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Abstract 
Denna studie har för avsikt att studera romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne 

Collins. Syftet är att undersöka hur karaktärerna Katniss och Peeta skildras ur ett 

feministiskt perspektiv där fokus ligger på att studera de båda karaktärernas 

genuskonstruktioner. Ett delsyfte för studien är även att undersöka vilka didaktiska 

implikationer ett arbete med denna roman kan leda till i undervisningen i en 

gymnasieklass. Den metod som använts i analysen är närläsning där fokus legat på att 

utifrån romanens innehåll analysera framställningen av Katniss och Peeta, främst utifrån 

delar av Nikolajevas motsatsschema över stereotypa kvinnliga och manliga egenskaper. 

Analysen visar att de båda karktärerna skildras som normbrytande men även att de 

bekräftar många av de stereotyper och normer som finns när det gäller kvinnligt och 

manligt beteende. 
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1 Inledning 
Jämställdhetsfrågan är i dagens samhälle mycket aktuell och således även i skolan. 

Skolan ska vara en plats där alla elever känner sig trygga att vara sig själva och för att 

detta ska kunna uppnås krävs det att ingen elev missgynnas eller särbehandlas på grund 

av sitt kön. I läroplanen för gymnasieskolan beskrivs det hur undervisningen ska vila på 

en demokratisk grund med alla människors rättigheter och möjligheter i fokus (Gy11 

2011, 5) och att ”Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om 

vad som är kvinnligt och manligt” (Gy11 2011, 6). I kap. 1 § 1 i diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567) står det även om hur rättigheter ska främjas mellan individer oavsett 

kön, något som också ligger till grund för skollagen. Dessa utdrag ur Skolverket och 

diskrimineringslagen visar att undervisningen på gymnasieskolan ska utgå från ett 

jämställdhetsperspektiv och genomsyras av flickors och pojkars lika värde och rätt att 

vara precis som de vill vara, utan att behöva oroa sig över rådande normer och 

stereotyper om kvinnligt och manligt beteende. 
 

När det gäller jämställdhet är feminism ett centralt begrepp, eftersom feminism i grund 

och botten handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor och att kvinnor ska ha 

samma rättigheter och möjligheter som män. Inom den feministiska teorin studeras även 

betydelsen av begreppet genus, vilket kan ses som en social konstruktion av hur kvinnor 

och män förväntas vara och bete sig (Butler 2006, 10). Steyer (2014) menar att dessa 

sociala konstruktioner i form av stereotypa manliga och kvinnliga drag presenteras i 

många av de medier barn och ungdomar idag ställs inför, vilket kan få negativa 

konsekvenser i form av att barn och ungdomar tror att dessa konstruktioner är något de 

måste leva upp till för att kunna identifiera sig som antingen flicka eller pojke. Att 

diskutera implikationerna av normer och stereotyper om kvinnligt och manligt beteende 

bland elever är därför viktigt. Många barn och ungdomar har säkerligen hört talas om 

begrepp som genus, feminism, normer och stereotyper, men det innebär inte att de 

förstår dem och konsekvenserna som ett normativt och stereotypt tänkande kan leda till. 

Ett bra sätt att påbörja en diskussion om dessa begrepp och implikationerna av dem är 

att framföra dem med hjälp av litteratur. 
 

Utgångspunkten för denna litteraturanalys är romanen Hungerspelen, skriven av 

Suzanne Collins. Romanen är den första i en trilogi och är utgiven år 2008. 

Ungdomsromanen skildrar en dystopisk värld där 12 flickor och 12 pojkar varje år 

tvingas tävla i de så kallade ”Hungerspelen” där bara en kan överleva och koras som 



2  

vinnare. Den unga kvinnan Katniss Everdeen och den unga mannen Peeta Mellark väljs 

ut för att tävla i spelen. Katniss kan i många avseenden ses som en normbrytande 

karaktär, samtidigt som hon i andra avseenden beskrivs som stereotypt feminin. Även 

Peeta porträtteras vid flera tillfällen som normbrytande, men vid andra tillfällen som 

stereotypt maskulin. Eftersom romanen skildrar två komplexa karaktärer som bryter mot 

rådande könsnormer och stereotyper om kvinnligt och manligt, och eftersom det är en 

välkänd roman bland unga, inte minst på grund av filmatiseringen av den, är 

Hungerspelen lämplig att läsa och diskutera i ett gymnasieklassrum. Genom att läsa, 

analysera och diskutera Hungerspelen kan en medvetenhet om innebörden av feminism 

och om genus som en social konstruktion skapas. I syftet för svenskämnet står det att 

undervisningen ”ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” 

(Gy11 2011, 160). Genom att diskutera skildringen av Katniss och Peeta utmanas elever 

till att problematisera normer och stereotyper angående kvinnligt och manligt, vilket i 

sin tur kan förhindra att de automatiskt fostras in i rådande könsnormer. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturanalys är att studera hur karaktärerna Katniss och Peeta i 

romanen Hungerspelen framställs ur ett genusperspektiv där fokus ligger på deras 

genuskonstruktioner. Ett delsyfte är också att belysa de didaktiska implikationerna av 

analysen av Hungerspelen och vad dessa innebär för undervisningen i klassrummet på 

en gymnasieskola. 
 

2 Styrdokumenten och genus 
Gymnasieskolans utbildning ska, som nämnts, vila på demokratisk grund (Gy11 2011, 

5). Detta innebär dels att elever ska utveckla medvetenhet om demokrati och mänskliga 

rättigheter, dels att undervisningen ska genomsyras av demokratiska metoder och 

tillvägagångssätt. Det framkommer även i styrdokumenten att ”Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Gy11 2011, 5). Ur ett 

genusperspektiv innebär detta att alla elever, oavsett kön, ska behandlas jämlikt och 

med samma grundläggande respekt samt att de ska ha samma möjligheter och 

rättigheter i skolan. Läroplanen redogör således för hur skolan ansvarar för att fostra 

goda, demokratiska och ansvarstagande medborgare (Gy11 2011, 5). Vidare betonar 

läroplanen vikten av att låta ”varje enskild elev finna sin unika egenart” (Gy11 2011, 5). 

Detta innebär att elever inte ska behöva anpassa sig efter normer och stereotyper om 
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manligt respektive kvinnligt utan att var och en ska få möjliget att utvecklas utefter sina 

egna preferenser och möjligheter. Ett jämlikt och respekterande klassrumsklimat där 

elever känner att de kan vara sig själva är därför av stor vikt. 
 

En viktig uppgift som skolan har är att ”aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar” (Gy11 2011, 11). 

Läraren ska även ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv” (Gy11 2011, 10). Elever ska alltså inte bara få information om 

vad jämställdhet är för något, utan de ska även lära sig genom ett jämställt upplägg och 

tillvägagångssätt. Viktigt i sammanhanget är också lärarens uppgift att förklara för 

elever vad samhällets demokratiska värden och mänskliga rättigheter innebär och, med 

sina elever, diskutera konflikter mellan olika värden och potentiella konsekvenser av 

dessa (Gy11 2011, 12). Läraren ska också tydliggöra och diskutera regler i skolan och 

undervisningen för alla elevers trygghet och rätt att vara sig själva (Gy11 2011, 12). 

Detta innebär ur ett genusperspektiv att ge elever en förståelse för vad normer, 

stereotyper och könsmönster faktiskt är och vad de har för påverkan i samhället, hur och 

varför dessa bör motverkas och hur ett jämlikt och accepterande klimat kan uppnås, 

såväl i klassrummet som ute i vardagslivet och arbetslivet. 
 

En kärna i svenskämnet är litteratur och litteraturläsning. I svenskämnets syfte på 

gymnasieskolan beskrivs det hur elever ska ges tid att läsa och arbeta med skönlitteratur 

och hur detta arbete ska leda till ”självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Gy11 2011, 160). 

Undervisning i skönlitteratur ska även få elever att utmana rådande normer och 

tankesätt och se saker och ting ur nya perspektiv (Gy11 2011, 160). Detta kan bidra till 

en förståelse för hur viktig jämställdhetsfrågan faktiskt är och att elever börjar 

problematisera genusmönster och stereotyper om kvinnligt och manligt, vilket i sin tur 

kan bidra till skolans mål om en demokratisk och jämlik utbildning. Vidare beskriver 

läroplanen hur svenskämnet ska ge elever kunskap om olika skönlitterära verk, 

författarskap och genrer och bidra till elevers förmåga att reflektera över dessa och 

placera dem i en kontext (Gy11 2011, 161). Litteraturen är alltså en stor del av 

undervisningen i svenskämnet. 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning om Hungerspelen att presenteras tillsammans 

med forskning som berör läsning av litteratur ur ett genusperspektiv bland barn och 

ungdomar, då begreppet genus är centralt inom den feministiska teorin. 
 

3.1 Hungerspelen och genus 

Det har gjorts en del tidigare forskning om Hungerspelen ur ett feministiskt perspektiv. 

Inom det feministiska perspektivet är, som nämnt ovan, begreppet genus centralt, och 

mycket av den tidigare forskningen om Hungerspelen har således fokuserat på hur 

Katniss och Peeta konstruerats utifrån deras genus. Forskningen visar hur Katniss 

skildras som feministisk hjälte samtidigt som hennes karaktär kan problematiseras ur ett 

feministiskt perspektiv, eftersom läsare kan se spår av hur hon hålls fånge i patriarkala 

strukturer. Mycket av forskningen har även analyserat andra karaktärer i Hungerspelen 

utifrån ett genusperspektiv, och då främst Peeta. 
 

Katniss skildras i flera fall som normbrytande eftersom hon framställs som bland annat 

stark och självständig (Guanio-Uluru 2015, 217, Lem & Hassel 2012, 118). Katniss är 

en karaktär som inte vill visa sig svag och som är mån om att kontrollera sina känslor, 

och när hon väl reagerar emotionellt på något visar hon detta genom ilska i stället för 

förtvivlan (Lem & Hassel 2012, 122—123). Kirby (2015, 469), som har skrivit om och 

analyserat filmen Hungerspelen i stället för romanen, konstaterar att Katniss skildras 

som relativt aggressiv och våldsbenägen. Vidare hävdar Miller (2012) att ”Katniss’s 

clothing, actions and attitude reveal that she’s not your stereotypical teenage girl” 

(2012, 145). Hon skriver också om hur Katniss inte intresserar sig för pojkar och inte 

heller vill gifta sig eller få barn (2012, 145—146), något som kvinnor i dagens  

samhälle, utifrån normer och könsmönster, förväntas vilja. Katniss namn härstammar 

även från en rotfrukt, vilken beskrivs som ”not much to look at, but a hardy survivor” 

(Miller 2012, 146), vilket kan ses som en symbol för hennes karaktär och går emot 

stereotypen om den typiska kvinnan. Människor idag, menar Miller (2012, 147), 

relaterar troligtvis egenskaper som styrka och att kämpa för att överleva till 

maskulinitet, men detta är alltså karaktärsdrag som i Hungerspelen förknippas med 

Katniss. Hon skildras som rebellisk och trotsig och accepterar inte att någon säger till 

henne hur hon ska göra, beteenden som flickor i vanliga fall uppmuntras till att ta 

avstånd från. Andra karaktärsdrag, som att vara vänlig och känslosam, uppvisar hon 
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däremot inte. På så vis skildras Katniss som en maskulin hjälte (Miller 2012, 147— 

149). 
 

Trots att Katniss i många fall skildras som en normbrytande ung kvinna framställs hon 

också i andra fall som stereotypt feminin, vilket gör att romanen kan problematiseras ur 

ett feministiskt perspektiv. Katniss tvingas till exempel bete sig feminint för att bli 

accepterad av befolkningen i huvudstaden (Guanio-Uluru 2015, Lem & Hassel 2012, 

Miller 2012, Kirby 2015). Hon har, i viss mån, fallit offer för normen om hur kvinnor 

bör bete sig eftersom befolkningen i huvudstaden, åskådarna av spelen i Hungerspelen, 

kräver ett stereotypt feminint beteende från hennes sida för att de ska kunna sympatisera 

med henne. Detta sätt att skildra femininitet innefattar bland annat att hon framställs 

som sårbar, att hon måste ha på sig klänning, ta bort sitt kroppshår och vara åtråvärd för 

Peeta (Guanio-Uluru 2015, 212, Lem & Hassel 2012, 123—124, Kirby 2015, 469). På 

så sätt framställs Katniss också som vacker, vilket enligt Lem & Hassel (2012, 118) är 

ett traditionellt feminint drag. Miller (2012, 146) framför samma synpunkt och 

exemplifierar detta genom att beskriva hur Katniss manliga vän från hennes distrikt, 

Gale, uppmuntrar henne till att ha på sig något fint när det ska bestämmas vem av 

flickorna i Katniss distrikt som ska vara med och kriga i spelen, eftersom ett feminint 

utseendet troligtvis kommer hjälpa henne att vinna huvudstadens empati och på så vis 

kan hon också överleva spelen. 
 

Mycket av forskningen om Hungerspelen analyserar också Peeta. Även han framställs 

som både stereotyp och normbrytande, vilket han tillåts vara just eftersom Katniss 

framställs som maskulin (Guanio-Uluru 2015, 222—223). Kirby (2015, 469) poängterar 

att en typisk Hoollywoodhjälte är våldsbenägen och stark. Peeta, däremot, är vänlig och 

varsam, något som gör att Katniss tycker om och respekterar honom. Vidare poängterar 

Miller (2012, 154) att Peeta beskrivs som en perfekt blandning av femininitet och 

maskulinitet. Hon beskriver hur Peeta, precis som Katniss, skildras som självsäker och 

stark men att han undviker våld och att han är varm och omtänksam. På så vis beskrivs 

Peeta som en fin och känslig ung man, och Guanio-Uluru menar att ”the Sensitive New 

Man is the better man” (2015, 222), jämfört med den stereotypa mannen. 
 

Miller (2012, 146) hävdar att Collins har givit ut en roman med två karaktärer, Katniss 

och Peeta, som ifrågasätter begreppen femininitet och maskulinitet. Därför är 

Hungerspelen en roman som redogör för en acceptans och en positiv inställning 

gentemot normbrytande könsmönster, något som Kirby (2015, 469) menar behöver 
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underhållas för att bevaras. Vidare belyser Lem & Hassel (2012, 120—121) det faktum 

att Hungerspelen är en roman som vänder sig till både flickor och pojkar eftersom 

författaren lyckats framställa Katniss på ett sätt som faller både flickor och pojkar i 

smaken. De menar att Collins mixar genrerna krigsroman och romantisk roman, vilket 

också kan bidra till att både flickor och pojkar tilltalas av romanen (Lem & Hassel  

2012, 125). Det faktum att Katniss balanserar både feminina och maskulina drag kan 

också bidra till bokens popularitet hos både flickor och pojkar (Lem & Hassel, 2012, 

122). Collins har lyckats skapa en komplex roman inom ungdomslitteraturen ”By 

blending genres, blending gendered characteristics, and crossing gendered divisions” 

(Lem & Hassel 2012, 126), vilket utmanar barn och ungdomar, som fostrats till att tänka 

i termer av kvinnligt och manligt, att tänka utanför ramarna (Lem & Hassel 2012, 120). 
 

3.2 Barn, lärande och genus 

Steyer (2014, 171) skriver om hur genuskonstruktioner i medier som litteratur och TV 

påverkar barn och ungdomar och hur detta kan leda till att stereotyper och normer 

angående genus upprätthålls. Hon hävdar att kvinnor i olika medier är 

underrepresenterade jämfört med männen och att de ofta skildras stereotypt, vilket kan 

ha negativa effekter på unga läsare (2014, 175—176). Diekman och Murnen (2004, 

373) bekräftar detta och diskuterar vidare hur litteratur formar elevers uppfattningar om 

vad som anses kvinnligt och manligt och hur dessa uppfattningar påverkar barn och 

ungdomars liv. De argumenterar för att det finns sexistisk och icke-sexistisk barn- och 

ungdomslitteratur, men visar samtidigt att även den litteratur som anses vara just icke- 

sexistisk inte lyckas komma ifrån skildringen av stereotypa könsmönster (2004, 374). 

Vidare hävdar Diekman & Murnen (2004, 381) att litteratur som uppfattas vara icke- 

sexistisk ofta skildrar flickor med stereotypa manliga drag, men utan att skildra pojkar 

med feminina drag. Att utesluta all litteratur som inte anses skildra en jämlik tillvaro för 

flickor och pojkar behöver inte vara det bästa sättet att arbeta mot denna struktur. 

Eftersom ojämlikhet och förutfattade meningar om genus är något som existerar i 

samhället idag kan litteratur som skildrar sådana strukturer användas för att diskutera 

och synliggöra problematiken i detta och hur det kan motverkas (Diekman & Murnen 

2004, 382). 
 

Pereira (2012) diskuterar hur feminism och genus är två ämnen som kan vara känsliga 

och rentav obehagliga att diskutera i klassrummet. Vidare skriver hon att diskussion om 

känsliga och obehagliga ämnen kan leda till att elever utvecklar ett kritiskt 
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förhållningssätt till sin omvärld och sin roll som medmänniska, eftersom en 

konfrontation med obehagliga och känsliga ting kan innebära att en behöver omvärdera 

sådant som en tidigare tagit för givet (Pereira 2012, 131). Vidare skriver Pereira att 

”working with uncomfortable themes and methods in formal or non-formal education 

can enable remarkable breakthroughs in knowledge production and social 

transformation” (2012, 131). Detta innebär att en diskussion om känsliga ämnen så som 

genus och feminism kan leda till att elever lär sig mer om ämnena i fråga. Pereira  

(2012) diskuterar även vikten av att ge elever tid när det kommer till undervisning om 

feminism och genus. Hon menar att elever måste ges tid dels för att diskutera det med 

varandra, dels att få stanna upp och själva reflektera över dessa begrepp och de 

diskussioner som ägt rum (2012, 132). Hennes slutsats är att man som lärare inte kan 

blunda för ämnen som feminism och genus för att de kan vara obekväma att diskutera 

och för att de kräver tid (2012, 133). 

 
4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter: genusteori och feministisk 

teori. 
 

4.1 Feministisk teori och genusteori 

Inom den feministiska teorin menar Toril Moi (1997) i sin uppsats ”Feminist, Female, 

Feminine” att skillnaden mellan titelns tre olika begrepp måste redogöras för. Hon 

hävdar att begreppet feminism (feminist) är politiskt laddat och har med kvinnors och 

mäns lika rättigheter att göra, att begreppet kvinna (female) är en fråga om biologiskt 

kön och att begreppet femininitet (femininity) är socialt konstruerat och berör  

förväntade och stereotypa karaktärsdrag hos kvinnor (Moi 1997, 104). Vidare menar 

Moi att eftersom begreppet feminism är en politisk ståndpunkt behöver kvinnor inte per 

automatik identifiera sig som feminister. Det innebär också att även män kan vara 

feminister och att även deras litterära verk kan analyseras ur ett feministiskt perspektiv 

(Moi 1997, 106—108). Moi (1997, 106) beskriver hur mycket av den litteratur som 

skrivits innan 60-talet, av kvinnliga författare, redovisar patriarkala stereotyper som 

flertalet feminister aktivt försöker bekämpa. 

 
Begreppet femininitet menar Moi (1997, 108) är en social konstruktion, alltså ett 

beteende- och handlingsmönster som tillskrivits kvinnor utifrån patriarkala sociala och 
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kulturella normer om hur de bör vara och bete sig. Dessa normer och stereotyper kan 

förvirra och leda till att kvinnor som väljer att inte följa dessa könsmönster blir sedda 

som icke-feminina och onaturliga. Femininitet har alltså inget att göra med det 

biologiska kvinnliga könet. Inom feminismen motarbetas patriarkala normer och 

stereotyper, som ödmjukhet och underkastelse, för att understryka att en kvinna inte 

behöver bete sig på ett stereotypt feminint sätt för att identifiera sig som kvinna (Moi 

1997, 108). Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att även män tillskrivits 

normativa beteende- och handlingsmönster, vilka benämns som maskulinitet (Moi 1997, 

111). 
 

En kvinna som bidragit mycket till den feministiska teorin är Judith Butler. Även hon 

skriver i sitt verk Gender Trouble om hur en grundtanke inom feminismen länge har 

varit att genus är socialt och kulturellt konstruerat och alltså inte är ett resultat av en 

människas biologiska kön (Butler 2006, 8). Vidare skriver Butler (2006, 9) om det 

binära genussystemet och problemet med detta. Detta system innebär att en människa 

föds som antingen man eller en kvinna, och att dennes genus förväntas anpassas efter 

detta. Problemet med detta synsätt är att normer och stereotyper om femininitet 

respektive maskulinitet upprätthålls och att genus riskerar att likställas med kön eller att 

man som kvinna begränsas på grund av sitt kön (Butler 2006, 9). 
 

Butler (2006, 185—186) har myntat begreppet performativt genus som innebär att 

genus inte är något en människa är, utan att det är något som görs. En människas genus 

utgörs inte av olika slags beskrivande attribut, utan det handlar i stället om handlingar 

utförda av människor, eller i litterära verk, av karaktärer. Författare kan skapa 

femininitet och maskulinitet i skönlitteratur för att få läsare att reflektera över dessa 

konstruktioner. Butler skriver ”That the gendered body is performative suggests that it 

has no ontological status apart from the various acts which constitute its reality” (Butler 

2006, 185). Detta innebär att det genus en människa förknippas med, feminint eller 

maskulint, inte kan ses som en sanning eller som något som finns i en kvinnas eller 

mans kropp, vilket är viktigt att beakta. Det är i stället de normativa eller stereotypa 

handlingar som en kvinna eller man gör som utgör dennes genus. På så vis kan genus 

ses som en konstruktion som skapats och som applicerats på människan för att reglera 

hur hon eller han beter sig. Detta är något som enligt läroplanen för gymnasieskolan bör 

medvetandegöras bland elever, eftersom de ska ges möjlighet att gå ifrån kraven om 

feminint och maskulint beteende och i stället bara få vara sig själva (Gy11 2011, 5). 
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Nikolajeva skriver i boken Barnbokens byggklossar (2017, 191) hur ett genusperspektiv 

vid läsning av barnlitteratur fokuserar på bokens sätt att presentera stereotypa 

skildringar av kvinnligt och manligt. Ur ett sådant perspektiv blir begreppet 

könsstereotyper viktigt att förstå, eftersom detta innebär att flickor och pojkar i 

litteraturen beter sig och handlar utefter de kvinnliga och manliga normer som finns i 

samhället. Vidare beskriver Nikolajeva (2017, 192) hur egenskaper förknippade med 

manligt beteende anses vara överlägsna kvinnliga och att det främst är inom genrerna 

dystopi, fantasy och science fiction i litteratur för unga som flickor i vissa fall kan 

skildras på ett icke-stereotypt vis. Eftersom läroplanen hävdar att undervisningen ska 

vara jämlik och förbereda elever för ett jämlikt samhällsliv (Gy11 2011, 5) kan dessa 

genrer aktualiseras i en klassrumspraktik. Viktigt att poängtera här är även att 

föreställningar om vad som anses vara typiskt kvinnliga respektive manliga drag 

förändras över tid. Detta innebär till exempel att flickor och pojkar i litteraturen idag 

kan skildras på ett annorlunda vis jämfört med hur de skildrades förr. Idag tillåts till 

exempel kvinnliga karaktärer ofta ha fler manliga karaktärsdrag i berättelser, och 

manliga karaktärer idag, oftare än förr, tillåts att skildras på ett stereotypt kvinnligt vis 

(Nikolajeva 2017, 194—195). Detta kan tydliggöras för elever eftersom de enligt 

läroplanen ska få möjlighet att läsa och reflektera över litteratur från olika tider (Gy11 

2011, 161). Vad som dock fortfarande genomsyrar barn- och ungdomslitteratur är att 

manliga litterära gestalter ges mer utrymme och frihet än kvinnliga karaktärer 

(Nikolajeva 2017, 194). Nikolajeva (2017, 195) exemplifierar detta påstående genom att 

hävda att Pippi Långstrumps beteende inte hade uppfattats lika progressivt om hon hade 

varit en pojke. 
 

5 Metod 
Romanen Hungerspelen har valts som utgångspunkt för denna litteraturanalys eftersom 

den kan åskådliggöra innebörden av begrepp som feminism, genus, stereotyper och 

normer, som alla är viktiga att tala om i ett gymnasieklassrum. En annan anledning till 

att just denna roman har valts är att karaktärerna både bryter mot och bekräftar 

könsnormer, vilket gör att genuskonstruktioner relativt enkelt kan synliggöras med hjälp 

av denna roman. Den metod som använts i analysen är närläsning där fokus vilar på hur 

Katniss och Peeta framställs utifrån rådande genusmönster. 
 

Nikolajeva påstår att ”kvinnliga och manliga egenskaper bygger på motsatser” (2017, 

192) och hon presenterar en schematisk översikt för vilka dessa stereotypa kvinnliga 
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och manliga egenskaper kan vara. Dessa står i motsatsförhållande till varandra, och det 

är några av dessa motsatspar som kommer att användas vid analysen av Katniss och 

Peeta, nämligen följande: 
 
 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Självständiga Beroende 

Känslokalla Emotionella 

Skyddande Sårbara 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Starka Vackra 

Nikolajeva (2017, 193) 
 

Anledningen till att endast fem motsatspar i hennes tabell valts ut, av de 12 som finns, 

är att en analys utifrån alla motsatspar hade blivit alltför lång för denna analys. Därför 

har de motsatspar som tydligt kan kopplas till framställningen av Katniss och Peeta 

valts ut som analysunderlag. 
 

Analysen utgår även från Mois (1997) och Butlers (2006) teorier om att genus är något 

som konstrueras och appliceras på människan och att det inte kan likställas med en 

människas kön. Den utgår också från Butlers (2006) teori om att genus är något som 

fastställs utifrån stereotypa och normativa handlingar utförda av människor, och således 

även karaktärer. En närläsning av romanen möjliggör ett synliggörande av hur 

karaktärerna skildras utifrån rådande genuskonventioner om femininitet och 

maskulinitet och vilka didaktiska möjligheter som finns att utvinna ur detta. 
 

Hungerspelen är en ungdomsroman som skildrar en dystopisk värld där de rika lever i 

överflöd i den fiktiva huvudstaden Panem och resten av befolkningen i fattigdom och 

misär i 12 olika distrikt. En gång om året hålls ”Hungerspelen” (fortsättningsvis 

refererade till som ”spelen”), där en flicka och en pojke från varje distrikt stängs in i en 

arena och tvingas försöka döda varandra tills den siste överlevande står som vinnare. 

Katniss och Peeta bor i distrikt 12. De väljs ut för att representera detta distrikt i spelen 

och är i slutet av spelen de två sista överlevande. Efter att reglerna gjorts om och två av 

spelarna i stället kan vinna, vinner de tillsammans. Som läsare får man följa deras och 

omgivningens liv i distriktet, på väg till huvudstaden för deltagandet i spelen och hur de 

lyckas överleva tävlingen tillsammans. 
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6 Analys 
I detta kapitel presenteras min analys av framställningen av Katniss och Peeta. De båda 

karaktärerna kommer först att analyseras utifrån några av Nikolajevas (2017, 193) 

motsatspar som berör stereotyper om kvinnligt och manligt beteende, vilket sedan 

kommer kopplas till Butlers (2006) och Mois (1997) feministiska teorier. 
 

6.1 Katniss och Peeta bryter könsnormer 

På flera ställen i romanen framställs både Katniss och Peeta som normbrytande när det 

gäller genusmönster. Katniss skildras till exempel som självständig, vilket enligt 

Nikolajeva (2017, 193) anses vara stereotypt maskulint. Även människor i Katniss 

omgivning verkar uppfatta henne som självständig. När Peetas mamma pratar om 

Katniss med Peeta, innan de båda ska åka iväg till huvudstaden för att strida i spelen, 

säger hon ”hon är en överlevare, den där” (Collins, 75). Detta citat säger mycket om 

Katniss karaktär. Hon har en vilja att ta sig framåt utan att hållas tillbaka av någon, och 

det ger även intrycket av att hon är beredd att gå sin egen väg och göra det som krävs 

för att vinna spelen. Som tävlande i spelen är man utlämnad eftersom bara en kan vinna, 

och att ta sig igenom detta och stå som segrare kräver ett visst mått av självständighet 

och oberoende av andra människor. Katniss självständighet görs även tydlig när hon ska 

visa spelledarna sina talanger inför spelen. När hon då inte får den uppmärksamhet hon 

tycker att hon förtjänar blir hon rasande och det slutar med att hon lämnar rummet utan 

att spelledarna gett henne tillåtelse. När hennes handledare sedan ifrågasätter hur hon 

kunde gå därifrån utan tillåtelse svarar hon ”’Jag gav mig själv tillåtelse’” (Collins, 87). 

Detta citat visar att Katniss inte accepterar att någon annan bestämmer över henne, 

vilket bekräftar hennes självständighet. 
 

Peeta skildras inte som fullt lika självständig som Katniss. I början av spelen allierar 

han sig med andra spelare, vilket kan tolkas som att han inte tror att han kommer att 

klara sig speciellt långt på egen hand och att han således är beroende av andra 

människor, vilket enligt Nikolajeva (2017, 193) är ett stereotypt feminint karaktärsdrag. 

Framåt slutet av spelen tydliggörs det även hur beroende Peeta är av Katniss för att 

överleva. Peeta skadar sig allvarligt under spelens gång, och om inte Katniss hade 

bestämt sig för att leta upp honom, eftersom reglerna ändras under spelets gång och de 

får veta att två personer kan vinna spelen, hade Peeta inte överlevt. ”’Du kommer inte 

att dö’” (Collins, 205) säger Katniss till Peeta, varpå Peeta plågat frågar ”’Vem har 

bestämt det?’” (Collins, 205). Katniss svarar då: ”’Jag. Vi är i samma lag nu, vet du’” 
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(Collins, 205). Denna dialog mellan Katniss och Peeta illustrerar hur Katniss räddar 

Peeta från att dö, vilket visar hur beroende Peeta faktiskt är av Katniss för att ha en 

chans att överleva. 
 

Katniss framställs ofta som känslokall, medan Peeta framställs som emotionell. Även 

denna framställning av Katnniss och Peeta gör att karaktärerna bryter mot konventioner 

om stereotypt manligt och kvinnligt beteende enligt Nikolajevas (2017, 193) schema 

över motsatspar och gör att de skildras som normbrytande. Den dag då det ska 

bestämmas vilka två barn i Katniss och Peetas hemdistrikt som ska tvingas åka till 

huvudstaden för att strida i spelen blir Katniss syster, Prim, först vald. Katniss tvekar då 

inte en sekund på att ta hennes plats. Prim blir förtvivlad och försöker övertala Katniss 

att inte göra det och när Katniss ber Prim att släppa taget om henne tänker hon ”det här 

gör så ont och jag vill inte gråta. Då kommer alla att se mina tårar när reprisen från 

slåtterfesterna sänds i kväll. De kommer att tro att jag är en lätt måltavla. En ynkrygg. 

Den tillfredsställelsen tänker jag inte ge någon” (Collins, 21). När Katniss sedan tagit 

farväl av sin familj och en mängd reportrar är där och filmar henne och Peeta när de ska 

bege sig till huvudstaden tänker hon: ”Det var klokt av mig att inte gråta […] Men det 

var länge sedan jag lärde mig att inte visa några känslor och mitt ansikte är en 

uttryckslös mask” (Collins, 35). Det görs tydligt att Katniss lider av situationen, men att 

hon är mån om att inte visa detta, vilket gör att hon av andra karaktärer kan upplevas 

som känslokall. Till skillnad från Katniss verkar inte Peeta ha några problem med att 

vara emotionell och visa upp denna sida, vilket alltså är ett stereotypt feminint drag 

utifrån Nikolajevas (2017, 193) motsatsschema. När han och Katniss åker till 

huvudstaden och Katniss vägrar att gråta eftersom hon inte vill visa sig svag tänker hon: 

”Däremot syns det på Peeta Mellark att han gråtit. Han verkar inte ens försöka dölja det. 

Intressant. Jag undrar genast om det är en taktik från hans sida” (Collins, 35). Att gråta 

är för Katniss att visa sig som ett lätt byte, medan det för Peeta kanske är den naturliga 

reaktionen vid ett sådant här tillfälle. 
 

Vad som också skiljer Katniss och Peeta åt och gör att de båda är normbrytande utifrån 

rådande genuskonventioner är att Peeta vågar visa sig sårbar, vilket enligt Nikolajeva 

(2017, 193) anses vara stereotypt feminint. Detta vägrar Katniss att göra, vilket gör att 

hon utifrån Nikolajevas (2017, 193) motsatsschema ses som skyddande när det kommer 

till henne själv och sina känslor. Peeta avslöjar i en intervju, när hela befolkningen i 

huvudstaden lyssnar, att han är kär i Katniss. Om han sedan är det på riktigt eller inte får 
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man som läsare inte veta, men det faktum att han utger sig för att vara det visar att han 

inte är rädd för att visa sig sårbar. Katniss reagerar med ilska på detta uttalande: ”’Du 

borde ha hållit käft! Du hade ingen rätt att säga så där om mig!’” (Collins, 110) vrålar 

hon åt honom. Vid detta tillfälle knuffar även Katniss Peeta så hårt att han ramlar och 

skadar sig. Detta visar också att Katniss kan vara våldsam och aggressiv, något som 

enligt Nikolajeva (2017, 193) anses vara ett stereotypt maskulint drag. Denna reaktion 

från Katniss sida kan betyda att hon är rädd för att uppfattas som svag och rädd över att 

hon kommer förlora respekt om hon visar sig sårbar. Därför reagerar hon med ilska på 

Peetas känslosamma uttalande. 
 

Peeta skildras varken som speciellt aggressiv eller våldsam, vilket alltså Katniss och 

även de andra pojkarna och männen i romanen gör. Detta gör att Peeta i detta fall går 

emot stereotypen om maskulint beteende utifrån Nikolajevas (2017, 193) 

motsatsschema. Under träningen inför spelen visar Peeta att han är mycket duktig på att 

kamouflera sig med till exempel smuts och lera, vilket han menar kan bero på att han är 

van vid att dekorera tårtor hemma. Katniss och Peeta talar om detta: 
 

’Det är jag som gör tårtorna’, avslöjar han för mig. ’Tårtorna?’ frågar jag. Jag blev distraherad av 

att se pojken från Distrikt 2 kasta ett spjut rakt genom hjärtat på en docka från femton meters håll. 

’Vadå för tårtor?’ ’Hemma. De med glasyr, till bageriet’, säger han (Collins, 79) 

 
Detta citat gör att kontrasten mellan Peeta och resten av pojkarna och männen i romanen 

blir mycket påtaglig. Att kasta ett spjut rakt genom hjärtat på en docka under träningen 

visar att pojken från Distrikt 2 troligtvis inte kommer att dra sig för att göra det inne på 

arenan under spelens gång heller, och det målar även upp honom som våldsam. Genom 

att sätta Peeta i relation till de andra pojkarna på det vis som Collins gör med hjälp av 

citatet ovan visar hon tydligt på hur normbrytande Peeta är och hur mycket han skiljer 

sig från den stereotype mannen. 
 

Butlers (2006, 185—186) begrepp performativt genus ter sig användbart vid analysen 

av Katniss och Peeta. Vad Butler menar med detta begrepp är att genus är en social och 

kulturell konstruktion som görs och sedan appliceras på människor eller karaktärer och 

att det alltså inte har med en människas biologiska kön att göra. Vidare menar Butler 

(2006, 185—186) att författare således kan skapa femininitet och maskulinitet och 

applicera det på karaktärer för att läsare ska börja reflektera över dessa konstruktioner. 

Eftersom det i Hungerspelen, analyserad utifrån Nikolajevas (2017, 193) 

motsatsschema, visar sig finnas sådana stereotypa genuskonstruktioner, det vill säga 
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stereotypt maskulina drag på Katniss och stereotypt feminina drag på Peeta, framgår det 

att det är just mönster för maskulinitet och femininitet berättelsen bygger på, det vill 

säga genusmönster som inte har något med en människas biologiska kön att göra. Även 

om Katniss och Peeta också bekräftar stereotyper om kvinnligt respektive manligt 

beteende, vilket kommer att redogöras för nedan, kan Hungerspelen läsas för att 

synliggöra att genus är just en social och kulturell konstruktion och ingenting annat. 

Citaten ovan visar att Katniss inte behöver bete sig stereotypt feminint för att identifiera 

sig som och av andra uppfattas som kvinna och att Peeta inte behöver bete sig stereotypt 

maskulint för att identifiera sig som och uppfattas som en man. I analysen framgår 

således att genus i Hungerspelen analyserat utifrån Nikolajevas (2017, 193) motsatspar 

och applicerat på Katniss och Peeta framstår som tydliga konstruktioner, vilket 

överensstämmer med det som Butler (2006, 185—186) hävdar, att genus är något som 

görs. Med hjälp av denna analys bör man alltså kunna få läsare att börja reflektera över 

dessa konstruktioner. 

 
6.2 Katniss och Peeta bekräftar könsnormer 

Samtidigt som Katniss och Peeta bryter mot många av de stereotyper som Nikolajeva 

(2017, 193) presenterar i sitt schema bekräftar de även flera av dessa. Detta tydliggör 

hur ingrodda stereotyper beträffande femininitet och maskulinitet är och hur svårt det är 

att komma ifrån detta synsätt, även för den insatte. Nikolajeva (2017, 193) menar till 

exempel, utifrån sitt motsatsschema, att den stereotype mannen är stark medan den 

stereotypa kvinnan är vacker. Dessa adjektiv är inte varandras motsatser, men de 

beskriver ändå väl hur Katniss och Peeta skildras. ”’Jag har sett dig lyfta 

femtiokilossäckar med mjöl’” (Collins, 75) säger Katniss vid ett tillfälle till Peeta och 

när de tränar inför spelen ”överglänser Peeta alla andra i brottning…” (Collins, 80). 

Dessa citat visar tydligt hur fysiskt stark Peeta är och även om Katniss på ett flertal 

ställen skildras med stereotypt maskulina drag skildras hon inte som fysiskt stark i 

samma bemärkelse som Peeta. Men, även om Katniss inte explicit beskrivs som fysiskt 

stark är hon ändå stark i den bemärkelsen att hon är modig och självständig. 
 

Det läggs mycket fokus på Katniss utseende i romanen. Hon måste hela tiden visa sig 

som en vacker kvinna för att bli accepterad av befolkningen i huvudstaden, något som 

Peeta inte behöver bekymra sig över. Detta bekräftar stereotypen i Nikolajevas 

motsatsschema (2017, 193) om att den typiska kvinnan ska vara just vacker. När 
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Katniss och Peeta tillsammans vunnit spelen och stylas inför en intervju inför hela 

befolkningen i huvudstaden görs detta extra tydligt: 
 

Han har en skjorta i samma gula tyg som min klänning, men Portia har satt på honom svarta 

långbyxor. Han har inga sandaler, utan ett par rejäla svarta kängor som vilar stadigt mot 

scengolvet. Jag önskar att Cinna hade gett mig en likadan utstyrsel, för jag känner mig så värnlös i 

den här fladdriga klänningen. Men det var ju det som var meningen, förstås (Collins, 294) 

 
Skillnaden mellan Katniss och Peetas utstyrsel blir i detta citat markant. Peeta upplevs 

som en stadig och stabil person, medan Katniss upplevs som, precis som citatet 

beskriver, värnlös. När Katniss förklarar för sin stylist Cinna att hon inte trivs i de 

kläder hon fått svarar han att han valt denna utstyrsel eftersom han ”trodde att Peeta 

skulle tycka bättre om det här” (Collins, 289). Här tydliggörs det hur mannen står i 

fokus vilket leder till, precis som Butler (2006, 9) hävdar, att Katniss begränsas på 

grund av sitt kvinnliga kön. Citatet visar också att Katniss är medveten om att hon 

tvingas in i könsrollen som flicka, eftersom hon förstår meningen med utstyrseln: att få 

huvudstadens befolkning att sympatisera med henne. Utifrån Butlers (2006, 185—186) 

teori om performativt genus görs Katniss här feminin och hon accepterar det, även om 

hon gör det motvilligt. Begreppet performativt genus innebär, som tidigare nämnts, att 

genus skapas och appliceras på en människa eller karaktär för att reglera dennes 

beteende (Butler 2006, 185), vilket är något som präglar framställningen i 

Hungerspelen. Katniss har inget att säga till om angående utstyrseln, vilket gör att 

hennes beteende regleras till den grad att hon framställs som både passiv, underlägsen 

och beroende. Collins har således, även om hon vid flera tillfällen framställer Katniss 

som icke-stereotyp, skildrat henne på ett sätt som gör att hon bekräftar stereotypt 

kvinnligt beteende utifrån Nikolajevas (2017, 193) motsatsschema. Collins har även, 

som några av citaten ovan visar, gjort Peeta maskulin. Detta genom att till exempel 

skildra honom som mycket stark. Katniss görs alltså feminin och Peeta görs maskulin 

för att de ska bli accepterade av befolkningen och kanske även för att läsare ska kunna 

känna igen sig i karaktärerna. Detta visar hur fastrotade normer om stereotypt kvinnligt 

och manligt beteende faktiskt är, även i ett litterärt verk som Hungerspelen, som vid 

flera tillfällen ifrågasätter begrepp som stereotyper, femininitet och maskulinitet. 
 

Vad som också framkommer i romanen är att Katniss har en något ambivalent syn på 

sin skönhet och sitt utseende. Även om hon vid flera tillfällen uttrycker att hon inte vill 
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ha klänning och sminkas kan hon vid andra tillfällen inte låta bli att beundra sig själv 

efter att hennes stylist har gjort i ordning henne: 
 

Varelsen som står framför mig i helkroppsspegeln måste komma från en annan värld. En värld där 

hud skimrar, ögon strålar och kläderna tydligen tillverkas av ädelstenar. För min klänning, åh, min 

klänning är helt täckt av gnistrande juveler, röda och gula och vita med små blå stänk för att 

framhäva eldslågornas toppar i tygets mönster. När jag rör mig det allra minsta lilla ser det ut som 

om flammorna slukar mig (Collins, 99) 

 
Efter att hon har beskådat sig själv i denna utstyrsel ett tag viskar hon ”’Åh Cinna […] 

Tack så mycket’” (Collins, 99). Detta bekräftar stereotypen att en kvinna ska och vill 

vara vacker, vilket inte exkluderar Katniss, även om hon till stor del skildras som 

normbrytande. Hon beundrar sin stylists resultat och tycker själv om hur vacker och 

”feminin” hon ser ut. Även om hon själv inte lägger så mycket vikt vid sitt utseende så 

vet hon att andra gör det, och hon vet att det är större chans för henne att bli accepterad 

och omtyckt om hon förhåller sig till det stereotypt feminina i stället för att uppträda 

normbrytande. Hon kan alltså se fördelarna med ett stereotypt feminint beteende, vilket 

kan uppfattas som att Collins i detta fall inte motsätter sig de stereotyper om feminint 

beteende som presenteras i Nikolajevas (2017, 193) motsatsschema. Även detta visar 

hur fastrotade normer och stereotyper angående genus är. 
 

6.3 Genus i Hungerspelen 

Begreppen femininitet och maskulinitet är alltså sociala konstruktioner som tillskrivits 

kvinnor och män där fokus ligger på hur de två könen bör vara och bete sig (Butler 

2006, 8, Moi 1997, 108). Analysen visar att Katniss och Peeta både bryter mot och 

bekräftar stereotypa konstruktioner beträffande manligt och kvinnligt utifrån 

NIkolajevas (2017, 193) motsatsschema. Normer och regleringar om hur kvinnor bör 

vara och bete sig leder till uppfattningen att det anses ”fel” för en kvinna att inte bete sig 

feminint och att icke-feminina kvinnor anses vara ”onaturliga” (Moi 1997, 111). När det 

gäller Peeta finns det inga spår av att någon karaktär i romanen skulle ha några problem 

med hans beteende. Katniss reagerar visserligen över att han gråter när de ska åka till 

huvudstaden för att delta i spelen vilket kan tolkas som att hon tycker att det är 

avvikande beteende från Peetas håll, men detta är inget som Peeta kritiseras för. Detta 

gör att han inte verkar uppfattas som ”onaturlig” på samma vis som Katniss gör, fastän 

han i flera fall är en normbrytande karaktär. 
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När det kommer till Katniss, å andra sidan, blir det tydligt att flera karaktärer i boken 

har problem med hennes beteende, vilket skulle kunna vara en konsekvens av att hon 

inte är som andra flickor och därför är onaturlig i deras ögon. Ett exempel på detta är 

när Katniss ska förberedas inför den sista intervjun innan spelen och hon säger till sin 

stylist: ”’Jag är hemsk. Haymitch kallade mig för en död snigel. Hur vi än försökte så 

gick det urdåligt. Jag kan bara inte vara sådan som han vill att jag ska vara’” (Collins, 

99). Haymitch är Katniss och Peetas handledare i spelen, och hans kritik mot Katniss 

grundar sig i att hon inte kan få befolkningen i huvudstaden att sympatisera med henne. 

Detta kan bero på att hon inte visar sig emotionell eller sårbar och att hon således 

framhäver att hon inte är beroende av befolkningens sympati gentemot henne, vilka alla 

är karaktärsdrag som enligt Nikolajeva (2017, 193) kan relateras till stereotypt manligt 

beteende. Visserligen förväntas det i många fall att uppmärksammade människor ska 

visa känslor, vilket gör att hennes brist i detta inte behöver ha med hennes genus att 

göra. Men eftersom citatet ändå kan tolkas som att Katniss brister i flera av de stereotypt 

kvinnliga beteendemönster som Nikolajeva (2017, 193) presenterar, beteendemönster 

som Peeta i stället utifrån tidigare presenterade citat bekräftar, gör kontrasten mellan 

Peeta och Katniss att Peeta uppfattas som stereotypt feminin medan Katniss uppfattas 

som stereotypt maskulin. Katniss beteende uppfattas således som avvikande, vilket, som 

tidigare nämnts, kan vara orsaken till att andra karaktärer har problem med hennes 

beteende. Att Peeta avviker från normen verkar i stället uppskattas av andra karaktärer. 

Konsekvensen av detta blir att endast Katniss anses vara avvikande och onaturlig, och 

det som avviker från normen kan göra människor rädda och obekväma. 
 

Att Katniss inte är omtyckt på grund av hennes normbrytande beteende framkommer på 

fler ställen i romanen. Ett exempel på detta är när Katniss ska möta Cato, spelaren från 

Distrikt 1, inne på arenan under spelens gång tänker hon: 
 

Brutala, blodtörstiga Cato, som kan bryta nacken av en person med en vridning av armen, som är 

så stark att han kunde besegra Thresh, som har varit ute efter mig från allra första början. Han har 

antagligen hatat mig ända sedan jag fick högre poäng än honom på träningen. En pojke som Peeta 

skulle bara rycka på axlarna åt det (Collins, 265) 

 
Här får läsaren visserligen bara ta del av vad Katniss tror att Cato tänker om henne, men 

under läsningen av Hungerspelen blir det tydligt att Catos största mål är att få vara den 

som dödar Katniss. Ett exempel på detta är när flickan som kommer från samma distrikt 

som Cato får möjlighet att döda Katniss och hon säger till Katniss: ”’Jag lovade Cato att 
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om han lät mig få döda dig, skulle jag ge publiken en bra föreställning’” (Collins 233). 

Detta citat visar tydligt att Catos mål inte enbart är att överleva spelen, utan också att få 

vara den som dödar Katniss. Nikolajeva (2017, 192) menar att de manliga normerna 

anses vara överlägsna kvinnornas, och Cato känner sig, vilket framgår av Katniss 

tankegång ovan, antagligen hotad av att Katniss gjorde bättre ifrån sig under träningen 

inför spelen än vad han gjorde. Det anses avvikande av Katniss att göra bättre ifrån sig 

än en pojke, vilket leder till att Cato antagligen inte hade känt sig lika hotad om en 

annan pojke i stället hade fått högre poäng än honom, eftersom detta inte hade brutit 

mot några normer. Citatet tydliggör också hur annorlunda Peeta är jämfört med de andra 

pojkarna eftersom han, enligt Katniss, inte bryr sig om att en flicka fick högre poäng än 

honom. Enligt Nikolajeva (2017, 192) är det främst i genrerna science fiction, dystopi 

och fantasy som flickor tillåts vara överlägsna pojkarna, vilket alltså är fallet i 

Hungerspelen, och också leder till att de stereotypa pojkarna i Hungerspelen känner sig 

hotade. Men, det faktum att Peeta bryter mot normen och till exempel visar sig sårbar 

och emotionell och faktiskt inte bryr sig om att en flicka fick högre poäng än honom 

under träningen, uppskattas i stället. Ingen av karaktärerna i romanen känner sig hotad 

av detta beteende från hans sida. På så vis blir resultatet att Peetas maskulina och 

feminina drag uppskattas av både det kvinnliga och manliga könet, medan Katniss 

maskulina drag inte uppskattas av alla pojkar och män, till exempel inte av Haymitch, 

eftersom han jämför henne med en död snigel när hon inte vill visa sig sårbar. Denna 

tolkning gör att ojämlikheten mellan könen tydliggörs. 
 

Utifrån Butlers (2006, 185—186) teori om performativt genus kan man som läsare utgå 

från att författaren av Hungerspelen har skapat två karaktärer med olika egenskaper och 

sätt att handla utifrån det binära genussystemet för att få läsare att reflektera över 

genuskonstruktioner. Genom att skildra karaktärerna som normbrytande har Collins 

medvetet ställt sig kritisk till genuskonstruktionen så som Moi (1997) och Butler (2006) 

beskriver den då hon i sin roman visar att en kvinna inte behöver bete sig stereotypt 

feminint för att identifiera sig som en kvinna och vice versa för män. Men, det faktum 

att karaktärerna i vissa fall bekräftar normer och stereotyper kan tolkas som att Collins 

ibland inte kritiserar stereotyper om femininitet och maskulinitet. Katniss accepteras till 

exempel inte av huvudstadens befolkning om hon inte beter sig stereotypt feminint, 

vilket gör att hon tvingas leva upp till de stereotypa förväntningar som människor kan 

ha på flickor om hon vill bli omtyckt. När det gäller Peeta, å andra sidan, verkar de 

flesta karaktärer reagera positivt på hans blandning av stereotypt feminina och 
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maskulina karaktärsdrag. Analysen av denna roman visar således hur stereotypa 

genuskonstruktioner faktiskt påverkar Katniss och Peetas beteende och andra 

karaktärers uppfattning av dem. 
 

Enligt Nikolajeva (2017, 194—195) är det idag vanligare att skildra flickor och pojkar 

som normbrytande än det var förr. Vidare poängterar Moi (1997, 106) att mycket av den 

litteratur som författats av kvinnor genom tiderna har präglats av patriarkala strukturer 

och att detta är något som feminister idag inte sympatiserar med och därför vill 

förändra. Hungerspelen är en roman från 2008 och kan därför anses vara relativt ny och 

modern, vilket visar att författare idag har kommit en bra bit på vägen i att skildra 

karaktärer i barn- och ungdomslitteratur som normbrytande. Detta går i linje med Mois 

(1997, 108) konstaterande att flickor inte behöver bete sig stereotypt feminint för att 

identifiera sig som flickor. Genusproblematiken kvarstår dock, eftersom manliga 

karaktärer fortfarande får mer frihet och utrymme jämfört med kvinnliga karaktärer 

(Nikolajeva 2017, 194). Nikolajeva (2017, 195) hävdar att Pippi Långstrumps beteende 

inte hade uppfattats som lika upproriskt och progressivt om hon hade varit en pojke och 

på samma vis hade Katniss beteende antagligen inte uppfattats som lika upproriskt och 

progressivt om hon varit en pojke, eftersom hon då inte hade brutit mot särskilt många 

stereotypa genusnormer. 
 

7 Diskussion 
I detta kapitel ställs analysen av Hungerspelen i relation till den tidigare forskning som 

presenterats under rubrik 3.1. En diskussion om hur ett litterärt verk som Hungerspelen 

kan användas i undervisningen på gymnasieskolan och vilka didaktiska implikationer 

analysen kan leda till förs också. 
 

7.1 Hungerspelen och tidigare forskning 

Analysen i denna studie visar alltså att Katniss och Peeta både bryter mot och bekräftar 

de stereotyper om femininitet och maskulinitet som Nikolajeva (2017, 193) presenterar i 

sitt motsatsschema. Flera av citaten visar till exempel att Katniss framställs som 

självständig, skyddnade, känslokall och våldsam, alla karaktärsdrag som Nikolajeva 

(2017, 193) hävdar är stereotypt maskulina. Detta stämmer överens med vad många 

andra forskare har kommit fram till när det gäller Katniss. Miller (2012, 147—149) 

hävdar till exempel att Katniss stereotypt maskulina handlingar, som att ge sig själv 

tillåtelse att gå ifrån träningen i stället för att vänta på spelledarnas tillåtelse, gör att hon 
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skildras som rebellisk och vägrar acceptera att andra säger till henne vad hon ska göra. 

Analysen visar även att Katniss har svårt för att visa känslor, vilket går i linje med vad 

Lem & Hassel (2012, 122—123) säger om att Katniss inte vill visa sig svag och att hon 

är angelägen om att kontrollera sina känslor. Precis som Kirby (2015, 469) hävdar 

skildras Katniss även som våldsam, vilket även detta görs tydligt i analysen då hon till 

exempel knuffar Peeta och skadar honom när hon blir arg på honom. 
 

Vad som blir tydligt i analysen av Hungerspelen är att karaktärerna Katniss och Peeta 

skiljer sig åt eftersom Katniss uppvisar flera stereotypt maskulina drag medan Peeta 

uppvisar flera stereotypt feminina drag. Peeta framställs till exempel som beroende av 

Katniss, eftersom han inte hade överlevt spelen utan Katniss hjälp. Till skillnad från 

Katniss skäms han inte över att visa upp att han gråtit och han vågar också visa sig 

sårbar genom att erkänna sina känslor för Katniss inför hela befolkningen i 

huvudstaden, något som Katniss blir upprörd över eftersom hon är rädd att detta målar 

upp henne som sårbar. Peetas karaktär går alltså emot den typiska manliga 

Hollywoodhjälten, som enligt Kirby (2015, 469) är stark och våldsbenägen och inte 

snäll och försiktig. Peeta framställs således som beroende, emotionell och sårbar utifrån 

Nikolajevas (2017, 193) motsatspar. Enligt Guanio-Uluru (2015, 222—223) kan Peeta 

skildras med stereotypt feminina drag enbart eftersom Katniss skildras med hjälp av 

stereotypt maskulina drag. Detta bör problematiseras eftersom det sänder ut signaler om 

att ett skönlitterärt verk bör skildra minst en maskulin karaktär för att accepteras. Detta, 

i sin tur, sänder ut signaler om att det manliga könet skulle vara överordnat det 

kvinnliga, ett tankemönster som enligt Skolverket (Gy11 2011, 5) ska motverkas. 
 

Analysen visar också att både Katniss och Peeta bekräftar många stereotyper om 

femininitet och maskulinitet. Detta exemplifieras bland annat genom citat som visar hur 

viktigt det är för Katniss att se vacker ut och kläs och sminkas på ett flickaktigt vis. 

Detta är något som problematiseras av många forskare, som menar att Katniss tvingas 

att bära klänning, raka sig och vara åtråvärd för Peeta för att bli accepterad av folket i 

huvudstaden (Guanio-Uluru 2015, Lem & Hassel 2012, Miller 2012, Kirby 2015). 

Miller (2012, 146) menar också att Katniss behöver klä och bete sig på detta vis för att 

kunna vinna spelen, vilket Katniss också, tillsammans med Peeta, gör. När det gäller 

Peeta framställs han som stereotyp i den bemärkelse att han skildras som fysiskt stark 

och att han kläs på ett stereotypt maskulint vis. Miller (2012, 154) hävdar också att 
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Peeta är självsäker och stark, vilket alltså är egenskaper som enligt Nikolajevas (2017, 

193) motsatsschema kan ses som stereotypt maskulina. 
 

Analysen i denna studie, tillsammans med den tidigare forskningen, visar alltså att 

Katniss och Peeta både bryter mot och bekräftar stereotyper om femininitet och 

maskulinitet utifrån Nikolajevas (2017, 193) motsatsschema. Vad tidigare forskare inte 

diskuterat i högre grad är dock hur genus görs i romanen, alltså vilken roll Butlers 

(2006, 185—186) teori om performativt genus spelar för analysen av Katniss och Peeta. 

Utifrån Nikolajevas (2017, 193) motsatsschema har femininitet och maskulinitet med 

sannolikhet medvetet skapats i Hungerspelen och applicerats på både Katniss och Peeta 

för att således få läsare att reflektera över dessa konstruktioner. Genom att inte enbart 

skildra Katniss som stereotypt feminin och Peeta som stereotypt maskulin, utan att 

också vända på det, visar Collins att hon ifrågasätter de stereotyper som Nikolajeva 

(2017, 193) presenterar i sitt motsatsschema. Genom denna skapelse visar hon också att 

femininitet och maskulinitet endast är sociala och kulturella konstruktioner som alltså 

inte har med biologiska faktorer att göra, precis som Butler (2006, 8) och Moi (1997, 

108) hävdar. Hade dessa konstruktioner haft med biologiska faktorer att göra hade det 

till exempel inte varit möjligt för Katniss, som kvinna, att på ett trovärdigt vis skildras 

som stereotypt maskulin. Analysen av romanen framhäver således vikten av en 

förståelse för genus som en social konstruktion och ingenting annat, vilket är viktigt i ett 

samhälle där alla individer, pojkar som flickor, ska ha rätt att vara som de vill vara utan 

att styras av stereotypa genusmönster. 
 

Precis som analysen av denna studie hävdar så menar även Miller (2012, 154) att Peeta 

framställs som en idealisk manlig karaktär eftersom han besitter både stereotypt 

feminina och maskulina drag. Vidare menar Guanio-Uluru (2015, 222) att Peeta 

framställs som ”The new sensitive man”, och att detta är ”the better man”. På så vis 

redogörs för en acceptans gentemot normbrytande män, medan kvinnor förväntas följa 

normer för stereotypt kvinnligt beteende. För att Katniss ska accepteras har författaren 

således gjort henne stereotypt feminin i flera avseenden, vilket bevisar det faktum att 

det i alla lägen inte anses vara godtyckligt för en kvinna att bryta mot normer om 

stereotypt feminint beteende. På så vis kan man som läsare av Hungerspelen se att 

genus skapats utifrån Nikolajevas (2017, 193) motsatspar och utifrån författerans egna 

föreställningar om kvinnor och män. Dessa föreställningar kan vara omedvetna, men är 

viktiga att synliggöra för att kunna diskutera dem och således problematisera dem. 
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Katniss är i något större behov av att följa normer och stereotyper för att bli accepterad 

än vad Peeta är, vilket visar att mannen ges mer frihet i Hungerspelen. Detta menar 

Nikolajeva (2017, 194) är vanligt i barn- och ungdomslitteratur, vilket gör att denna typ 

av litteratur lämpar sig för att börja diskutera problemen och effekterna av feminina och 

manliga stereotyper. 
 

Analysen i denna studie tar avstamp i Nikolajevas (2017, 193) motsatsschema och i 

Butlers (2006, 185—186) teori om performativt genus. De motsatspar som Nikolajeva 

presenterar bör dock problematiseras för att kunna rättfärdigas i analysen. Alla de 

egenskaper som Nikolajeva (2017, 193) presenterar kan inte ses som direkta motsatser 

till varandra. I hennes tabell beskrivs det till exempel att den stereotype mannen är stark 

medan den stereotypa kvinnan är vacker. Även om de presenteras som motsatser i 

hennes schema kan adjektiven inte ses som motsatser till varandra. Anledningen till att 

dessa motsatspar ändå valts ut är att de fungerar väl vid en karaktärsanalys av Katniss 

och Peeta, där syftet varit att analysera hur de framställs utifrån stereotyper om kvinnligt 

och manligt och hur detta kan diskuteras och problematiseras bland elever. Nikolajevas 

(2017, 193) motsatspar har därför varit ett användbart redskap i denna studie. 
 

7.2 Hungerspelen i klassrummet 

Läroplanen för gymnasieskolan tydliggör att undervisningen ska vila på demokratisk 

grund och att alla elever, oavsett kön, ska ha samma rättigheter och möjligheter att 

utvecklas (Gy11 2011, 5). Detta gör, som tidigare nämnts, att jämlikhetsfrågan blir 

aktuell i undervisningen. Analysen i denna studie visar att Hungerspelen är en roman 

som öppnar upp för diskussion av begrepp som normer, stereotyper, genus och 

feminism. Att diskutera innebörden av dessa begrepp kan göra att elever 

medvetandegörs om vikten av att kvinnor och män ska behandlas lika och att alla 

människor har rätt att vara precis som de vill vara (Gy11 2011, 5). Eftersom analysen av 

denna studie visar att Katniss i flera fall inte beter sig som den stereotypa flickan, kan 

detta tydliggöra för flickor i skolan att de inte behöver bete sig på ett visst sätt för att 

identifiera sig som just flickor. Detta gäller även pojkar, då Peeta i många fall inte beter 

sig som den stereotype pojken. På så sätt ifrågasätts begreppen femininitet och 

maskulinitet i romanen, precis som Miller (2012, 146) hävdar, på det sätt att romanen 

visar att de stereotyper som hör till begreppen femininitet och maskulinitet inte alls har 

något att göra med en människas eller karaktärs biologiska kön. 
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Att Katniss och Peeta besitter både stereotypt feminina och maskulina drag menar Lem 

& Hassel (2012, 122) kan bidra till att romanen uppskattas av både flickor och pojkar, 

vilket gör den lämplig i ett gymnasieklassrum som vanligtvis består av både flickor och 

pojkar. Lem & Hassel (2012, 120) menar också att romanen kan motivera elever att 

tänka utanför ramarna om stereotypt feminint och maskulint beteende. Då undervisning 

i skönlitteratur ska motivera elever till att se saker och ting utifrån flera perspektiv och 

få dem att utmana normer och tankesätt (Gy11 2011, 160) kan en diskussion om 

ovansående begrepp utifrån Hungerspelen leda till att genusmönster problemaiseras och 

till en förståelse för att feminina och maskulina stereotyper inte bör ses som regler som 

ska följas. På så vis är elever på god väg till en förståelse för vad en demokratisk och 

jämställd tillvaro innebär. 
 

Hungerspelen ger prov på att kvinnliga karaktärer i litteraturen idag tillåts fler 

maskulina drag och vice versa när det gäller manliga karaktärer, något som (Nikolajeva 

2017, 194—195) menar är vanligt i barn- och ungdomslitteratur idag. Enligt läroplanen 

för gymnasieskolan ska elever få möjlighet att reflektera över litteratur från olika tider 

(Gy 11 2011, 161). I en undervisningssituation kan Hungerspelen därför jämföras med 

andra litterära verk, skrivna under olika tidsepoker, för att få dem att reflektera över 

synen på normer och stereotyper om femininitet och maskulinitet idag och jämföra med 

hur det såg ut förr och om det har förbättrats. 
 

Steyer (2014, 175–176) menar att kvinnor ofta skildras stereotypt i olika medier och att 

detta kan få negativa konsekvenser för unga läsare. Denna stereotypa skildring kan leda 

till att flickor och pojkar lever i tron att kvinnor behöver leva upp till de stereotyper och 

förväntningar som presenteras i dessa medier för att accepteras i samhället. Eftersom 

Katniss och Peeta inte enbart beter sig normbrytande, utan även normativt, visar 

analysen att även Hungerspelen skildrar stereotypa genusmönster. Därav blir det viktigt 

att i en undervisningssituation diskutera och framföra för elever att genus endast är en 

social konstruktion, att det är något som skapas och inte kan jämföras med en  

människas biologiska kön (Butler 2006, 185—186). Detta kan uppnås genom att låta 

eleverna diskutera romanen och karaktäriseringen av Katniss och Peeta utifrån 

Nikolajevas (2017, 193) motsatsschema. Vad som är viktigt här är att förklara syftet 

med undervisningen, vilket är att få elever att börja problematisera genusmönster. 

Lägger man som lärare fram Nikolajevas motsatspar utan att på djupet diskutera dem i 

relation till begreppen normer och stereotyper och vad det innebär att skapa genus kan 
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detta få förödande konsekvenser i form av att elever i stället fostras in i 

genusstereotyperna. Lyckas man dock som lärare på ett tydligt sätt framföra att 

motsatsparen är stereotyper och får eleverna att reflektera över hur femininitet och 

maskulinitet medvetet har skapats och applicerats på Katniss och Peeta finns det mycket 

att lära. Eleverna kan bland annat ges tid till att plocka ut citat ur romanen och utifrån 

Nikolajevas motsatspar reflektera över hur femininitet och maskulinitet skapats i dessa 

citat, på samma sätt som i analysen av denna studie. Ett annat sätt att få eleverna att 

reflektera över genus som en social och kulturell skapelse kan också vara att be dem 

reflektera över och diskutera vad de tror hade hänt om Katniss i stället var en pojke och 

Peeta var en flicka och hur detta hade påverkat andra karaktärers uppfattningar om dem. 

Detta gör att elever ges möjlighet att kritiskt granska de förväntningar som finns på 

flickor och pojkar/kvinnor och män i samhället. Dessa sätt att arbeta med romanen gör 

att en diskussion kan föras om hur genusmönster påverkar Katniss och Peeta, och i ett 

större perspektiv även hur dessa konstruktioner påverkar människor i samhället i 

allmänhet. Hungerspelen är alltså en roman som kan användas för att på ett konkret vis 

synliggöra normer och stereotyper och hur dessa, i relation till femininitet och 

maskulinitet, endast är en social och kulturell skapelse och inga regler som människor, 

utifrån deras kön, behöver rätta sig efter. 
 

Fastän Hungerspelen presenterar normbrytande karaktärer, något som kan kategoriseras 

som icke-sexistisk litteratur (Diekman och Murnen 2005, 374), lyckas alltså 

Hungerspelen inte helt med att frångå skildringen av stereotypa karaktärer. Detta 

tydliggör än mer hur viktigt det är att problematisera romanen i klassrummet och även, 

med sina elever, diskutera hur karaktärerna bekräftar stereotyper. Fokuserar man i 

undervisningen enbart på de normbrytande dragen hos karaktärerna kan detta innebära 

att de stereotypa dragen hos karaktärerna förbises och således indirekt accepteras. På så 

vis kan underliggande stereotyper och normer omedvetet införlivas hos elever. 
 

Precis som Pereira (2012, 133) hävdar kan ämnen som berör genus och feminism vara 

känsliga för elever att tala om, vilket är viktigt för lärare att ha i åtanke. Detta gör dock 

inte ämnena mindre viktiga att diskutera, snarare tvärtom. Eftersom en diskussion om 

sådana här ämnen kan utveckla elever i att kritiskt granska sin omvärld och att 

omvärdera sådant som de tidigare tagit för givet (Pereira 2012, 131) kan undervisningen 

leda till att eleverna börja ifrågasätta normer och stereotyper. Elever ges således 

möjligheten att, oberoende av vilket kön de identifierar sig med, förstå att de har rätt att 
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”finna sin unika egenart” (Gy11 2011, 5), vilket innebär att de har rätt att vara precis 

som de vill vara, utan krav på att följa normativa och stereotypa genusmönster. En 

lärare bör dock vara medveten om att ett undervisningsområde, där elever förväntas läsa 

en roman på 304 sidor samtidigt som de förväntas diskutera känsliga ämnen, tar tid. 

Detta är något som även Pereira (2012, 132) nämner. Tidsaspekten kommer troligtvis 

alltid att vara ett problem och kan leda till att undervisningen stressas igenom. Detta kan 

i sin tur leda till den didaktiska implikationen att elever inte får förståelse för vad 

normer och stereotyper är, vilket innebär att kärnan i undervisningen inte når fram till 

eleverna. En lösning på ett sådant här problem skulle kunna vara att, i stället för att låta 

eleverna läsa hela romanen, låta dem läsa utdrag av den. På så vis ges elever tid till 

läsning, samtidigt som mer tid kan avsättas för diskussioner och reflektioner om normer 

och stereotyper och innebörden och konsekvenserna av dessa i dagens samhälle. 

Genusmönster är så pass fastrotade hos oss människor att det ibland kan vara svårt att 

synliggöra dem. Att handla och tänka utefter stereotypa feminina och maskulina 

mönster är ofta en omedveten handling, och inget människor bör dömas för. Men, vad 

lärare kan göra genom att använda och analysera Hungerspelen i ett klassrum, är att 

medvetandegöra elever om denna omedvetna handling för att på så sätt bidra till elevers 

förmåga att kritiskt reflektera över skapandet av genus. 
 

7.3 Vidare forskning 

När det gäller Katniss och Peeta finns det mycket att analysera sett till begrepp som 

stereotyper, femininitet och maskulinitet. Eftersom denna studie enbart har fokuserat på 

den första romanen i en trilogi, hade det varit av intresse att analysera hur Katniss och 

Peeta framställe ur samma perspektiv i de två andra romanerna. 
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