättelsen uppfattas av läsaren. Karaktärer kan, enligt Holmberg och Ohlsson (1999 s. 61), 

beskrivas på olika sätt. Till exempel så finns det komplexa och mångsidiga karaktärer där 

läsaren får känslan av att möta en verklig individ. Dessa beskrivs som runda eller dynamiska 

vilket betyder att de förändras och utvecklas under handlingens gång. Karaktärer som inte 

genomgår någon förändring under berättelsens gång kallas, enligt Holmberg och Ohlsson 

(1999 s. 61), för platta karaktärer. 

Urval 

Anledningen till varför vi valde att göra en karaktärsstudie ur ett genusperspektiv är dels för 

att vi, personligen, har ett intresse kring genus. Vi kände även att ett arbete kring genus är 

relevant för vårt framtida yrke som mellanstadielärare. Vi valde Hungerspelen därför att det 

är ungdomslitteratur som nått ut till ungdomar världen över och vi var intresserade av att se 

vilken könsbild som tonar fram i en modern ungdomsbok. Med tanke på den begränsade 

omfattningen av denna uppsats valde vi att endast analysera den första boken i 

hungerspelstrilogin eftersom läsaren där lär känna karaktärerna från början samt får en 

grundligare beskrivning av dem. 

Urvalskritik 

Den urvalskritik som kan riktas mot denna uppsats är generaliserbarheten. Dels på grund av 

att vi enbart analyserar den första boken i hungerspelstrilogin, men även för att Hungerspelen 

inte är skriven ur ett genusperspektiv. Studien är heller inte applicerbar på hela genren som 

Hungerspelen tillhör eftersom vi enbart analyserar en bok ur dess genre. Av samma anledning 

är studien heller inte applicerbar på all ungdomslitteratur, vilket bör vara självklart.  

En analys av alla tre böckerna skulle ge en bredare och mer tillförlitlig bild av 

genusperspektivet kring de valda karaktärerna, då de är återkommande i alla böckerna. 

Däremot skulle det behövas ett antal olika böcker ur samma genre för att få en generaliserbar 

bild. Vårt syfte med uppsatsen är inte att skapa en generaliserbar bild av genusperspektivet i 

ungdomslitteratur. Däremot vill vi öppna upp för en diskussion om hur lärare kan använda sig 

av ungdomslitteratur som grund för genusdiskussioner i klassrummet. Därför anser vi att vår 

avgränsning är lämplig. 
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Teori 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för centrala begrepp som används i uppsatsen, hur 

genusbegreppet definieras i en del tidigare forskning samt hur pedagoger kan arbeta med 

genuspedagogik. Den litteratur vi har använt är bland annat diskussions- och fördjupnings 

böcker om genus och genusanalyser. Vi har även använt böcker om genuspedagogik, genus 

betydelse i skönlitteraturen samt hur man kan arbeta med litteratur i klassrummet.    

Centrala begrepp - En liten ”ordbok” 

När man genomför en forskningsstudie om genus så kan det krävas att vissa begrepp och 

fraser förklaras. I denna uppsats rör flera av dessa begrepp teman runt kön och samhällets 

normativa bilder kopplat till de båda könen. För att underlätta kommande läsning har vi nedan 

sammanställt vissa centrala begrepp som förekommer i uppsatsen.  

Det begrepp som i högsta grad är relevant för denna uppsats är ”genus”. Genusvetarna Ulla 

Manns och Yvonne Hirdmans (u.å.) förklaring av ”genus” är att det är en term som används 

för att försöka förstå och urskilja de handlingar och föreställningar som tillsammans formar 

individers sociala kön, det vill säga, den sociala konstruktionen av vad som uppfattas som 

manligt och kvinnligt. En mer ingående beskrivning av genusbegreppet återkommer senare i 

denna uppsats.  

Ett tema som frekvent förekommer är ”kön”. I denna uppsats behandlas både biologiskt kön 

och könsnormer. Vetenskapsjournalisten Gun Leander (2004 s. 36) ger i Könets kemi en 

förklaring av biologiskt kön. Biologiskt kön utgår från vilket könsorgan en person föds med, 

alltså könsorganet för en flicka eller för en pojke. Enligt läroboksförfattarna Johanna Nihlén 

och Sara Nilsson (2006 s. 92) i Genusboken kan könsnormer till exempel handla om att 

mannen förväntas tvätta bilen, snickra, och följa med barnen på fotbollsträningen medan 

kvinnan har huvudansvaret över hemmet och barnen. 

Ett annat begrepp som behöver förklaras är ”norm” eller ”normativt”. Med en norm menar 

Nihlén och Nilsson (2006 s. 13) att det är en form av osynliga regler för vad som anses vara 

normalt i vårt samhälle. När det kommer till genus förklarar Nihlén och Nilsson (2006 s. 13-

14) att samhällets norm är den vita, heterosexuella, medelålders mannen. Med det menas att 

det är mannen som anses vara ”det normala” i vårt samhälle och att det är mannens ideal man 

ska sträva efter.  
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Leander (2004 s. 36) skriver att ordet ”könsidentitet” handlar om vilket kön ett barn likställer 

sig med. Skapandet av en könsidentitet upplevs viktigt för barnet i deras identitetsskapande. 

Leander (2004 s. 36-37) menar att könsidentiteten inte behöver vara kopplad till det 

biologiska könet då identitetsskapandet inte är beroende av vilket könsorgan ett barn är fött 

med. 

Genusteori 

Nihlén och Nilsson (2006 s. 9) förklarar att ordet genus började användas i det svenska 

språket på slutet av 1980-talet som ett ord för könsroller. Genom att använda ordet genus 

menar Nihlén och Nilsson (2006 s. 9) att fokus flyttas ifrån det biologiska könet till det 

sociala könet, alltså vilken roll kvinnligt och manligt har i sociala sammanhang. Nästan allt i 

vårt samhälle är indelat efter genus, och man kan se på genus från två olika synvinklar, hävdar 

Leander (2004 s. 33). Antingen ser man på genus som en social konstruktion eller som ett 

biologiskt arv, alltså att vi är det kön som vi föds med. Enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 8) 

görs denna indelning för att göra samhället enklare att kategorisera och för att skapa mer 

struktur i vår vardag. Nihlén och Nilsson (2006 s. 8-9) konstaterar att indelningen av 

människor efter biologiskt kön är en typ av kategorisering som nästan allt i vårt samhälle är 

indelat efter. Dessa kategoriseringar gör även att vi ser olika på flickor och pojkar. 

Samhällsnormerna anser, enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 9) att vissa egenskaper, till 

exempel att gråta, är mer flickigt än pojkigt och att vissa aktiviteter, till exempel att tävla, är 

mer pojkigt än flickigt. Nihlén och Nilsson (2006 s. 9) skriver att även färg kategoriseras efter 

genus, blå anses vara mer pojkigt medan rosa är en färg för flickor. Men Nihlén och Nilsson 

(2006 s. 10) frågar sig om vad som händer ifall en pojke vill bära rosa och en flicka vill leka 

krig? För det är då våra kategoriseringar inte längre fungerar och omgivningen börjar tvivla 

på ifall de är en ”riktig” pojke eller flicka. Vilket förstås är nonsens hävdar Nihlén och 

Nilsson (2006 s. 10). Det är ändå viktigt att fundera över varför det anses som konstigt att bete 

sig annorlunda än de normer som samhället applicerat på de biologiska könen. Forskaren 

Bronwyn Davies (2003 s. 27) förklarar i Hur flickor och pojkar gör kön att även språket har 

en stor inverkan på om vi identifierar oss som flicka eller pojke. Om en vuxen säger till ett 

barn ”duktig flicka” så belönar den vuxne barnet för dess kön, genom att framhålla att hon är 

flicka, och hänvisar därmed barnet till att identifiera sig med det specifika könet. 
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Vad är en flicka och vad är en pojke? 

Leander (2004 s. 40) menar att det bör nämnas att synen på biologiskt kön skapar 

generaliseringar av vad som anses pojkigt eller flickigt i samhället. Alltså, när vi talar om 

pojkar så får vi genast upp en bild av hur en pojke bör vara, detsamma gäller för flickor 

hävdar Nihlén och Nilsson (2006 s.9). Vidare förklarar Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) att 

den normativa bilden vi har av pojkar är att de är muskulösa, har hår på benen och har sin 

frisyr kortklippt. De slåss och tycker om att styrketräna. Flickor har däremot, enligt Nihlén 

och Nilsson (2006 s. 41), en smal midja, stora bröst, rakade ben och långt hår. Flickor bantar, 

kramas, fnissar och gråter. Nihlén och Nilsson (2006 s. 29) menar att det enligt samhällets 

normer är kvinnans uppgift att laga mat och sköta om hemmet. Davies (2003 s. 30) påstår att 

redan när barn är små så påbörjas denna uppdelning. På förskolan klassificeras kjolar, 

barnvagnar och dockor som flickigt medan gevär och superhjältedräkter anses som pojkigt. 

Nihlén och Nilsson (2006 s. 125) understryker att även intressen delas in i vad som kan 

uppfattas som två olika kontraster av vårt samhälle. Vilket innebär att en person, beroende på 

vilket biologiskt kön hen tillhör, väljer bort vissa intressen för att normen i samhället säger att 

hen inte bör utöva detta intresse. Det kan till exempel handla om att arbeta på dagis som pojke 

eller göra lumpen som flicka. Nihlén och Nilsson (2006 s. 12) påpekar att det biologiska kön 

du tillhör inte bara påverkar dina fritidsintressen. Ditt umgänge, val av arbete samt din 

framtida lön påverkas, eftersom män generellt tjänar mer än vad kvinnor gör, även om de 

utför samma arbete. 

Vad är det som gör att vi uppfattar saker som flickigt och pojkigt? 

Davies (2003 s. 27) framhåller att vara ”flickig” eller ”pojkig” är inga egenskaper som vi föds 

med, dessa egenskaper utvecklas istället i och med våra samhällsstrukturer. När ett barn lär 

sig om samhällets könsnormer lär de sig att identifiera sig antingen som pojke eller flicka. 

Nihlén och Nilsson (2006 s. 149) understryker att media har en stor inverkan på vad samhället 

klassificerar som flickigt och pojkigt och att även media skapar genusskillnader. När det 

kommer till reklam är det ofta smala flickor och unga kvinnor, inte män och pojkar, som 

lockar oss till att köpa en produkt genom förföriska bilder. Även när det kommer till reklam 

på Internet och på TV menar Nihlén och Nilsson (2006 s. 149) att det är mest flickor som 

exponeras. Däremot förklarar Nihlén och Nilsson (2006 s. 154) att när det istället handlar om 

nyhetsrapporteringen i TV är det framförallt männen som syns. Nihlén och Nilsson (2006 s. 

153) förklarar vidare att det i reklam presenteras en väldigt förvrängd uppfattning av de 
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biologiska könen och vilka intressen som är kopplade till dem. Kvinnan visas ofta upp som 

antingen sexig eller hälsomedveten i samband med reklam för smink, underkläder, 

duschcrème eller lightprodukter. Nihlén och Nilsson (2006 s. 154) beskriver att män ofta visas 

upp som antingen tönten eller machomannen. Tönten porträtteras ofta i samband med reklam 

för elektronik, öl eller spel medan machomannen gör reklam för kläder, rakhyvlar, parfym, 

sprit eller tuffa bilar, sådant som är kopplat till utseende. Förvrängda bilder av flickor syns 

även i dokusåpor eller dansandes bredvid någon känd artist medan machomännen ses i 

actionfilmer och sporttidningar. Även i barnböcker projiceras bilder av vad som anses vara 

flickigt och pojkigt menar Davies (2003 s. 165-166). I böcker om prinsessor bör prinsessan 

vara vacker, alltid leende, ha fina kläder och gifta sig med prinsen. Medan böcker om 

superhjältar, ofta med manliga huvudrollsinnehavare, innehåller machopojkar som använder 

vapen, umgås i gäng och ägnar sig åt mer aggressiva aktiviteter. 

Barn skapar kön 

Redan i treårsåldern menar Leander (2004 s. 44) att det infinner sig ett medvetande om 

könstillhörighet hos barn, där de blir medvetna om vilket kön personer i deras omgivning har, 

samt vilket kön de själva har. Detta är djupt rotat inom oss och har ingenting med sexualitet 

att göra förrän barnet når puberteten. Leander (2004 s. 81) förklarar att pojkar på förskolan 

som får en docka att leka med genast börjar köra med den som en bil på golvet, medan flickor 

som får en leksaksbil bäddar ner den i dockvagnen som en bebis. Detta för att barnen har lärt 

sig mönster för hur flickor och pojkar bör bete sig. En könsuppdelning i tidig ålder är inte 

ovanligt när barn leker, oavsett om de leker sida vid sida i sandlådan så ser leken olika ut, 

påpekar Leander (2004 s. 83). Skillnaden i leken bidrar till en gränsuppdelning mellan könen 

vilket gör det svårare för barn att överskrida dessa. Vidare menar Leander (2004 s. 83) att 

flickor dessutom tenderar att identifiera sig med den könsroll som mamman har och pojkar 

identifierar sig med pappan. Dessa identifieringar skapar mönster i könsroller och är svåra att 

rubba, därför är det viktigt att redan i väldigt tidig ålder uppmärksamma detta. Davies (2003 s. 

37) ser identifieringen som en naturlig del för ett barn då de behöver en jämförelsepunkt för 

att komma underfund med vilka de är. Genom identifieringen av sitt biologiska kön ses 

barnen som normala och blir därmed accepterade i samhället med dess rådande normer. 
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Hur barn ser på kön 

Davies (2003 s. 45) förklarar att genom en studie som gjorts tillsammans med barn har hon 

upptäckt att barnen anser feministiska inslag i berättelser som direkt felaktiga. Om en flicka i 

en berättelse kliver utanför sin feminina zon, alltså inte följer kvinnliga könsnormer, upplever 

barnen henne som elak, då kvinnliga hjältar inte vanligtvis förekommer i berättelser. Vidare 

menar Davies (2003 s. 50) att flickor även tenderar att välja att vara en söt och snäll 

prinssessa framför en stark och tuff. Detta för att barn önskar vara de vuxna till lags i 

samhället, även om det strider mot hur barnet egentligen vill vara. Davies (2003 s. 73) hävdar 

att barn anser att flickor ska göra flicksaker, och pojkar ska göra pojksaker. Barnen ser 

agerandet som ett bevis på en könstillhörighet, där man förväntas agera efter könsnormerna. 

Däremot har barn olika syn på vad som anses vara flickigt och pojkigt, vissa anser att pojkar 

kan plocka blommor, och att även flickor kan spela fotboll medan detta inte är acceptabelt 

enligt andra. Davies (2003 s. 76) understryker även att barn anser att de som inte uppför sig i 

linje med sitt biologiska kön bör straffas, oavsett om flickor gärna vill göra pojksaker eller 

pojkar gärna gör flicksaker. Barn som inte kan uppföra sig enligt de normer som kopplas till 

deras biologiska kön ses ofta som misslyckade. Enligt Davies (2003 s. 76) upplever dessa 

barn därför att de till viss del har förlorat sin könstillhörighet, eftersom de inte kan uppföra sig 

i enlighet med sitt biologiska kön.  

Genus i skolan 

Pedagogiklektorn Christian Eidevald och universitetslektorn Hillevi Lenz Taguchi (2011 s. 

19) förklarar i kapitlet ”Genuspedagogik och förskolan som jämställdhetspolitisk arena” ur 

boken En rosa pedagogik - jämställdhetspedagogiska utmaningar att genuspedagogik handlar 

om att vidga diskussioner kring kön till något mer än att man föds till ett visst kön. Detta 

genom att vidga könsdiskussionerna från enbart det biologiska könet samt att minska 

skillnader mellan könen. Eidevald och Lenz Taguchi (2011 s. 19-20) menar att man kan se på 

genuspedagogik som ett förändringsarbete, där det är ett barns syn på könsidentitet som 

pedagoger är ute efter att förändra. Ett av de vanligaste arbetssätten i detta förändringsarbete 

är hur pedagogerna talar med flickor eller pojkar, att man använder sig av ett ”könsneutralt 

språk”. Med könsneutralt språk menar Eidevald och Lenz Taguchi (2011 s. 22) att man inte 

talar olika till eleverna på grund av att de är en flicka eller en pojke. Som pedagog bör man 

även ställa sig könsneutral när det kommer till att erbjuda sina elever aktiviteter eller 

skolmaterial. Eidevald och Lenz Taguchi (2011 s. 22) påstår att risken med att arbeta med en 
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könsneutral pedagogik är att man börjar arbeta med kompensatoriskt jämställdhetsarbete, att 

flickor endast får ägna sig åt pojkaktiviteter och tvärtom. Enligt Eidevald och Lenz Taguchi 

(2011 s. 22) kan detta medföra att man istället skapar större skillnader mellan könen istället 

för att överbygga dem, vilket är målet för en könsneutral pedagogik. Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011 s. 20) hävdar att pedagoger ofta börjar arbeta könsneutralt med yngre barn för 

att öka möjligheterna för jämställdhet mellan könen. Tanken är den att i ju högre grad man 

skapar en könsneutral miljö bland de yngre barnen, desto mer jämställt kommer samhället att 

bli när dessa barn blir vuxna. För att främja detta har pedagoger till exempel börjat köpa in 

könsneutrala leksaker och arbetsmaterial. Eidevald och Lenz Taguchi (2011 s. 24) påpekar att 

pedagoger även försöker göra miljön i skolan så könsneutral som möjligt, till exempel genom 

att skapa ett byggrum som inriktar sig lika mycket till flickor som till pojkar.  

Samhällets skyldighet att belysa genusrelaterade frågor ökar för varje år som går, vilket 

litteraturvetaren Lena Kåreland (2005 s. 9) skriver i Modig och stark - eller ligga lågt: 

skönlitteratur och genus i skola och förskola även berör skolans dagliga arbete. Kåreland 

(2005 s. 10) förklarar att skapandet av en könsidentitet är viktigt för barnens 

identitetsutveckling, därför är det centralt att skolan minimerar skillnader mellan könsnormer 

och uppmärksammar de könsnormer som finns i samhället. Detta är viktigt för att barnet inte 

ska känna sig bunden till de normer som tillhör sitt biologiska kön i skapandet av sin 

könsidentitet. Som tidigare nämnts i denna uppsats visar styrdokument och läroplaner skolans 

skyldighet att arbeta för att skapa jämställdhet mellan könen och en könsneutral arena. 

Däremot menar Kåreland (2005 s. 11) att varken samhället i stort eller den svenska skolan är 

en könsneutral zon, trots olika reglerade dokument som säger att könsnormer ska minimeras. 

Nihlén och Nilsson (2006 s. 106) styrker detta genom att påpeka att läraren ofta placerar en 

flicka bredvid klassens stökigaste pojke i förhoppning att hon ska hålla honom lugn. Vidare 

förklarar Nihlén och Nilsson (2006 s. 109) att läraren kan tilltala flickor med en mjuk och 

smått barnslig ton medan pojkar mer blir tilltalade i en rak och hård ton. Kåreland (2005 s. 11) 

menar att genusordningen i samhället följer skolgången: olika ämnen är könsladdade och 

kläder är könskodade. Genus är socialt betingat, vilket enligt Kåreland (2005 s. 11) gör arbetet 

för en könsneutral skola mer komplicerat.  

Att arbeta med skönlitteratur i klassrummet  

Kåreland (2015 s. 7-8) menar att litteraturens roll i samhället och skolan fått en försvagad 

ställning då medievärlden tar en allt större plats. Däremot förklaras vikten av att unga läser 
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berättelser då dessa hjälper barn att förstå världen runt omkring dem. Kåreland (2015 s. 8) 

konstaterar att barn och unga idag lägger mindre och mindre tid på läsning, vilket ersätts med 

olika TV-serier och Internet. Att läsa en hel bok anses ta för lång tid och någon djup 

läsupplevelse hinner aldrig infinna sig. Det stora dilemmat, anser Kåreland (2015 s. 9) är 

klyftan mellan unga som läser och unga som inte läser, då denna tenderar att växa från år till 

år. Den minskande läsningen, hävdar Kåreland (2015 s. 10), går hand i hand med ungas 

försämrade läsförmåga. Detta ses som något som skolan kan påverka genom att stimulera 

eleverna till läsning och därmed både öka antalet unga som läser, samt även förbättra deras 

läsförståelse. 

I kapitlet ”Bröderna Lejonhjärta. En receptionsstudie i år 3” ur boken Modig och stark - eller 

ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola påpekar universitetslektorn Lars 

Brink (2005a s. 155-156) att man i samtalen kring ungdomslitteratur kan få förståelse för 

andra barns upplevelser av en bok, då alla tolkar och uppfattar innehållet på olika sätt. 

Karaktärer och händelser kan i olika tolkningar därför ge berättelsen varierande budskap och 

mening. Brink (2005a s. 178) menar även att man drar fördel av högläsning i samtals- och 

diskussionsfasen, då alla elever tagit del av berättelsen vid samma tillfällen, under samma 

förutsättningar samt har nått lika långt in i handlingen. Däremot kan resultaten av boksamtal 

skilja sig grupper emellan, då det kan finnas faktorer som skapar en otrygg miljö i gruppen. 

Brink (2005a s. 159) hävdar dessutom att resultatet även kan variera beroende på om läraren 

medverkar och lotsar samtalet eller ej, också storleken på gruppen har betydelse, små grupper 

tenderar att få mer ingående samtal än stora. Brink (2005b s. 187-188) fortsätter i kapitlet 

”Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under 1-3 och i år 6” ur boken Modig och stark 

- eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola att ifall högläsning i klassen 

inte ses som ett alternativ kan man låta eleverna välja bok från ett mindre urval böcker. Sedan 

kan man låta eleverna läsa dem hemma och genomföra gruppsamtal i klassrummet om boken 

i smågrupper om ca fem elever, där alla läst samma bok. Brink (2005b s. 201) belyser att 

problemet med detta är att eleverna inte fått samma förutsättningar under läsningen. Fördelar 

är att de själva kan välja när de ska läsa, och därför vara mer uppmärksamma och intresserade 

när de väl läser. När elever får välja bok individuellt visar det att elever väljer olika böcker, 

vilket i sin tur bevisar att det inte finns en bok som passar alla. Brink (2005b s. 201) menar 

därför att vid högläsning där läraren väljer ut boken som ska läsas för klassen blir det extra 

viktigt att läraren väljer bok med omsorg och medvetenhet. 
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För att koppla detta till genus menar Kåreland (2005 s. 12) att litteraturen kan användas som 

en ingång till att skapa en genusmedvetenhet hos elever. Detta kan i sin tur vara en början på 

arbetet för en könsneutral skola. Litteraturen som barnen möter i skolan bör därför vara noga 

utvald utifrån ett genusperspektiv, då deras åsikter påverkas av litteraturen och diskussioner 

kring den. Kåreland (2005 s. 16) förklarar även att skolan har en stor roll i att ta fram lämplig 

litteratur som inte bara ökar elevernas medvetenhet, utan också utvecklar deras läsintresse.  

Presentation av Hungerspelen 

För att redogöra för berättelsen och vad den handlar om följer här en presentation av 

Hungerspelen, något mer ingående än presentationen i avsnittet ”Bakgrund”. Dessutom 

kommer en beskrivning av de fyra litterära karaktärer som analysen baseras på. Vi kommer 

även att redogöra för vilken genre Hungerspelen tillhör.  

Som vi tidigare framhållit utspelar sig handlingen i Hungerspelen i landet Panem som består 

av en huvudstad och 12 distrikt. Alla dessa 12 distrikt har i sin tur varsin råvara som de är 

experter på och förser huvudstaden med. Alla i huvudstaden lever i lyx och lyfter inte ett 

finger i onödan, vilket blir möjligt genom att distrikten förser dem med råvaror och 

förnödenheter. Eftersom huvudstaden tar den största delen av distriktens produktion lever 

distrikten i extrem fattigdom. När distrikten för länge sedan gjorde uppror mot huvudstaden, 

på grund av att de ansåg att huvudstaden tog en för stor del av deras tillgångar, blev de 

besegrade. Alla distrikt blev som följd tvungna att gå med på att årligen skicka en pojke och 

en flicka var till ett TV-sänt spel. De återkommande årliga spelen kom att kallas 

Hungerspelen. Barnens enda chans att överleva var att döda de andra 23 deltagarna. 

Huvudpersonen i Hungerspelen är en 16-årig flicka, Katniss, som tillsammans med sin 

lillasyster och mor bor i det fattigaste distriktet i Panem, distrikt 12. Katniss syster Prim blir 

vald i ett lotteri att delta som distriktets flicka, men Katniss anmäler sig då frivillig att ta sin 

systers plats. Läsaren får följa Katniss kamp i spelen men även när hon kastas mellan kärleken 

till sin vän Gale och motståndaren Peeta. 

Karaktärer 

Nedan följer en beskrivning av de karaktärer vi valt att analysera. 
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Katniss 

Katniss är följaktligen en av bokens huvudpersoner. Hon lever tillsammans med sin mor och 

sin lillasyster Prim i kvarteret Sömmen, ett av distriktets fattigaste kvarter. När Katniss 

fortfarande var barn dog hennes far i en gruvolycka och hon fick då ta ansvaret som familjens 

försörjare eftersom Katniss mor blev förlamad av sorg. På slåtterdagen, dagen då 

hungerspelsdeltagarna väljs ut, väljs egentligen Prim ut som representant för distriktet men 

Katniss anmäler sig att frivilligt ta Prims plats. Katniss är vad Holmberg och Ohlsson (1999 s. 

61) kallar för en rund och dynamisk karaktär och man får följa hennes utveckling från att vara 

familjens försörjare, till kärlekshistorien med Peeta för att slutligen stå som segrare av 

Hungerspelen. 

Prim 

Prim är Katniss lillasyster. Prim är en komplex karaktär, hon beskrivs som en skör 12-årig 

liten flicka som Katniss skyddar från allt ont. Samtidigt räds hon inte för att hjälpa sin mor, 

som är läkare, med att sköta diverse sår och sjukdomar. Prim är en karaktär som älskas av alla 

och när Katniss skickas iväg till Hungerspelen så är det många andra invånare i distriktet som 

tar på sig ansvaret för att ta hand om Prim.  

Peeta 

Peeta är bokens andra huvudperson, även han bor i distrikt 12 och är den karaktär som väljs ut 

som distriktets manliga deltagare i Hungerspelen. Peetas föräldrar är bagare och bor ovanpå 

sitt bageri i de delar av distriktet där finare köpmän brukar handla. Peetas karaktär byggs 

utifrån kärlekshistorien med Katniss vilket får honom att framstå som en känslosam person. 

Han upplever även sin position i spelet som rätt chanslös även om han porträtteras som en 

väldigt stark person efter alla år i bageriet. Till skillnad från Katniss är Peeta enligt Holmberg 

Ohlssons (1999 s. 61) terminologi en relativt platt karaktär eftersom hans karaktär enbart är 

uppbyggd kring kärlekshistorien samt hans bristande självförtroende. 

Gale 

Gale beskrivs som lång, mörkhårig och populär, en pojke som många flickor vill ha. Han 

förlorade sin far i samma olycka som Katniss förlorade sin och även han fick överta ansvaret 

som familjeförsörjare för sin mor och sina yngre syskon. Gales relation till Katniss är 

komplex. Han är Katniss bästa vän och jaktpartner men boken bygger även upp en 
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underliggande kärlekshistoria mellan dem. Han är en av dem som lovar att ta hand om Prim 

när Katniss skickas iväg till Hungerspelen. Under bokens gång utvecklas inte Gales karaktär 

nämnvärt utan istället får man följa Katniss fantasier om hur livet med Gale skulle kunnat ha 

sett ut utan Hungerspelen. 

Hungerspelen: en ”teen noir” – berättelse 

Eftersom denna uppsats byggs kring en karaktärsanalys av Hungerspelen, så kommer vi i 

detta avsnitt att inrikta oss på att diskutera vilken genre Hungerspelen tillhör.  

Hungerspelen hänförs av Kåreland (2015 s. 81) till genren ”teen noir” som förklaras som en 

hybridgenre där gränsdragningen till andra genrer inom ungdomslitteraturen är svåra att peka 

ut. Berättelser inom teen noir, menar Kåreland (2015 s. 81), skildrar ofta mörker och där 

skräckfyllda berättelser med deckarinslag eller övernaturliga ting är vanligt förekommande. 

Hungerspelen går, enligt Kåreland (2015 s. 82), under genren teen noir, eftersom den 

innehåller både mörker och övernaturliga ting. Hungerspelen innehåller även många drag som 

återfinns i ”science fiction”, vilket gör berättelsen till en teen noir med inslag av science 

fiction.  När det kommer till genren science fiction förklarar litteraturvetaren Maria Nilson 

(2010 s. 94) i boken Från Gossip Girl till Harry Potter. Genusperspektiv på 

ungdomslitteratur att det är en genre som växer sig allt starkare inom litteraturens värld. Den 

dominerande nutida inriktningen på science fiction är ”dystopier”, vilka enligt Nilson (2010 s. 

119-120) ofta skildrar mardrömsstater i mörka framtidsvisioner där författaren vill framföra 

en samhällskritik. Kåreland (2015 s. 81) förklarar att dystopier har flera gemensamma drag 

med teen noir, de är svåra att skilja från varandra då de båda förmedlar mörka 

framtidsskildringar med övernaturliga inslag. Vidare förklarar Nilson (2010 s. 95-96) att 

genren kan te sig på olika sätt, det finns både traditionella och otraditionella mönster inom 

genren. Det traditionella handlar om pojkar som under ett uppdrag räddar världen och där 

kvinnorna antingen är moders gestalter, onda eller dumma. Det otraditionella däremot, som 

Nilson (2010 s. 105) menar blivit allt vanligare på senare tid, visar på starka, aktiva flickor 

som står i centrum och räddar världen. Kåreland (2015 s. 78) beskriver genren som att många 

berättelser samlas under ett stort paraplybegrepp eftersom det finns en så stor spridning 

mellan berättelser som går under science fiction. Allt som oftast sker en tidsförflyttning i 

berättelsens början till en framtida, främmande värld där strider mellan det goda och det onda 

utspelas. Vidare menar Kåreland (2015 s. 78) att världen som berättelsen utspelar sig i är av 

magisk karaktär, en fantasivärld där andra regler än verklighetens gäller. I slutet av berättelsen 
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återvänder hjälten eller hjältarna vanligtvis till det verkliga livet. Till skillnad från science 

fiction där, enligt Nilson (2010 s. 95), läsaren oftast möter pojkar som räddar världen, menar 

Kåreland (2015 s. 83) att dystopier och teen noir – berättelser karaktäriseras av kvinnliga 

hjältinnor, vilket även är fallet med Hungerspelen. 

Tidigare forskning om Hungerspelen 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning kring Hungerspelen som är relevant för 

temat genus. Litteraturen som ingår i detta avsnitt är en uppsats om hungerspelstrilogin som 

ingår i Of Bread, Blood and The Hunger Games, en artikel ur International journal of social 

science studies samt två svenska uppsatser från Uppsala Universitet. 

I kapitlet ”‘Killer’ Katniss and ‘Lover Boy’ Peeta. Susanne Collin's defiance of gender-genred 

reading” ur boken Of Bread, Blood and The Hunger Games. Critical Essays on the Suzanne 

Collins Trilogy av Mary F. Pharr och Leisa A. Clarke (2012 s. 118) förklarar litteraturvetarna 

Ellyn Lem och Holly Hassel att bokgenrer är uppdelade i vad som klassificeras som 

flickböcker samt pojkböcker, däremot menar Lem och Hassel (2012 s. 118) att Hungerspelen 

är en av de böcker som går emot de traditionella könsnormer som finns i litteratur. Lem och 

Hassel (2012 s. 118) hävdar att detta blir tydligt på två olika sätt. För det första genom 

huvudpersonen, bokens hjältinna, Katniss. Lem och Hassel (2012 s. 118) kallar karaktären 

Katniss för en mansidentifierad kvinnlig karaktär eftersom Katniss har egenskaper som ofta är 

förknippade med manliga karaktärer – hon är atletisk, självständig och försörjer sin familj. 

Men samtidigt så framställs Katniss enligt Lem och Hassel (2012 s. 118), med typiska 

kvinnliga egenskaper så som sårbarhet och skönhet. Det andra brottet mot traditionella normer 

menar Lem och Hassel (2012 s. 118) är att boken komplicerar vad som räknas till maskulint 

och feminint i förhållande till kärlek och krig. Det är Peeta som framställs som kärleksfull 

medan Katniss är mer våldsam. Den romantiska historien mellan Katniss och Peeta pendlar 

enligt Lem och Hassel (2012 s. 118) mellan komedi och upptåg, strategi och oundviklighet 

eftersom den utspelar sig parallellt med en berättelse om överlevnad i en fientlig miljö.  

Så fort man börjar läsa Hungerspelen menar Lem och Hassel (2012 s. 122) att läsaren får 

Katniss maskulina sidor beskrivna. Hon erkänner sig vara olaglig när hon kryper under 

staketet som omsluter distrikt 12 för att bege sig till skogen för att jaga med pil och båge. Alla 

dessa egenskaper menar Lem och Hassel (2012 s. 122), förstärker bilden av henne som djärv 

och visar hennes upproriska inställning till huvudstadens regler. Desto längre in i boken 

läsaren kommer, desto fler maskulina sidor visar Katniss upp. Lem och Hassel (2012 s. 122) 
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förklarar att hon inte visar känslor och hon bibehåller den inställningen under nästan hela 

boken. Katniss avvisar till exempel Prim efter att hon anmält sig frivilligt till slåttern, hon 

gråter heller inte eftersom hon inte vill framstå som en lätt måltavla för de andra spelarna. 

Genom hela Hungerspelen försöker Katniss att inte visa tecken på svaghet. När Katniss väl 

visar känslor menar Lem och Hassel (2012 s. 122) att hon gör detta på grund av vrede och inte 

av sorgsenhet. Även som motsats till Prim, som i boken framställs som naiv och oskuldsfull, 

menar Lem och Hassel (2012 s. 123) att Katniss mansidentifierade karaktär enbart förstärks.  

Gale beskrivs i artikeln ”Discourses of Masculinity and Femininity in The Hunger Games: 

’Scarred,’ ’Bloody,’ and ’Stunning’” av professorn Vera Woloshyn och didaktikerna Nancy 

Taber, & Laura Lane (2013 s. 151) som en ledande karaktär. Vad som kännetecknar en sådan 

karaktär är att de är beskyddande och att de förtjänar ha en maktposition över kvinnor men 

även över svaga manliga karaktärer. Enligt Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 151) är Peeta 

en typ av åsidosatt och svag manlig karaktär. En sådan karaktär är ofta en del av science 

fiction – berättelser där de är underlägsna den ledande manliga karaktären. Woloshyn, Taber 

och Lane (2013 s. 152) framhåller i Hungerspelen att vi får följa de övriga karaktärerna 

genom Katniss ögon. Gale framstår då enligt Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 152) som en 

stark, beslutstagande, och självständig ung man som kan ta hand om sig själv, sin familj men 

också andra invånare i distrikt 12. Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 152) menar att även 

om Gale visar sin omhändertagande sida mot familj och vänner samt i sin relation till Katniss, 

så förminskar detta inte hans karaktär som den ledande maskulina karaktären i Hungerspelen.  

Peeta, däremot, beskrivs enligt Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 153) ofta med 

förminskade manliga karaktärsdrag. I början av Hungerspelen beskriver Katniss Peeta som 

attraktiv men också som svag, naiv och obegåvad. Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 153) 

hävdar att om man jämför Gales karaktär med Peetas, med gällande manliga könsnormer, så 

vinner Gale. Gale arbetar i gruvan medan Peeta är son till en bagare vilket ger Gale ett 

övertag i Hungerspelen men även i samhället. Peetas försök att skydda Katniss skiljer sig från 

Gales försök. Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 153) påpekar också att Gale mer använder 

sig av våld och tuffhet medan Peeta skyddar Katniss genom smarthet och list. Även om Peetas 

karaktär har förminskade manliga egenskaper så menar Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 

153) att det är av den anledningen han vinner karriäristernas tillit när de försöker döda 

Katniss, och på så sätt skyddar han henne.  

I dagsläget finns det inte så mycket forskning på svenska om enbart Hungerspelen. Däremot 

finns det olika uppsatser som ägnas åt jämförelser mellan olika moderna ungdomslitterära 
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böcker. De uppsatser som vi presenterar är en genusanalys av Hungerspelen i jämförelse med 

Tomorrow, when the war began som är skriven av den australienske författaren John Marsden 

år 2011. Den andra uppsatsen är en komparativ motivstudie av hungerspelstrilogin i 

jämförelse med twilighttetralogin.  

Litteraturvetaren Rebecca Johnsson (2013 s. 23) påpekar i sin uppsats Team Bella, Team 

Katniss - En komparativ motivstudie av triangeldraman i Stephenie Meyers Twilight och 

Suzanne Collins' The Hunger Games att Katniss har egenskaper som är kopplade till 

manlighet. Hon är ointresserad av sitt utseende och beskrivs som uppoffrande när hon 

anmäler sig att frivilligt ta Prims plats vid slåttern. Detta är något som även Lem och Hassel 

(2012 s. 118, 122) tar upp i sin uppsats. Johnsson (2013 s. 23) förklarar vidare att Katniss 

uppoffrande vid slåttern snarare kan ses som manligt beskyddande än kvinnligt 

omhändertagande, vilket passar in på Lem och Hassels (2012 s. 118) beskrivning av en 

mansidentifierande karaktär. Peeta beskriver Johnsson (2013 s. 21) som en androgyn karaktär, 

med en blandning av feminina och maskulina egenskaper. Detta är även något som Woloshyn, 

Taber och Lane (2013 s. 153) tar upp när de beskriver Peeta som en karaktär med 

förminskade manliga egenskaper.  

Litteraturvetaren Emelia Gahnström (2012 s. 13) förklarar i sin uppsats ”I didn’t want to be 

Rambo, just me, just Ellie” - En genusanalys av ungdomsromanerna Tomorrow, when the 

war began och The Hunger Games att Katniss mansidentifierande karaktär förstärker 

kvinnliga egenskaper hos övriga kvinnliga karaktärer. Prim som av Collins (2008a s. 24) 

beskrivs som liten, späd och söt, får förstärkta kvinnliga egenskaper i jämförelse med Katniss 

maskulina sidor.  

Analys 

I detta avsnitt presenterar vi vår analys av Hungerspelen. Vi har valt att strukturera vår analys 

i två delar. En del som enbart behandlar våra kvinnliga karaktärer och en som enbart 

behandlar de manliga karaktärerna. Varje del innehåller underrubriker där vi bearbetar citat 

från Hungerspelen i jämförelse med vår valda litteratur och tidigare forskning. Dessa anknyter 

vi sedan till de normer som finns i vårt samhälle gällande genus och avslutar varje 

underrubrik med en sammanfattande analys av innehållet. Vi kommer i slutet av detta avsnitt 

genomföra en kortfattad avslutande analys av våra fyra karaktärer. Alla citat i detta avsnitt är 

tagna ur Hungerspelen av Suzanne Collins (2008a), och hänvisning sker enbart med 

sidnummer efter avslutat citat. 
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Katniss och Prim 

Katniss och könsnormerna 

Tidigt i boken får läsaren möta huvudpersonen med beskrivningen att hon stoppar sin långa 

mörka fläta under en mössa. Det finns egentligen ingenting med denna beskrivning som säger 

att det är en flicka förutom könsnormen angående långt hår:  

Jag [Katniss] drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta 
under en mössa och greppar min samlarsäck. (s. 5)  

Enligt könsnormer, som Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) tar upp, så förväntas flickor se ut på 

ett visst sätt. En av könsnormerna som berör flickor är bland annat att de har långt hår. Vidare 

i boken får läsaren bekräftat att Katniss inte är som en ”flickig” flicka som identifierar sig 

med de normer som tidigare nämnts. Inför slåtterdagen tar Katniss ett bad där hon uttrycker 

att hon ”till och med tvättar håret” (s. 13). Detta uttryck gör att läsaren får en uppfattning om 

att Katniss inte bryr sig om sitt utseende. Intresse för att se bra ut och att vara fräsch är något 

som Nihlén och Nilsson (2006 s. 153) samt Johnsson (2013 s. 23) sammanställer med vad 

som betraktas som flickigt i deras studier.  

Kjolar eller klänningar är heller inget som intresserar Katniss. Efter badet på slåtterdagen klär 

sig Katniss i en av sin mors klänningar, något hon inte känner sig helt bekväm med:  

Jag [Katniss] känner knappt igen mig själv i den spruckna spegeln som står lutad 
mot väggen. "Så vacker du är", säger Prim med dämpad röst. "Men jag [Katniss] är 
inte mig själv", säger jag. (s. 13)  

Även när Katniss anmält sig frivillig till Hungerspelen och är på väg mot huvudstaden 

uttrycker Katniss sitt ointresse över sitt utseende och över att se bra ut:  

Håruppsättningen mor gjorde åt mig [Katniss] till slåtterceremonin ser fortfarande 
helt acceptabel ut, så jag låter den vara. Jag bryr mig inte.  
(s. 45) 

Jag [Katniss] tar på mig de gröna kläderna igen eftersom de egentligen inte är 
smutsiga, bara lite skrynkliga efter att ha legat på golvet under natten. 
(s. 45) 

Den könsnormativa bilden av att vara en ”flickig” flicka är enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 

153) att man ska vara mån om sitt utseende och ha vissa intressen. Vidare förklarar Nihlén 

och Nilsson (2006 s. 153) att bilden som dagens ungdomar, genom reklam, blir utsatta för är 

att man ska vara sexig och hälsomedveten. De könsnormer som Katniss egentligen enbart 
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uppfyller är det faktum att hon har långt hår. I övrigt framställs Katniss som helt ointresserad 

av sitt utseende så som att fixa håret eller klä sig i senaste modet.  

Att passa in i normen 

Som vi nämnde ovan så faller Katniss utanför vårt samhälles kvinnliga könsnormer gällande 

utseende. När Katniss anländer till huvudstaden försöker invånarna där ändra på det eftersom 

de är väldigt utseendefixerade. Därför anser de att Katniss behöver genomgå en förvandling 

för att se mer kvinnlig ut och därmed passa in i huvudstaden:  

Jag [Katniss] har blivit av med allt hår på ben, armar, överkropp och större delen av 
ögonbrynen. Jag liknar mest en plockad fågel, färdig att stekas, och jag gillar det 
inte. (s. 50) 

När Katniss har genomgått sin förvandling så uttrycker sig stylisterna att hon ser perfekt ut för 

nu ser Katniss ”nästan ut som en människa” (s. 51). Senare uttrycker Katniss att hon själv 

upplever sig som vacker vid ett tillfälle efter avslutad förvandling i huvudstaden:  

Varelsen som står framför mig [Katniss] i helkroppsspegeln måste komma från en 
annan värld. En värld där hud skimrar, ögon strålar och kläderna tydligen tillverkas 
av ädelstenar. […] Jag [Katniss] är inte söt. Jag är inte vacker. Jag strålar som solen. 
(s. 98) 

Läsaren får förklarat i Hungerspelen att invånarna i huvudstaden anser att en flicka inte ska ha 

någon kroppsbehåring och vara klädd i klänning för att uppfattas som en flicka. Detta är något 

som även Nihlén och Nilsson (2006 s. 153) samt Davies (2003 s. 30) hävdar är könsnormer i 

vårt samhälle som är relaterade till att vara flicka. Denna förvandling, som Katniss tvingas 

genomgå i Hungerspelen, är enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 8) nödvändig för att hon ska 

få betraktas som en ”riktig” flicka. Men det är även en form av upprätthållande av de 

könsstrukturer som finns eftersom att vårt samhälle är uppbyggt efter kategoriseringar av de 

biologiska könen.  

Däremot tar Katniss chansen att återgå till sitt vanliga jag, utanför könsnormen, när hon får 

chansen:  

Jag [Katniss] ursäktar mig för att byta från klänningen till en enkel skjorta och 
byxor. Medan jag sakta och grundligt tvättar bort sminket ur ansiktet och flätar 
mitt hår som vanligt börjar jag förvandlas till mig själv igen. Katniss Everdeen. En 
flicka som bor i Sömmen, jagar i skogen och köpslår på Hällen. Jag stirrar in i 
spegeln och försöker minnas vem jag är och vem jag inte är. (s. 301-302) 
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Könsnormativa egenskaper 

Även Katniss egenskaper får samhället att tvivla på om hon är en flicka. Nihlén och Nilsson 

(2006 s. 10) diskuterar att om en flicka till exempel vill leka krig så passar hon inte in i mallen 

för att vara en flicka. Andra egenskaper enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) som hör till att 

vara flicka är att kunna uttrycka känslor.  

När Katniss var 11 år så tog hon över rollen som familjens försörjare efter det att hennes far 

dog i en gruvolycka. I boken får läsaren förklarat för sig att medan pappan levde så 

spenderade han och Katniss långa stunder tillsammans i skogen. Det var även han som lärde 

henne att jaga. 

Att Katniss relation med sin pappa var väldigt stark blir tydligt efter hans bortgång: 

Förlamningen efter hans [Katniss far] bortgång hade släppt men smärtan kunde 
hugga tag i mig [Katniss] från ingenstans och pina mig tills jag kröp ihop i 
snyftningar. ”Var är du?”, ropade jag tyst för mig själv. ”Vart har du tagit vägen?” 
Jag fick naturligtvis aldrig något svar. (s. 23) 

Leander (2004 s. 83) förklarar att flickor ofta identifierar sig med könsroller förknippade till 

sin mor medan pojkar identifierar sig på samma sätt med sin far. Dessa könsnormer blir enligt 

Leanders (2004 s. 83) studie ofta djupt rotade i ett barns utveckling och är därför svåra att 

rubba, vilket kan vara en förklaring till varför Katniss växer upp och blir vad Lem och Hassel 

(2012 s. 118) kallar för en mansidentifierad karaktär mer än förknippad med könsnormer 

relaterade till att vara flicka:  

Jag [Katniss] hade skjutit kaniner förr vid några tillfällen men då hade far hjälpt 
mig. (s.42) 

När vi [Katniss far och Katniss] jagade brukade han [Katniss far] vissla eller sjunga 
svåra sånger för dem [fåglarna] och efter en hövlig paus brukade de sjunga 
samma sång till svar. (s. 36)  

Även Gale styrker Katniss sidor som en bra jägare vid några tillfällen i boken: 

"Katniss, det är bara jakt. Du är den bästa jägaren jag vet", säger Gale. (s. 33) 

"Det gör du [Katniss] också. Och du har mer erfarenhet. På riktigt", säger han 
[Gale]. "Du vet hur man dödar." (s. 33) 

Precis som Nihlén och Nilsson (2006 s. 9-10) förklarar att det är mer pojkigt än flickigt att 

leka krig, menar de även att tävla ingår i pojkars könsnormer. Katniss visar främst upp sina 

maskulina sidor när hon är inne på arenan i Hungerspelen. Men hon diskuterar även med sin 

handledare Haymitch sina färdigheter om att kunna använda vapen innan spelets början. Detta 
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för att förbereda sig så bra som möjligt inför tävlingen, och på så sätt öka sina chanser att 

vinna: 

"Inte direkt. Men jag kan jaga", säger jag [Katniss]. "Med pil och båge". "Och är du 
duktig?" frågar Haymitch […] "Jag är rätt bra", svarar jag [Katniss]. (s. 73) 

Om Cato dök upp bland träden nu skulle jag [Katniss] inte fly, jag skulle skjuta. Jag 
märker att jag faktiskt ser fram emot den stunden med nöje. (s. 161) 

I citaten ovan ser vi exempel på Katniss maskulina sida. Båda dessa citat styrker Nihlén och 

Nilssons (2006 s. 10) studie om att flickor i vårt samhälle inte ska ägna sig åt krig, som är en 

maskulin aktivitet. Utan det går emot de kvinnliga könsnormerna och får samhället att tvivla 

på om hon är en ”riktig” flicka.  

Som flicka ska man även enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) vara känslosam och kunna 

visa känslor. Detta är något som Katniss beskriver att hon lärde sig att inte göra vid ung ålder:  

Men det var länge sedan jag [Katniss] lärde mig att inte visa några känslor och mitt 
ansikte är en uttryckslös mask. (s. 34) 

Under bokens gång får läsaren möta en Katniss som kämpar med att inte visa sina känslor. 

Hon är rädd för att framstå som svag inför de andra deltagarna men även inför publiken som 

följer Hungerspelen:  

Tills jag kommer på hur jag [Katniss] ska förhålla mig till det, måste jag åtminstone 
se ut som om jag har läget under kontroll. Jag får inte verka förvånad och absolut 
inte förvirrad eller rädd. Nej, här kommer flickan som ligger steget före alla andra! 
(s. 134) 

[… ] jag [Katniss] blir skrämd från vettet. Jag är glad att mitt gömställe gör det 
omöjligt för kamerorna att få en närbild av mig för jag biter på naglarna som om 
det inte fanns någon morgondag. (s. 181) 

Även om Katniss försöker visa sig stark i alla lägen så finns det stunder som hon inte lyckas 

bibehålla sin uttryckslösa mask:  

"Prim släpp mig" säger jag [Katniss] strävt, för det här gör så ont och jag vill inte 
gråta. Då kommer alla att se mina tårar när reprisen från slåtterfesterna sänds 
ikväll. De kommer att tro att jag är en lätt måltavla. En ynkrygg. Den 
tillfredsställelsen tänker jag inte ge någon. (s. 20) 

När det gäller normer kring kvinnliga egenskaper så faller Katniss utanför normen. I boken 

porträtteras Katniss som en krigisk flicka som inte skulle tveka att döda en annan människa, 

utan mer ser fram emot det. Hon kämpar dessutom med att framstå som känslokall även om 

hon ibland misslyckas med att bibehålla masken. 
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Passar Prim in i normen? 

I boken får läsaren även möta Katniss lillasyster Prim. Hon beskrivs som liten, späd och söt 

(s. 24). Hennes ansikte framställs som ”fräscht som en daggdroppe” (s. 4). Hon tycker inte om 

äventyr och framställs som väldigt känslosam:  

[…] inte alls lik Prim, som tycker äventyr mest är en pina. (s. 171) 

Prim som är rädd för sin egen skugga (s. 146) 

Det är inte lönt att jag [Katniss] föreslår att Prim ska lära sig jaga. Jag har redan 
försökt, men det slutade med en katastrof. Hon var livrädd i skogen och om jag 
sköt ett djur blev hon gråtfärdig och pratade om att vi skulle kunna rädda livet på 
djuret bara vi tog hem det snart nog. (s. 30)  

Ser man till könsnormer gällande de kriterier som krävs för att bli betraktad som en flicka så 

passar Prim bättre in på dessa åtminstone med utgångspunkt i de undersökningar vi anfört 

ovan. Hon framställs som en späd och söt flicka som är rädd för allt som kan vara farligt. Vid 

tillfället då Katniss försöker lära henne jaga blir hon rädd för skogen och hon blir väldigt 

känslosam när det kommer till att döda ett djur. Prims feminina sidor förstärks även i relation 

till Katniss maskulina egenskaper, något som Gahnström (2012 s. 13) påpekar.  

Peeta och Gale 

Peeta och könsnormerna 

I Hungerspelen (s. 22) beskrivs Peeta som medellång, ganska kraftigt byggd med askblont 

hår. Enligt de manliga könsnormerna förklarat av Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) så ska 

pojkar vara muskulösa med kortklippt hår. Detta verkar passa in på Peetas beskrivning.  

Nihlén och Nilsson (2006 s. 9) beskriver att tävla är en aktivitet som klassificeras som typisk 

manlig. Även att kriga är enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 10) en manlig aktivitet. När Peeta 

blir utvald till att delta i Hungerspelen får läsaren snarare möta en panikslagen pojke än en 

person som är redo för att tävla:  

Jag [Katniss] ser att han [Peeta] är chockad. Han anstränger sig för att verka 
likgiltig, men i hans blå ögon syns den panik jag så många gånger sett hos jagade 
djur. (s. 22-23) 

Även Katniss uttrycker sitt ogillande av att det blir Peeta som blir vald att vara hennes 

medspelare ifrån distrikt 12:  
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"Åh, nej", tänker jag [Katniss]. "Inte han". För jag känner igen hans namn, även om 
jag aldrig har talat med Peeta Mellark Oddsen är verkligen inte gynnsamma för 
mig i dag. (s. 22) 

Att slåss är enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) en normativ manlig egenskap. Efter spelens 

början får man följa Peetas kamp med att passa in bland de manliga normerna gällande, att 

slåss, kriga och döda:  

"Vi [Peeta och karriäristerna] slösar tid! Jag [Peeta] går och gör slut på henne och 
sedan drar vi!" (s. 131) 

"Jag kommer inte vara mycket till hjälp med det", säger Peeta. "Jag har aldrig 
jagat". "Jag dödar och du lagar", säger jag [Katniss]. "Och du [Peeta] kan alltid 
samla växter." (s. 241) 

Peetas kamp går från att i det övre citatet försöka passa in bland andra medtävlande han väljer 

att skapa allians med, till att faktiskt våga vara sig själv med Katniss och erkänna sina 

begränsningar. Försöket att passa in i motsats till att erkänna att han inte jagar, utan hellre 

samlar växter kan kopplas till vad Nihlén och Nilsson (2006 s. 154) förklarar som machomän 

och töntar. Machomännen ska framstå som attraktiva och coola, medan töntarna är deras 

motsatser. 

Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 153) beskriver Peeta som en karaktär med förminskade 

manliga egenskaper. Peetas karaktär framstår som känslosam och gråtmild. Detta blir tydligt 

vid flera tillfällen i boken:  

Peeta ligger där med hopbitna tänder medan tårarna ritar spår i hans smutsiga 
ansikte. (s. 206) 

"Varje gång jag [Peeta] ser på det där fältet tänker jag bara på vad som kan ligga 
gömt där – ormar, rabiessmittade djur och kvicksand", säger Peeta. "Det kan 
finnas vad som helst." (s. 241) 

Även Katniss förstärker framställningen av Peeta som känslosam och gråtmild under bokens 

gång: 

Däremot syns det på Peeta Mellark att han gråtit. Han verkar inte ens försöka 
dölja det. (s. 34) 

Enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) är att vara känslosam, till exempel att gråta, en typisk 

kvinnlig könsnorm. Enligt Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 153) förstärker detta att Peeta 

har förminskade manliga egenskaper. Däremot finns det ett tillfälle i boken innan 

Hungerspelens början där Peeta blir aggressiv och frångår sin känslosamma, humanitära 

framställning: 
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Hans [Peeta] hårda blick förvånar mig. Annars verkar han så beskedlig. "Hemskt 
roligt", säger Peeta. Plötsligt klipper han till glaset i Haymitch hand. Det går i tusen 
bitar och den blodröda vätskan rinner ut på kupégolvet. "Men inte för oss [Peeta 
och Katniss]". (s. 46)  

Davies (2003 s. 27) studie hävdar att vara flickig eller pojkig är inga egenskaper vi föds med 

utan de är egenskaper som skapas av sociala konstruktioner. Peeta är son till en bagare och 

uppväxt i en bagarfamilj, ett yrke som förr var ett manligt yrke men som i dagens samhälle är 

kopplat till kvinnliga normer och hushållsarbete. Enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 29) är 

matlagning en typisk kvinnlig sysselsättning, vilket kan förklara det Woloshyn, Taber och 

Lane (2013 s. 153) beskriver som förminskade manliga egenskaper:  

"Det är jag som gör tårtorna", avslöjar han [Peeta] för mig [Katniss]. (s. 78) 

"Jag kan inte göra någonting", säger Peeta. "Om du inte räknar brödbak." 
(s. 73) 

"Du [Peeta] kan mycket, du", säger jag [Katniss]. "Bara om bröd", säger han 
[Peeta]. (s. 80) 

Om man sammanfattar Peetas karaktär så stämmer det väl in på Woloshyn, Taber och Lanes 

(2013 s. 153) förklaring av en manlig karaktär med förminskade manliga egenskaper. De 

stereotypa manliga könsnormerna som Nihlén och Nilsson (2006 s. 9-10) tar upp är att de 

tycker om att tävla och kriga. Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) menar att pojkar enligt de 

manliga normerna bör tycka om att slåss. Peeta stämmer inte in på några av dessa kriterier. 

Istället är han känslosam och visar, enligt Nihlen och Nilssons (2006 s. 29) studie, tydliga 

kvinnliga egenskaper.  

Passar Gale in i normen? 

I boken porträtteras Gale som en muskulös man, stark nog att klara av gruvarbete. Han är 

också populär hos flickorna (s. 9-10). Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 152) menar att när 

det gäller att passa in bland de manliga könsnormerna så passar Gale bättre in än vad Peeta 

gör. Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 152) förklarar Gale som en ledande manlig karaktär i 

boken och om man ser till Nihlén och Nilssons (2006 s. 41) beskrivning av könsnormer blir 

det tydligt att Gale lever upp till dessa.  

Utseendemässigt ska en kille enligt Nihlén och Nilssons (2006 s. 41) läromedel ha kort hår 

och vara muskulös, något som stämmer in på hur Gale beskrivs:  

Vid fjorton års ålder var han [Gale] redan 1,80 lång och för mig [Katniss] var han 
praktiskt tagen vuxen. (s. 89) 
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Vi [Katniss och Gale] har båda rakt svart hår och olivfärgad hy, till och med samma 
sorts grå ögon. (s. 8) 

[…] men det är första gången jag [Katniss] verkligen känner hans [Gale] hårda 
muskler mot min egen kropp. (s. 33) 

Gale passar även in på den normativa bilden som barn blir utsatta för i barnböcker. Davies 

(2003 s. 166) förklarar att manliga barnbokskaraktärer använder sig av vapen och ägnar sig åt 

mer aggressiva, farliga aktiviteter:   

"Vi skulle kunna göra det, vet du", säger Gale med låg röst. "Vad?" frågar jag 
[Katniss]. "Lämna distriktet. Rymma. Leva i skogen. Du och jag, vi skulle klara det", 
säger Gale. (s. 9) 

Det går inte att undgå en jämförelse med Gale, som skulle se området som en 
möjlig födokälla, om än riskabel. (s. 241) 

I det första citatet ovan diskuterar Gale med Katniss kring deras chanser att överleva utanför 

distriktet. Här uppträder Gale som det Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 152) kallar för en 

ledande karaktär, som en beskyddande person. Detta genom att lämna distriktet för att leva i 

och av det som finns i skogen, för att skydda sig och Katniss från Hungerspelen.  

I det andra citatet får läsaren följa Katniss tankegångar. Här gör hon en jämförelse mellan 

Peetas och Gales sätt att se på ett fält som är placerat inuti spelarenan. Medan Peeta mer ser 

fältet som ett hot så menar Katniss att Gale skulle se området som en möjlig födokälla, även 

om det kan vara farligt. Med detta citat blir det tydligt vad Woloshyn, Taber och Lane (2013 

s. 152) menade angående att Gale stämmer bättre in på de manliga könsnormerna än vad 

Peeta gör. Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 153) förklarar vidare att karaktärer som Gale 

ofta har en maktposition över karaktärer som Peetas, vilket även blir tydligt i denna 

jämförelse. 

Sammanfattningsvis gällande Gale så faller han in under vad Nihlén och Nilsson (2006 s. 41) 

understryker är manliga könsnormer med sin långa, muskulösa kropp och intresset för 

kroppsarbete. Davies (2003 s. 166) förklarar även att pojkar ägnar sig åt farligare aktiviteter, 

vilket både stämmer in på Gales jaktintresse, men även då han föreslår att de ska rymma och 

leva av skogens resurser. 

Avslutande analys  

Efter avslutad analys blir det tydligt att Katniss framstår som det Lem och Hassel (2012 s. 

118) kallar för en mansidentifierande karaktär. Katniss passar inte in i de kvinnliga 

könsnormer vi har behandlat i denna analys. Istället identifierar hon sig med typiska manliga 
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könsnormer. Om vi sedan övergår till Prim så passar hon bättre in bland de kvinnliga 

könsnormerna eftersom hon framställs som liten, späd och söt. Prims karaktärsdrag förstärks 

enligt Gahnström (2012 s. 13) i samband med Katniss egenskaper. Det blir även tydligt att 

hon har nära till gråt, är väldigt känslosam samt att hon är rädd för allt som kan verka vara 

farligt.  

Peeta framställs som raka motsatsen till Katniss. Om Katniss framställs med mestadels 

manliga egenskaper så har Peeta mestadels kvinnliga. Woloshyn, Taber och Lane (2013 s. 

153) förklarar Peeta som en karaktär med förminskade manliga egenskaper, vilket blir tydligt 

eftersom han identifieras med kvinnliga könsnormer. Gale fyller kriterier för den ledande 

manliga karaktären. Han är van vid kroppsarbete och räds inte för att lämna distriktet för att 

leva med Katniss i skogen. Det Peeta ser som potentiella hot och faror inne på arenan 

förklarar Katniss att Gale enbart skulle se som möjligheter för att införskaffa mat. Detta gör 

att Gale kan likställas med fler, traditionellt sett, manliga könsnormer. 

Diskussion av resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt resultat av analysen ovan. Resultatet är indelat i 

tre delar. Inledningsvis diskuterar vi hur genus framställs i Hungerspelen. Därefter följer ett 

stycke där Hungerspelen jämförs med vår bearbetade litteratur kring skönlitteratur, främst 

kring genrerna teen noir och science fiction. Vidare kommer ett stycke där genuspedagogik 

behandlas. Det öppnar upp för en diskussion om hur genus kan tydliggöras i skolmiljön samt 

inom pedagogiken. Stycket behandlar även hur lärare kan använda sig av ungdomslitteratur 

samt läroplan och kursplan som underlag för genusdiskussioner i klassrummet. Vi kommer 

därefter att avsluta med ett stycke som sammanfattar vårt resultat.  

För att underlätta läsningen av våra resultat så upprepar vi våra frågeställningar nedan: 

 Hur framställs genus av de fyra litterära karaktärerna i Hungerspelen när det gäller deras 

utseende och egenskaper i relation till de könsnormer som finns i samhället? 

 Vilken genre tillhör Hungerspelen? Vilka skillnader/likheter finns mellan Hungerspelen 

och dess genretillhörighet?  

 Hur kan lärare använda sig av modern ungdomslitteratur som underlag för 

genusdiskussioner i klassrummet? 
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Under kommande del av resultatet försöker vi besvara dessa med utgångspunkt från vår valda 

litteratur om genuskonstruktioner i dagens samhälle, tidigare forskning kring Hungerspelen 

samt analysen av Hungerspelen.  

Hungerspelens kvinnliga könsbild 

Ser vi till våra två kvinnliga karaktärer så blir det tydligt att de förknippas med könsnormerna 

på två helt olika sätt. Katniss, som Lem och Hassel (2012 s. 118) förklarar som en 

mansidentifierande karaktär förknippas i väldigt liten utsträckning till kvinnliga könsnormer. 

Istället identifierar sig Katniss främst med egenskaper som samhället förknippar med att vara 

pojke. Egenskaper som självständighet, men även som familjens försörjare efter deras far gick 

bort. Katniss visar inte heller några känslor vilket Lem och Hassel (2012 s. 122) menar är 

typiska manliga egenskaper och förstärker därför hennes mansidentifierande karaktär.   

Även om Katniss far gick bort när Katniss bara var ett barn får läsaren beskrivet att Katniss 

hade väldigt starka band till sin far. Bland annat var det Katniss far som lärde henne att jaga 

då de spenderade långa stunder i skogen. Leander (2004 s. 83) menar att barn ofta identifierar 

sig med den könsroll som föräldern av samma kön har, alltså att flickor identifierar sig med 

modern och pojkar med fadern. Leander (2004 s. 83) förklarar vidare att denna identifiering 

blir, efter tid, väldigt svår att förändra. Även Davies (2003 s. 37) påpekar detta genom att 

beskriva identifieringen som en naturlig del av ett barns uppväxt. Detta eftersom att de 

behöver någon att jämföra sig med för att komma underfund med vilka de är. Att Katniss 

sedan tidig ålder växt upp med sin far i skogen kan ligga som förklaring till varför hon får så 

kallade mansidentifierande egenskaper som Lem och Hassel (2012 s. 118) beskriver dem. 

Katniss syster Prim å andra sidan förklaras med mer kvinnoidentifierade egenskaper. Hon 

beskrivs som späd, söt och väldigt gråtmild, vilket enligt Nihlén och Nilsson (2006 s. 9) är 

egenskaper som är identifierande med att vara flicka. Däremot får läsaren inte beskrivet för 

sig om Prim är uppvuxen med sin mor eller far. Prim lever i en väldigt skyddad miljö då det 

beskrivs att Katniss skyddar henne från allt ont. Detta förstärker Katniss mansidentifierande 

karaktär men även Prims egenskaper som flicka.    

Hungerspelens manliga könsbild  

Även för pojkar så är samhället uppbyggt kring vissa normer som de behöver uppnå för att få 

klassificeras som en man. Utåt sett, inom reklam, menar Nihlén och Nilsson (2006 s. 154) att 

pojkar ofta delas in i två grupperingar: machomännen och töntarna. Även Woloshyn, Taber 
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och Lane (2013 s. 151) delar in pojkarna i två grupper. De ledande karaktärerna och de med 

förminskade manliga egenskaper. Applicerar man dessa kategoriseringar på de två 

karaktärerna och deras karaktärsdrag blir det tydligt att denna indelning även finns i 

Hungerspelen. Gale blir då den manliga, ledande, machokaraktären medan Peeta framställs 

som tönten med förminskade manliga egenskaper. Gale som porträtteras som lång, populär 

bland flickor och stark nog att klara av arbetet i gruvorna, har ett starkt övertag över Peeta. 

Peeta visar vid ett flertal tillfällen att han har dåligt självförtroende då han anser att han endast 

är bra på bröd och tårtor. När Peeta blir utvald till Hungerspelen uttrycker Katniss sin 

besvikelse över att det är han som blir vald som hennes motspelare. Det är även stunder under 

spelets gång som hon jämför Peetas inställning till det som kan verka vara farligt med Gale, 

som skulle se alla områden inuti arenan som potentiella möjligheter. Liksom Woloshyn, 

Taber och Lane (2013 s. 153) hävdar, blir det tydligt att Gale har ett övertag över Peeta när 

det kommer till att leva upp till de manliga normerna, både i deras distrikt men även inom 

Hungerspelen.  

Hungerspelen vs. teen noir och science fiction 

Lem och Hassel (2012 s. 118) hävdar att Hungerspelen är en av de berättelser som går emot 

de traditionella könsnormer som finns i litteratur. Detta genom att både ha en kvinnlig 

huvudkaraktär, men också då den komplicerar rollerna om vad som räknas som maskulint och 

feminint i förhållande till kärlek och krig. Den kvinnliga huvudkaraktären, Katniss, passar inte 

in bland de traditionella dragen i science fiction. Nilson (2010 s. 95-96) förklarar angående en 

traditionell science fiction, ska pojkar rädda världen och flickorna är onda eller moderliga. I 

Hungerspelen är det istället Katniss som räddar världen och inte en manlig karaktär, vilket 

tydligt strider mot de traditionella dragen. Däremot kan de otraditionella science fiction 

dragen kopplas till Hungerspelen, vilka Nilson (2010 s. 96) belyser har starka kvinnor som 

räddar världen. Även genrerna teen noir och dystopier, vilka Kåreland (2015 s. 83) nämner, 

har kvinnliga hjältinnor som räddar världen, vilket i Hungerspelen motsvaras av Katniss 

karaktär som i boken framstår som hjälten. De otraditionella dragen inom science fiction 

förklarar Nilson (2010 s. 105) som allt vanligare i modern ungdomslitteratur. Detta kan vara 

en förklaring till varför Hungerspelen slagit igenom så stort världen över, kanske börjar det 

bli mer accepterat att bryta könsmönstren inom litteratur?  

Tvärtemot den traditionella science fiction uppbyggnaden, där pojkarna är hjältar och 

flickorna är modersgestalter så framställer Hungerspelen Peeta som en kvinnlig karaktär. Han 
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bakar och är känslosam, medan Katniss har rollen som den "manliga världenräddaren" då hon 

jagar, försörjer sin familj och är känslokall. Däremot passar Hungerspelen in bland de 

genremönster som finns i dystopisk science fiction, på så sätt att den skildrar en 

mardrömsstat, vilket kan kopplas till Panems huvudstad. Huvudstaden som vill styra över hela 

landet och dessutom ser ett nöje i att distrikten skickar två barn var varje år till dödsspelet som 

de ser på i direktsändning. Dessutom vill Collins, författaren, framföra en samhällskritik, 

vilket framgår enligt redaktörerna på biography.com (u.å.), som förklarar att Collins menar att 

hon skrev berättelsen med ett underliggande budskap om onödiga och nödvändiga krig. Detta 

då hon anser att barn och ungdomar ska bli medvetna om krig och ser detta som ett sätt att 

förhoppningsvis nå förändring i världen. De onödiga krigen i Hungerspelen kan efter dragna 

slutsatser ses som huvudstadens dubbla maktutövande över distrikten. Detta då de både tar 

deras råvaror, så att de får leva i extrem fattigdom, och dessutom tvingar distrikten att årligen 

skicka iväg två barn var till dödsspelet. Det nödvändiga kriget däremot kan tolkas som 

distriktens försök till uppror mot huvudstaden, då de ansåg att huvudstaden tog en för stor del 

av deras tillgångar, och tvingade dem att leva i fattigdom. Det mörker som Kåreland (2015 s. 

81) förklarar skildras i genren teen noir ses genom hopplösheten som finns i distrikten då de 

ständigt tvingas leva i extrem fattigdom. Det faktum att två barn från varje distrikt tvingas 

skickas iväg till spelen och tas ifrån sin familj är mörkt i sig. När deltagarna dessutom tvingas 

att döda mot sin vilja för att överleva, gör att Hungerspelen tolkas som ännu mörkare.  

Genom dessa genrejämförelser kan vi tolka Hungerspelen som en teen noir kombinerat med 

en otraditionell science fiction dystopi, då berättelsen går i linje med vad en teen noir bör 

innehålla. Hungerspelen kvalificerar sig till en otraditionell science fiction dystopi genom 

dess kvinnliga huvudperson, mardrömsstat och samhällskritik som förmedlas under 

Hungerspelens gång.  

Genuspedagogik 

Att som pedagog arbeta med att belysa samhällets könsnormer för att i framtiden kunna skapa 

ett mer könsneutralt samhälle blir mer centralt inom skolan. Genom att arbeta med 

Hungerspelen med sina elever i klassrummet kan man som pedagog visa på och framhäva 

några icke traditionella könsnormer, något som Skolverkets utvecklingsmyndighet (2011b s. 

5) menar att skolan är skyldig till.  

Om pedagoger tillsammans med sina elever läser Hungerspelen ur ett genusperspektiv blir det 

tydligt att vissa karaktärer inte följer de könsnormer som finns i vårt samhälle. Både Peeta och 
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Katniss karaktärer faller utanför de normer som finns i dagens samhälle, Katniss med sina 

mansidentifierande karaktärsdrag och Peeta med sina svaga manliga egenskaper. På detta sätt 

skapas ett underlag för diskussioner kring genus och vad genus egentligen är. I kursplanen för 

svenska står det att elever genom litteratur ska få möta texter som skildrar olika 

livsåskådningar vilket blir möjligt genom att läsa Hungerspelen. Genom läsningen kan elever 

diskutera olika könstillhörigheter och vilka normer som tillhör de olika könen. På detta sätt 

kan pedagoger även hjälpa sina elever till ett bredare perspektiv på könstillhörighet men även 

hjälpa eleverna till att hitta sin egen könsidentitet. Genom Hungerspelen kan pedagoger visa 

på kvinnliga superhjältar och att manliga karaktärer inte alltid behöver vara tuffa. Genom 

diskussioner kring boken kan eleverna diskutera hur könsnormer och genus är uppbyggt samt 

hur väl de överensstämmer med bilder vi ser av vad som anses manligt och kvinnligt i 

samhället.   

Men genuspedagogik innebär inte enbart läsning och diskussioner kring läsning. Det är även 

viktigt att fundera över vilka könsmönster som finns i klassrummet. Kåreland (2005 s. 11) 

understryker detta genom att uttrycka att skolan inte är en könsneutral zon. Vissa ämnen och 

aktiviteter är fortfarande kopplade till ett visst kön. Allt ifrån material och 

klassrumsplaceringar till hur pedagoger talar till sina elever följer könsnormativa indelningar. 

Som pedagog blir det, även här, viktigt att uppmärksamma detta samt diskutera med sina 

elever varför det är så. I början av denna uppsats nämnde vi att syftet med studien var att 

skapa medvetenhet. Vi tror att genom genuspedagogik skapas medvetenhet även hos eleverna, 

något som är önskvärt i skapandet av ett könsneutralt samhälle.  

Sammanfattning av resultat 

Efter avslutad analys blir det tydligt att Hungerspelen inte följer de traditionella 

könsmönstren. Varken de som brukar framställas inom skönlitteraturen men även de 

könsnormer som finns i vårt samhälle. Om vi ser till karaktärerna och vilka normativa 

egenskaper de följer så framställs Katniss med egenskaper som samhället förknippar som 

manliga medan Peeta framställs tvärtom, med egenskaper som samhället betraktar som 

kvinnliga. Däremot följer karaktärerna Prim och Gale de normer för vad som anses vara 

manligt och kvinnligt.   

Som pedagog är det viktigt att arbeta med en könsneutral pedagogik. Inte minst för att det 

framgår i både läroplan och styrdokument att skolan ska motverka traditionella könsnormer 

men också för att skapa en medvetenhet kring genus och hur vi ser på kön. Att i klassrummet 
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diskutera vad som anses som kvinnligt och manligt och varför det finns könsnormer i 

samhället. Här kan Hungerspelen, med fördel användas. Just för att de könsnormer som boken 

uppvisar går emot de normer som finns i vårt samhälle. Att förklara genus och skapa 

genusmedvetenhet i klassrummet är viktigt av två anledningar. Dels för att göra eleverna mer 

medvetna om att de existerar och för att kunna motverka och neutralisera dessa. Men också, i 

ett framåtblickande synsätt, att i framtiden kunna skapa ett mer könsneutralt samhälle.  

Vidare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur man skulle kunna gå till väga för vidare 

forskning inom genus, främst hur pedagoger kan arbeta med film och genus i klassrummet. 

Avslutningsvis genomför vi en diskussion kring hur pedagoger kan arbeta med genus i 

klassrummet kopplat till ett konkret material.  

Genomförandet av denna studie har öppnat upp för en bredare syn på vidare forskning 

angående genus och fiktion. Som vi nämnde tidigare i uppsatsen är läsning något som, i 

dagens samhälle, inte är intressant bland dagens unga. Dagens ungdomar tycker att det tar för 

lång tid att läsa en hel bok. Därför anser vi att det vore intressant att undersöka hur film 

påverkar barn och ungdomars identitetsskapande. I litteraturen får barn till större del skapa sig 

en egen uppfattning om karaktärerna, eftersom en bok enbart förmedlar en delvis färdig bild 

av karaktärerna. Resterande bild får läsaren själv fylla i, vilket skapar en möjlighet för läsaren 

att fylla i med egna värderingar och hen får möjlighet att använda hela sin fantasi. Läsaren får 

också möjlighet att vinkla en bok ur flera synvinklar, anpassat efter vad som passar läsaren 

bäst. I filmer däremot får barnen möta ett färdigt koncept av karaktärer och miljö. Vilket 

resulterar i att det till barnet förmedlas en fullständig bild av karaktärerna. På det sättet finns 

det inte möjlighet för barnen att själva bilda sig en egen uppfattning och det är den påverkan 

som skulle vara intressant att undersöka. Genom film blir barn, till en viss del, utsatta för 

bilder av hur man bör vara, se ut och agera som person. Hur påverkas ett barns 

identitetsskapande av att, genom film, bli förmedlad en fullständig bild av en karaktär? Vad 

händer när en populär ungdomsbok blir filmatiserad, och barnens bilder av karaktärerna 

plötsligt blir felaktiga för att filmbranschen framställer dem på ett helt annat sätt? Hur 

påverkas barn och deras identitetsskapande av det? Barn som identifierat sig med en karaktär i 

en bok, som sedan filmatiseras och karaktären framställs på ett annat sätt, börjar barnet 

misstro sin identitet då?  
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Film är även en tillgång när det kommer till att skapa medvetenhet kring genus. Som tidigare 

nämnts, framställs män och kvinnor olika i reklam och media. Genom film blir det därför 

enklare att skapa ett underlag för genusdiskussioner i klassrummet då det, ofta, tar kortare tid 

att se på en film än att läsa en hel bok. Eftersom fantasin blir minimerad inom filmens värld 

kan det innebära att de flesta barn upplever karaktärer i en film på ett liknande sätt, vilket kan 

underlätta senare i diskussioner. Nackdelen med att diskutera ifrån film och inte litteratur blir 

att barns läskunnighet inte främjas.  

Att arbeta med genus i klassrummet 

För att skapa möjligheter kring att arbeta med genus i klassrummet kan man som pedagog 

använda sig av materialet ”En läsande klass – träna läsförståelse”. Det är ett material som 

består av en studiehandledning med tillhörande lektionsplaneringar och det finns tillgängligt 

på http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/. Vår tanke med att använda detta 

material kring genusdiskussioner är att använda materialets läsförståelsestrategier. Närmare 

bestämt strategierna ”detektiven” och ”reportern”. Genom att använda sig av lässtrategin 

detektiven så förklarar man vad nya uttryck, ord och andra oklarheter, som kan vara svåra att 

förstå sig på, kan betyda. Eftersom genus kan vara ett begrepp som är komplext för eleverna 

så är det en fördel att börja med denna strategi för att skapa en större förståelse kring genus 

och vad genus är. Frågor som pedagoger bör diskutera tillsammans med sina elever innan man 

genomför en genusanalys är: Vad är genus? Hur bör man se ut som flicka/pojke? Vilka 

egenskaper/fritidsintressen bör man ha som flicka/pojke? Är det något som anses vara mer 

flickigt/pojkigt? Är det acceptabelt att inte bete sig enligt de samhällsnormer gällande att vara 

flicka/pojke? Dessa frågor kan vara relaterade till skolan, men det är även viktigt att koppla 

frågorna till samhället i stort. Den andra lässtrategin är reportern. Reportern ställer frågor till 

texten och är i sig en form av textanalys. Genom denna strategi får eleverna analysera vad 

som kan stå ”mellan raderna” i en text och sedan dra egna slutsatser kring texten. För att så 

framgångsrikt som möjligt kunna genomföra denna lässtrategi krävs det att eleverna har 

förkunskaper kring genus. Då Hungerspelen inte är skriven som en genusanalys så är denna 

strategi till fördel för genusanalyser i klassrummet eftersom det krävs att eleverna drar egna 

slutsatser och skapar en egen analys av boken. Brink (2005b s. 187-188) skriver att man kan 

låta eleverna själva välja bok från ett mindre urval och att eleverna sedan läser boken själva 

hemma. När boken sedan är utläst så skapar man mindre diskussionsgrupper där personerna 

har läst samma bok. Brink (2005a s. 159) påpekar att fördelen med att arbeta i mindre grupper 

är att de tenderar att få mer ingående diskussioner än vad större grupper kan få. Men att 
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genomföra bokdiskussioner i mindre grupper kan ha en nackdel. Brink (2005a s. 155-156) 

menar även att när elever läser en bok så uppfattar och tolkar elever handlingar och budskap 

på olika sätt. Det kan även vara svårt för eleverna att fokusera på relevanta genusaspekter vid 

läsningen hemma. Därför kan det vara en fördel att pedagogen skickar med ett stödpapper 

(Bilaga 1) för att underlätta elevernas läsning och på så sätt skapa bättre diskussioner i 

klassrummet.  

Om vi sedan ser pedagogers övergripande roll i dagens genusdiskussioner så anser vi att det är 

viktigt att skolan vågar provocera samhällets könsnormer med hjälp av litteratur i 

klassrummet. Genom att undersöka, tillsammans med eleverna, vilka könsbilder som 

framställs i litteratur. Men denna genusdiskussion behöver inte bara innehålla litteratur utan 

går att bredda hur mycket som helst. Tillsammans med sina elever kan man diskutera hur 

flickor och pojkar framställs i reklam, musikvideor men även, som vi nämnde ovan, i 

filmatiseringar. I dagens samhälle så förväntas pojkar och flickor bete sig och se ut på ett visst 

sätt. Därför anser vi att det är viktigt att pedagoger vågar utmana de traditionella 

könsmönstren som finns. Både genom könsneutral pedagogik men också genom hur man 

tilltalar sina elever, hur lokaler ser ut och vilket material som används. Genom att 

uppmärksamma detta inom skolan så anser vi att en ökad medvetenhet, om hur samhället ser 

ut, skapas både hos barn som vuxna. Genom att lära barnen att bli genuskritiska så kan detta i 

sin tur bidra till en förändring i hur könsnormer uppfattas och framställs i samhället. Vilket 

kan resultera i möjligheter för en genusmedvetet och ett könsneutralt samhälle kan växa fram.   
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Bilaga 1 – Stödpapper till genusanalys 

När du börjar din läsning. Lista ut vilka personer som är huvudkaraktärer. Skriv sedan ner allt 

du hittar om dessa karaktärer kopplade till de fyra punkterna nedan: 

- Vilka huvudkaraktärer finns med i boken? 

- Hur beskrivs huvudkaraktärernas utseende? (snygg, stark, svag, blyg, långhårig) 

- Hur beskrivs huvudkaraktärernas egenskaper? (modig, tuff, snäll, stark, svag) 

- Vilka intressen har huvudkaraktärerna? (jakt, fotboll, ridning, matlagning, dans) 

När du läst klart boken är det dags för själva genusanalysen. Välj ut EN karaktär som du vill 

analysera och svara på frågorna nedan. Svara så utförligt du kan och motivera dina svar. 

- Vilken karaktär valde du? Varför valde du hen? 

- Vad anser du vara flickigt/pojkigt? (i utseende, egenskaper och intressen) 

- Anser du att din valda karaktär passar in på detta? Varför/varför inte? 

- Tycker du att din valda karaktär passar in på vad samhället anser vara flickigt/pojkigt? 


