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Abstract 

Title: The fictional couple Ignace, a helping hand for a norm critical education – A queer 

theoretical close reading of Frida Stéenhoff’s short story Ett sällsamt öde with a didactical basis. 

 

The purpose with this paper is to use an older belletristic litterature, like in this case Ett sällsamt 

öde by Frida Stéenhoff and do a queer theoretical analysis of the short story and then discuss the 

didactical implications the short story and my reading of the short story can have in the Swedish 

school and the work to active counteract discrimination.  

 

I have designed three questions who can answer my purpose with this paper. The following 

questions are: 

- How do Mikael and Ethel challenge the heterosexual standard?  
- How can the important breakfronts in the short story be comprehended and explained by the 

queer theory? 

- What in my reading of the short story can be actualized as relevant in the didactic field? 

 

The method I have used to answer these questions is a queer theoretical close reading of the short 

story. I have been able to use this method with the help of the queer theoretical perspective as my 

thesis and concepts such as Butler’s perfomativity and Foucault’s categorizing and exlusion are 

important concepts in my analysis and result. The conclusion I have been able to reach is that the 

short story Ett sällsamt öde actually is a story that can be used in the Swedish school and the 

work to actively counteract discrimination. With the queer theoretical perspective as my basis I 

have been able to find four different aspects that I consider important for the story itself but also 

to discuss with the students in school. These four aspects are Mikael Ignace’s identity, his suicide 

and Ethel’s psychological state and her way back to the nursing home as she herself once upon a 

time was admitted to. These four aspects challenge the heterosexual state and can from a queer 

perspective interpreted as Frida Stéenhoff’s figurative metaphors for a more comprehending 

society. With these aspects to my help I want to use queer pedagogy with my students to show 

them that norms, categorizing and similar aspects are constructions built by human beings and 

therefore are able to be critically examined and that they are changeable.  
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1. Inledning 
 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen, solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2011) 

 

Dessa begrepp finner vi i den svenska skolans värdegrund. Det är alltså dessa begrepp som ska 

förmedlas och gestaltas av Sveriges lärare och en av dessa lärare kommer vara jag. Men hur kan 

jag som lärare förmedla dessa värdegrundsbegrepp till mina blivande elever utan att råka ”trampa 

någon på tårna”? Ett materiellt ting som kan besvara min fråga är skönlitteratur. Med hjälp av 

skönlitteratur kan man som lärare förmedla det mesta till sina elever. De skeenden som beskrivs i 

skönlitteratur behöver inte peka ut någon, de behöver inte vara verklighetsbaserade för att nå ut, 

de kan tolkas olika beroende på hur man läser litteraturen, men framförallt är det ett bra material 

för att starta viktiga diskussioner med eleverna med hjälp av fiktiva karaktärer som underlag.    

 

Om man sedan fortsätter läsa i den svenska skolans värdegrund så kan man bland annat finna 

dessa citat: ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska 

aktivt motverkas.” (Skolverket, 2011). ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011). Citaten 

tyder på att den svenska skolan aktivt ska arbeta mot diskriminering och upplysa Sveriges elever 

om att alla människor är lika mycket värda oavsett bakgrund. Du är med andra ord som individ i 

det svenska samhället fri att vara den du vill vara utan att någon ska ha rätt att ifrågasätta dig eller 

din identitet.  

 

Lena Kåreland skriver i sin bok Läsa bör man…? att ”genom skönlitterära erfarenheter antas 

människor bli mer vidsynta och nyanserade i sitt förhållningssätt gentemot det främmande och i 

förlängningen kanske rent av mer reflekterande kring den kultur man själv är en del av.” 

(Kåreland, 2009, s.68). Jag håller själv med detta påstående och tillämpar därför detta citat som 

ett argument till varför jag gör denna uppsats. Mitt syfte med denna uppsats är nämligen att att 
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använda mig av ett äldre skönlitterärtverk, som i detta fall Ett sällsamt öde och göra en 

queerteoretisk analys av verket. Med hjälp av verkets handling men även min egen läsning av 

verket kommer jag sedan diskutera didaktiska implikationer som jag funnit och hur dessa kan 

hjälpa mig som lärare i mitt arbete att aktivt motverka diskriminering.  

2. Bakgrund 

2.1 Frida Stéenhoffs liv 

Frida Stéenhoffs far var en högt uppsatt själasörjare åt den dåvarande prinsessan i Sverige, 

Eugénie, men också grundare till den Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Detta medförde till en 

strängt religiös uppfostran för henne. Hon bröt sig så småningom loss från faderns religiösa 

uppfostran och gifte sig med Gotthilf Stéenhoff. Tillsammans flyttade de till Sundsvall. I början 

av sitt liv i Sundsvall föredrog Frida Stéenhoff att måla men snart fick hon även lusten att skriva. 

Till en början skrev hon med all försiktighet olika uppsatser i uppslaget Idun men bara kort 

därefter skrev hon sitt första drama Lejonets unge. Under Frida Stéenhoffs tid var kvinnliga 

författare inte särskilt uppskattade och på grund av detta valde hon att använda sig av 

pseudonymnamnet Harold Gote när hon publicerade sitt drama. Så snart det avslöjades att det var 

Frida Stéenhoff som stod bakom namnet Harold Gote blev det en väldig fart på hennes 

författarskap eftersom samhället ville ha mer av namnet bakom Harold Gote. Dramat Lejonets 

unge iscensattes i mer än trettio år och hon började skriva fler dramer och andra sorters text, men 

denna gång under sitt eget namn Frida Stéenhoff. (Melander, 2017, s.191). 

 

Med inspiration från sin nyfunne vän Ellen Key, introducerade Frida Stéenhoff år 1903 det 

feministiska tänket i den svenska debatten. Fridas introduktion löd: "Från att ha varit en 

kvinnornas strid mot männen är den nu en strid med männen mot andra kvinnor och män. Den är 

icke längre en strid mellan kön. Icke heller mellan klasser. Den är en strid mellan själar." 

(Melander, 2017, s.191). Med detta citat ville hon väcka samhället från sina heteronormativa 

tankar om vad som är manligt och kvinnligt och istället framföra att kön inte ska spela någon roll, 

utan det är den du är som person som spelar roll, oavsett kön. ”Feminismen var för henne förnuft, 

upplysning och frigörelse från dammiga seder och bruk överlag i samhället” (Pettersson, 2007). 

Feminismens koncept kan därför ses som betydelsefull för Frida Stéenhoff som redan som ung 

valde att ta avstånd från sin stränga religiösa uppfostran, men också vågade ifrågasätta det 
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heteronormativa samhället genom att skriva verk med hjälp av ett pseudonymnamn. Hennes 

passion för feminismen visades tydligt i hennes nästkommande verk där hon bland annat skrev 

novellen Ett sällsamt öde. Novellen går att finna i hennes novellsamling Kring den eviga elden 

där aktuella sexual-politiska problem tematiseras. (Borgström, 2012, s.44). 

 

2.2 Fridas Ett sällsamt öde 

Ett sällsamt ödes frammålning av den sexuella frigörelsen var ett av flera verk av Frida Stéenhoff 

som ifrågasattes i den svenska debatten. Hennes motiv var dock att behandla radikala ämnen för 

sin tid (Pettersson, 2007). Något hon lyckades med i denna novell. Varför sågs en person som 

ville älska någon av samma kön som defekt? Varför var det ett brott att vissa kvinnor och män 

ville klä sig i sitt motsatta köns utstyrsel?  

 

Idag har vi kommit så långt att vi skapat ett begrepp för människor som till exempel använder sig 

av andra attribut och utstyrslar än vad normen anser vara typiska för det kön de blivit tilldelad, 

nämligen transperson. (Transformering.se, 2016) Transperson är ett paraplybegrepp för att 

rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig 

med begreppet trans. (Transformering.se, 2016) Trans är ett av de begrepp som finns under 

samlingsnamnet queer. ”Queer är ett begrepp som beskriver ett kritiskt förhållningssätt till 

normer. De normer som queer i stor utsträckning vill synliggöra och problematisera är 

heteronormen och tvåkönsnormen. Queer kan också användas som en identitet och uttrycker då 

en önskan att slippa identifiera sig. Queerteori och queerpraktik handlar om att synliggöra de 

maktstrukturer som pågår i samhällen för att kunna ändra på dem.” (HBT-kojan.se, u.å). Trots att 

vi idag kommit så långt så att vi skapat ett begrepp av detta så tycker jag att detta perspektiv inte 

tas upp tillräckligt mycket i den svenska skolan för att aktivt arbeta med skolans värdegrund och 

normkritisk undervisning.  

 

Med inspiration från kursen Teori & metod på Södertörns högskola där vi läste det 

skönlitteräraverket Drottningens juvelsmycke (1834) fann jag ett plötsligt intresse för hur begrepp 

som transperson men även homosexualitet skildrades i äldre verk. Att könsöverskridande 

uttrycksformer funnits redan för flera hundra år sedan kan man egentligen inte blunda för vare sig 

man är för eller emot queerbegreppet, men att få det uppmålat i ett skönlitterärt verk är en 
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upplevelse för sig. Min passion för litteratur kommer infinnas även när jag arbetar som lärare, 

vilket även syns i mitt val av metod för denna uppsats, vad lämpar sig då bättre än att lyfta ett 

litterärt verk som kan hjälpa mig att aktivt motverka diskriminering?  

3. Tidigare forskning 
Att analysera och använda sig av Frida Stéenhoffs novell Ett sällsamt öde verkar jag vara ganska 

ensam om i den akademiska sfären. Eva Borgström har dock skrivit i tidningen Tidskrift för 

genusvetenskap en artikel om flera av Frida Stéenhoffs verk. Bland annat Ett sällsamt öde. I 

artikeln som rubricerats som Frida Stéenhoff, Ellen Key och den samkönade kärleken ges ett 

kortfattat återberättande av verket med Borgströms egna tolkningar i form av kommentarer. 

Borgström jämför bland annat Ett sällsamt öde som ett feministiskt svar till författaren August 

Strindbergs Giftasnoveller eftersom Frida Stéenhoff i sin novell riktar kritik mot den ojämlika 

könsordningen. (Borgström, 2012, s.44). Borgström jämför även karaktären Mikaels död som en 

symbolisk jämförelse med hur Sapfo tog livet av sig. (Borgström, 2012, s.46). Det finns dock 

många uppsatser om Frida Stéenhoffs drama Lejonets unge men någon queerteoretisk närläsning 

av verket fann jag inte.  

 

Det är dock värt och nämna att det, trots brist på forskning om just Frida Stéenhoffs verk, 

förekommer queerteoretisk närläsning av verk på flera olika håll. Bland annat har jag funnit 

inspiration i Moa Holmqvists avhandling: Könsväxlingar: Nedslag i svensk translitteraturhistoria 

1800-1900: Lars Molin/Lasse-Maja och Aurora Ljungstedt/Claude Gerard där Holmqvist 

undersöker transmotiv i svensk skönlitteratur innan ”trans” blev ett begrepp, en diagnos och en 

identitet. (Holmqvist, 2016, s.4).  

 

Förutom min queerteoretiska närläsning av Ett sällsamt öde kommer jag även skriva en didaktisk 

diskussion kring min queerteoretiska närläsning av novellen. Till min hjälp har jag därför använt 

mig av avhandlingar som bland annat Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skola och 

lärarutbildning av Lena Kåreland (red) och Normkritisk pedagogik – makt, lärande och 

strategier för förändring av Janne Bromseth och Frida Darj (red).  

 

Lena Kåreland och hennes medförfattare diskuterar i sin avhandling vilken position skönlitteratur 

har i dagens svenska skola men de argumenterar också för att litteraturens roll är under 



 9 

förändring i den svenska skolan. Med citat från bland annat den amerikanske filosofen Marta C. 

Nussbaum för de argument om varför skönlitteratur är bra och vad det bidrar till i 

skolundervisningen men också hur det bidrar till elevernas narrativa fantasi. I Janne Bromseth 

och Frida Darjs avhandling diskuterar de tillsammans med sina medförfattare vikten med 

normkritisk undervisning och hur det kan utveckla den svenska skolan till det bättre. De 

diskuterar även hur queerpedagogik kan utföras i skolan men också hur man som lärare ska tänka 

och motverka ett vi- och dom tänkande samtidigt som man ska hjälpa elever att ha ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot samhället som vi lever i idag, utan att försöka stereotypisera vissa 

individer i samhället.   
 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att använda mig av ett äldre skönlitterärtverk, som i detta fall Ett 

sällsamt öde och göra en queerteoretisk analys av verket, för att sedan diskutera de didaktiska 

implikationer novellen och min läsning av novellen kan ha i den svenska skolan och i skolans 

värdegrundsarbete för att aktivt motverka diskrimering.  

 

Utifrån mitt syfte har jag även formulerat tre frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån. 

Dessa är:  

- Hur utmanar Mikael och Ethel den heterosexuella normen?  

- Hur kan de viktiga brytpunkterna i novellen förstås samt förklaras utifrån queerteorin? 

- Vad i min läsning av verket kan aktualiseras som relevant inom det didaktiska fältet?  

5. Teorianknytning 
I denna del av uppsatsen kommer jag skriva en kort historik om det queerteoretiska perspektivet. 

Jag kommer skriva om både bakgrunden till varför queer uppkom i den akademiska världen, men 

också om hur det queerteoretiska perspektivet kan tolkas utifrån en poststrukturalistisk syn på 

makt, kunskap och identitet.  

 

5.1 Bakgrund till det queerteoretiska perspektivets uppkomst 

Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok Vad är queer? om året 1990 då queerrörelsen tog fart i 

USA. I samband med detta influerades även den akademiska världen att börja titta närmare på 
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begreppet queer. I den akademiska världen namngavs detta för queerteori, en teori som 

framförallt influerades av forskaren Michael Foucault samt sociologen Jeffrey Weeks arbeten. 

Anledningen till att queerteorin skapades och blev en egen teoretisk ingångspunkt i forskning var 

för att människor efterlyste en mer ”nyanserad och problematiserande diskussion om begrepp 

som sexualitet, samhälle, identitet och utanförskap” något som saknades inom 

homosexualitetsforskningen som dominerade under denna tid. Det akademiker främst fokuserade 

på i homosexualitetsforskningen var att kartlägga de homosexuellas liv och erfarenheter vilket 

medförde till att det blev mer fokus på det ”avvikande” snarare än på hur sexuella normer 

uppstår, fungerar, upprätthålls och ifrågasätts. (Ambjörnsson, 2016, s.33). Tiina Rosenberg 

skriver i sin bok Queerfeministisk agenda om att ”queerteorin inte söker efter någon 

ursprungssexualitet eller annan idyllisk ursprung, utan fokuserar den heterokulturella dominansen 

som en förtrycksmekanism.” (Rosenberg, 2002, s.63). Med förtrycksmekanism menas det att den 

heterokulturella dominansen tyder på förtryck/despotism av individer som inte identifierar sig 

med till exempel den heteronormativa matrisen  i samhället och att det är just denna dominans 

som skapar utanförskap. Queerteorin betraktar med andra ord sexualiteter som socialt, historiskt 

och geografisk konstruerade och inte som solida föreskrifter.  

 

5.2 Vad står teorin för? 

Queerteorin bygger på att sexualitet kan förstås genom flera olika aspekter. Exempelvis kan 

sexualitet förklaras genom ett normsystem ”(där juridiska regelverk eller människors attityder 

sätter ramarna för vad som är legitimt och illegitimt)”. (Ambjörnsson, 2016, s.34). Ambjörnsson 

skriver att ”poängen med queerteorin inte är att bena upp och utreda vad som är vad, utan att 

istället undersöka hur det vi i samhället beskriver som sexualitet organiseras, regleras och 

upplevs.” (Ambjörnsson, 2016, s.34). Genom denna förklaring går det därför att konstatera att 

queer snarare är ett kollektivt av namn för flera olika kritiskt granskande perspektiv på sexualitet. 

(Ambjörnsson, 2016, s.34). 

 

Tiina Rosenberg skriver vidare om Judith Butler, en av de mest omtalade queerteoretikerna. 

Butler menar att ”det queeras uppgift är att bryta upp kategorier, inte förvandlas till en” 

(Rosenberg, 2002, s.11). I Butlers fotspår går även professor Don Kulick. Kulick har skrivit om 

begreppet queer på hemsidan Nationalencyklopedin där han skriver att queer inte betecknar en 
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identitet utan ett kritiskt förhållningssätt till det normativa. (Rosenberg, 2002, s.12). Det kritiska 

förhållningssättet ses som ”en position som är tillgänglig för vem som helst som är 

marginaliserad genom sexuella handlingar eller genusidentifikation” (Rosenberg, 2002, s.64). 

Den marginaliseringen eller utanförskap som personerna utsätts för ska därför stå för grund för 

den insiktsfulla kritik av samhälle och kultur som då går att bedriva. (Rosenberg, 2002, s.64). 

Även historikern David M Halperin menar på samma sak. Halperin påstår att ”ju mer queerteorin 

förvandlas till en normativ akademisk disciplin, desto mindre queer blir den” (Rosenberg, 2002, 

s.12). 

 

5.3 Den poststrukturalistiska synen på makt, kunskap och identitet 

Fanny Ambjörnsson skriver vidare i sin bok Vad är queer? om att vi måste skaffa oss en 

grundläggande förståelse för den poststrukturalistiska synen på makt, kunskap och identitet för att 

förstå queerteorins innebörd och inverkan. (Ambjörnsson, 2016, s.37). 

 

Det var under 1960-70 talet som akademiker började ifrågasätta den traditionella vetenskapens 

tro på en objektiv och observerbar universell sanning. Akademikerna hade influerats av den 

strukturalistiska synen på världen, där man menade på att något/någons betydelse alltid skapas i 

relation till något/någon annan. Ett exempel på detta tar Ambjörnsson upp i sin bok: Begreppet 

”vuxen” har till exempel ingen innebörd om det inte skapas i relation till exempelvis begreppet 

”barn”. Det är alltså inte förrän i jämförelse med begreppet barn som begreppet vuxen får en 

betydelse. Detta kallas även för essentialism. (Ambjörnsson, 2016, s.38). 

 

Ambjörnsson skriver vidare att just den strukturalistiska synen på världen har inspirerat många 

psykoanalytiska tänkare som till exempel Jacques Lacan. Lacan pratade mycket om människans 

jag-perspektiv, där han menade på att vi skapar och blir de vi är genom den spegling vi får genom 

andra människors blickar. Det Lacan menar med detta är alltså att begreppet ”jag” inte har någon 

innebörd om det inte skapas i relation till hur andra ser oss som individer. (Ambjörnsson, 2016,  

s.38).  

 

Några som kritiserade det essentialistiska tänkandet var feminister. De menade på att det var just 

denna jämförelse av två begrepp som skapade det stereotypiska manliga och kvinnliga.  
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Att kvinnor till exempel behövde följa tradition och vara mjuka, fina och ha en förmåga för 

omsorg för att bli kallade för kvinnor är ett tydligt exempel på detta. Detta är inte vad begreppet 

kvinna står för, utan det är vad specifika kulturella, ekonomiska och historiska sammanhang har 

byggt upp i relation till begreppet kvinna. Kritik av det essentialistiska tänkandet kallas på ett 

finare språk för det antiessentialistiska synsättet eller konstruktivism, det vill säga en 

misstänksamhet mot att våra identiteter och handlingar skapas av andra människors syn på oss 

men också misstänksamhet mot att dessa identiteter och handlingar som skapas delas av alla 

människor i alla kulturer och i alla tider. Identiteter är med andra ord konstruktioner av 

människan menade konstruktivisterna. (Ambjörnsson, 2016, s.38). 

 

En filosof som även han argumenterade för det konstruktivistiska synsättet var Jean-Francios 

Lyotard. Lyotard menade på att ”beroende av var, när och hur du befinner dig på en plats, 

kommer du att uppfatta världen på olika sätt.” Det Lyotard menar med detta är att sanningen 

alltid är tillfällig och kommer enbart att spegla en viss grupps syn på världen vid en viss historisk 

tidpunkt. (Ambjörnsson, 2016, s.39). Det konstruktivistiska synsättet fick så småningom bli en 

egen tanketradition och gick då under namnet den poststrukturalistiska tanketraditionen. Denna 

tanketradition förespråkar att begrepp som exempelvis ”vuxen”, ”flicka, ”barn” och ”pojke” 

aldrig kommer ha ett slutgiltigt svar på sitt innebörd. Det går därför att säga att språket är något 

instabilt och omöjligt att fastställa, språket skapar istället en bild av vad som är verkligt och 

betydelsefullt i livet. Det går därför att konstatera utifrån detta tankesätt att det är språket som 

skapar våra identiteter och självuppfattningar. (Ambjörnsson, 2016, s.40-41).  

 

En annan viktig person för den poststrukturalistiska tanketraditionen är den kände teoretikern 

Michael Foucault. Ambjörnsson skriver att Foucault bland annat har haft en väldigt stor betydelse 

i det queerteoretiska perspektivet. Foucault skriver att det sedan 1800-talet har ökat med 

klassificeringar och namngivande av samhällsmedborgare för att man ska ha bättre kontroll över 

dem. Under till exempel 1800-talet uppkom begrepp som ”pervers”, ”galen” och ”homosexuell” 

som skulle spegla vissa individer i samhällets handlingar. Om du till exempel haft samlag med en 

individ av samma kön blev din nya identitet ”homosexuell”. Den nya identiteten gav dig plötsligt 

en ny historia och ett nytt ursprung. Foucault menar att på grund av detta kunde vår syn på oss 

själva och verkligheten vara avgörande och förändras helt och hållet. (Ambjörnsson, 2016, s.41). 
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Förutom att du kategoriserades under ett eget begrepp medföljde även en normaliseringsprocess i 

samhället. Nu var det plötsligt vissa människor som var mer önskvärda än andra, vissa som var 

bättre än andra och vissa som var mer normala än andra. Det skapades med andra ord ett plötsligt 

”vi och dom” tänkandet, ett nytt maktperspektiv i samhället. Om du inte placerades i någon av de 

normativa kategorierna hamnade du per automatik i en underordnande position i samhället. Det 

välkända maktbegreppet har därför en stor betydelse för våra identiteter och självuppfattningar 

(Ambjörnsson, 2016, s.42). 

 

5.4 Tema trans 

Med hjälp av den poststrukturalistiska synen har det queerteoretiska perspektivet flera centrala 

teman att utgå ifrån. Ett av dessa teman går under namnet trans, eller överskridande identitet. Det 

är även detta tema som jag framförallt kommer använda mig av i min litteraturanalys av novellen 

Ett sällsamt öde. Under kategorin trans behandlas tankar om ”identiteters inneboende 

föränderlighet, ambivalens och instabilitet. Med utgångspunkt i att identiteten är performativ 

snarare än essentiell.” (Ambjörnsson, 2016, s.44). 

 

Begreppet perfomativitet kopplas framförallt till Judith Butler. Butlers ursprungsformation av 

begreppet kommer från språkfilosofen J.L Austin som menar att språk inte enbart avspeglar en 

existerande verklighet, utan den är snarare en aktiv handling som skapar vår bild av verkligheten 

(Ambjörnsson, 2016, s.112). Butler förklarar att det som menas med detta är att vi redan från 

födseln konstrueras in i det kön vi kommit till världen med, med hjälp av performativa 

handlingar. Är du till exempel en pojke ska du ha på dig blått, du ska bli kär i tjejer och gärna 

vara aktiv och tänja på reglerna för det är så man är en riktig pojke. Vi vägleder alltså in oss 

själva till olika könsidentiteter och dess handlingar som vi tror är korrekta, när det i själva verket 

inte finns rätta uttryck för en könsidentitet. ”Könsidentiteten är istället en effekt av ständigt 

upprepande handlingar.” (Ambjörnsson, 2016, s.113). Med hjälp av sin teori konstaterar Butler 

att det alltså inte finns något ursprungligt manligt eller kvinnligt, heterosexuellt eller 

homosexuellt och så vidare, alla dessa begrepp är bara en rad av kulturella och sociala regler som 

vi måste leva upp till för att ses som normala av samhället. (Ambjörnsson, 2016, s.113).  
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6. Metod och material 

6.1 Metod 

Föreställningar om vad som är heteronormativt, det vill säga den norm som förutsätter att alla 

individer är intresserade av individer av motsatt kön och att man identifierar sig med det kön man 

ser ut att tillhöra är alltså en av de aspekter som queerteorin utmanar och det är även här min 

tyngdpunkt kommer ligga i min analys. 

 

Med hjälp av en queerteoretisk närläsning av novellen Ett sällsamt öde kommer jag analysera 

huvudkaraktärerna Mikael och Ethel och hur de utmanar det heteronormativa samhället. Jag 

kommer använda mig av det queerteoretiska temat trans när jag analyserar Mikaels identitet och 

personlighet. Begrepp som perfomativitet kommer vara ett av de viktigare begreppen under 

denna analys då jag vill ta fasta på de könskonstruktioner som skapas utifrån det heteronormativa 

samhälle som de fiktiva personerna Mikael och Ethel lever i. Jag kommer även analysera det 

heteronormativa samhället som författaren Frida Stéenhoff skriver om och hur och varför den 

skapar utanförskap, till min hjälp kommer jag bland annat att använda mig av Michael Foucaults 

teori om kategorisering och utanförskap som finns i Fanny Ambjörnssons bok Vad är queer? 

men jag kommer också använda mig av Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda för att 

med hjälp av boken analysera det heteronormativa samhället i Frida Stéenhoffs verk med 

utgångspunkt i den poststrukturalistiska synen. Till sist kommer jag även analysera hur de viktiga 

brytpunkterna i novellen kan förstås med hjälp av queerteorin och om teorin kan förklara varför 

de viktiga brytpunkterna i novellen sker.  

 

Utifrån min läsning av novellen kommer jag även att skapa en didaktisk diskussion med 

utgångspunkt i Lena Kårelands bok Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skola och 

lärarutbildning, samt boken Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring 

av Janne Bromsteth och Frida Darj. Med hjälp av argument och motiv från dessa böcker ska jag 

försöka aktualisera novellen och min läsning av novellen med den svenska skolan idag och hur 

man rent didaktiskt kan använda sig av skönlitterära verk som Ett sällsamt öde i sin undervisning. 

Jag kommer även diskutera vad följderna av en queerteoretisk närläsning kan ge i den svenska 

skolan.   
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6.2 Material och urval 

Novellen Ett sällsamt öde är femtio sidor lång och finns i Rosenlarvs upplaga som går under 

namnet Blott ett annat namn för ljus. Trots sina fåtal sidor erbjuder novellen en väldigt robust 

berättelse. Det första jag kom och fundera på efter min första läsning av novellen var hur bra 

novellen skulle lämpa sig för en gymnasieklass i dagens svenska samhälle. Berättelsen är 

tillräckligt lång för att alla elever ska hinna läsa den med hjälp av ”queera glasögon” och 

berättelsen är tillräckligt slitstark för att diskuteras i en gymnasieklass. Novellen är skriven för 

mer än hundra år sedan vilket gör att den inte är nutidscentrerad och inte skriven ur ett 

queerperspektiv som många böcker om karaktärer som utmanar det heteronormativa samhället 

kan vara idag. Detta medför att berättelsen går att kritiskt granska utifrån flera olika ramar, 

däribland queer.  

	  
6.3 Sammanfattning av Ett sällsamt öde 
Ett sällsamt öde utspelar sig i Amerika, årtiondet är dock okänt. Novellen börjar med att 

berättaren talar om en historia från Amerika där en framstående ämbetsman avlidit och det var 

först efter hans död som det blev för allmänheten känt att den avlidne under sin tid som levande 

varit en kvinna. Berättaren fortsätter med att berätta om en annan liknande historia som hen 

(berättarens kön är okänt) stött på med liknande likhetsdrag som historien ovanför.  

 

Huvudpersonerna i denna historia är Mikael Ignace och Ethel. De träffar på varandra och efter 

några dagar ihop så blir de förälskade. Detta leder till att de ska gifta sig. Samma natt som 

giftermålet har skett blir Mikael som en annan person. Efter många om och men berättar han då 

för Ethel att han har bedragit henne, han är en kvinna. Ethel hamnar i svårt chocktillstånd och blir 

psykiskt sjuk som följd. Symtomen för hennes sjukdom är att hon glömmer allting i sitt liv, hon 

känner inte ens igen sin egen mamma som kommer på besök efter att Mikael tagit med Ethel till 

en av de främsta asylen/vårdhemmen som tar hand om människor med olika mentala sjukdomar. 

Efter ungefär ett år på asylen/vårdhemmet konstaterar läkaren att Ethel inte är farlig för 

omvärlden och de förflyttar sig till Sicilien. Det dröjer inte länge innan Ethel helt plötsligt vaknar 

ur sitt maniska sinnestillstånd och blir medveten om allt hon varit med om, men denna gång kan 

hon tänka konstruktivt kring allt hon upplevt ända sen Mikael förklarade att han egentligen är en 

kvinna. När Mikael får se att Ethel återfått medvetandet frågar han henne om han får berätta sin 

livshistoria, det går snabbt, det lovar han. Men Ethel vill inte höra små utdrag, hon vill höra allt 
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så Mikael berättar från början till slut. Mikael berättar om hur han i 22-års åldern förälskade sig i 

en kvinna, lik Ethel men som tyckte Mikael var avskyvärd eftersom han var en kvinna. Då beslöt 

sig Mikael för att begå självmord genom att skjuta sig själv i huvudet. I vänstra tinningen gick 

skotten in men på något mirakulöst vis överlevde han skottet. Efter denna nära döden upplevelse 

vankade Mikael av och an i hela tolv år av skamfylld och förtvivlad längtan efter att bli och få 

älska någon. Mikael stöter en dag på historien om mannen från Amerika som visade sig vara en 

kvinna när han avlidit. Att han levat lycklig i ett äktenskap under alla dessa år var de orden som 

inpräntade sig i Mikaels huvud. Han ville känna detsamma. Han hade inget val än att berätta om 

sin förtvivlade längtan efter kärlek till någon pålitlig person, och denna pålitliga person var hans 

kusin som älskade honom och var villig att göra vad som helst för honom, vilket han gjorde i 

detta fall också. Kusinen gav sin identitet, Mikael Ignace, till honom och utvandrade själv till 

Persien. Mikael tog sig på en manlig klädnad och efter sitt identitetsbyte har han levt i sin 

manliga klädnad. Den kärlek som han upplevde som 22-åring hade han inte upplevt förrän han 

träffade Ethel. Mikael ber sedan flera gånger om ursäkt för den han är och att han inte kan ro för 

det. Ethel förlåter honom men menar på att de ändå bör skilja på sig. Mikael går med på detta om 

Ethel bara låter en målare måla av hennes porträtt, som det enda minne Mikael kan ha kvar innan 

de går åt skilda vägar. Ethel går med på detta och porträttmålningen sätts igång av konstnären 

Herr Leyel. Under porträttmålningens gång förälskar sig Herr Leyel i Ethel, detta är något Mikael 

märker av och med sitt brustna hjärta tar han sig till en klippa vid ganska djupt vatten, binder fast 

ett rep med en sten runt halsen och hoppar. Han avslutar sitt liv. Ethel sörjer honom och efter 

hans självmord blir det framkommen att Mikael egentligen var en kvinna, något som Ethel får 

betala för när alla i hennes omgivning ”brännmärker henne” och ignorerar henne, till och med 

Herr Leyel som genast efter denna nyhet flyr med hennes porträtt. Ethel bestämmer sig då för att 

återvända till asylen/vårdhemmet hon själv fick vård av en gång i tiden och där börjar hon arbete 

med att hjälpa andra människor med olika tillstånd.  

7. Analys och resultatredovisning 

7.1 Mikael Ignace nebulösa identitet, en utmaning mot den heterosexuella normen? 

Den kanske viktigaste karaktären i novellen Ett sällsamt öde är den unge herrn Mikael Ignace, 

den unge herrn som förändrade Ethels liv föralltid. Genom hela berättelsen får man följa Mikaels 

utseende, attribut och känslomässiga utslag från Ethels ögon. Ethel jämför i början av novellen 
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hans utseende med Napoleon Bonaparte. ”De mejslade dragen, den fina, böjda näsan, den totala 

skäggfriheten, de tunna, skarpt markerade läpparna, den framskjutande hakan, allt hade likhet 

med den store Bonaparte.” (Stéenhoff, 2007, s.32). Men trots sin ståtliga karaktär ser Ethel mer i 

Mikaels blick, ”ett större mått av både lidelse och reflexion än människornas flertal.” (Stéenhoff, 

2007, s.32). Ethels målande beskrivning av Mikaels maskulina utseende tar en hastig vändning 

när hon på nästa sida av novellen markerar att hans invärtes lynne inte är lika maskulin som hans 

utvärtes. Detta konstateras när de tillsammans diskuterar automatbilåkning och Mikael säger att 

han oftast blir lite nervös när farten ökar eftersom han är rädd för att köra över en människa. 

Dessutom hade han redan nästan kört över en duva och bara det förklarar han som en obehaglig 

upplevelse. Att han anser att detta är en obehaglig upplevelse utmärker hans invärtes lynne 

tillräckligt mycket då Ethel svarar: ”Ni måtte inte vara riktigt ”manlig”, om däri ingår något mått 

av blodtörstighet?” (Stéenhoff, 2007, s.33). Ethels kommentar kan här kopplas till Butlers 

begrepp performativitet. Hennes verklighet baseras på vad det heteronormativa samhället som 

hon befinner sig i säger om den manliga könsidentiteten. Att vara orädd är en av dessa attribut en 

man ska ha, att Mikael upplever automatbilåkning med högre fart som obehagligt ses därför inte 

som ett typiskt maskulint attribut och han avviker plötsligt från den ”manliga” bilden. Ethel 

konstruerar med andra ord Mikaels könstillhörighet baserat på den heteronormativa dominansen i 

samhället. 

 

Författaren Frida Stéenhoff är noga med att tillföra sina egna tankar och ställningstaganden i sin 

novell. Hennes talesperson för detta är Mikael. Med hjälp av Mikael som karaktär belyser hon 

kvinnans tillvaro, att kvinnan ska kunna vara fri och inte bunden till sin man på grund av ett 

äktenskap. Tydligast ser vi detta när Mikael efter deras bröllop säger till Ethel: ”Du är inte 

bunden vid mig. Tro inte, att du med vigseln, med färden hit eller genom några andra av våra 

gemensamma anordningar på något sätt klippt av din tillvaro. Du har inte stängt in dig i nya 

former eller förbundit dig till något. Kom ihåg, att du inte på minsta vis är min fånge. Du är lika 

fri som någonsin. Släpp inte den tanken, att du är fri – så förlåter du mig lättare.” (Stéenhoff, 

2007, s.40). Detta kan tolkas som att Frida Stéenhoff ifrågasätter det heteronormativa samhälle 

hon själv befinner sig i där mannen ska bestämma över kvinnan i äktenskap. (Borgström, 2012, 

s.45). 
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”Man längtar så efter lycka, att man trotsar allt.” (Stéenhoff, 2007, s.39). Med bland annat dessa 

ord börjar Mikael förbereda Ethel under bröllopsnatten för det han så länge gått och burit på inom 

sig, att han är en kvinna. Under denna tid som berättelsen utspelar sig i var det nämligen ett brott 

att utöva sin kärlek, kvinna med kvinna. Man sågs som psykiskt instabil och ”äcklig” i det 

heteronormativa samhället. Foucault skriver att det redan från 1800-talet började kategoriseras 

bland samhällsmedborgarna för att man lättare skulle kunna ha kontroll över dem. Vissa 

handlingar som till exempel att ha samlag med en individ av samma kön sågs då som ett brott och 

med ett brott kommer alltid ett straff. För att undvika ett straffande och en kategorisering där du 

hamnar i utanförskap valde därför många att inte tala om sina riktiga identiteter men vissa, precis 

som Mikael valde istället att trotsa allt bara för att få uppleva den lycka som de saknade i sina liv. 

(Foucault 1975, refererad i Ambjörnsson, 2016, s.41). 

 

”Jag har bedragit dig, Jag är en kvinna.” (Stéenhoff, 2007, s.41) säger Mikael till Ethel och 

vändpunkten i berättelsen alstras. Ethel hamnar i ett maniskt sinnestillstånd och efter många om 

och men flyttar Mikael vidare Ethel till ett asyl för att hon ska få den bästa hjälp som finns inom 

själslig vård. Under den tid som de tillsammans bor där tar Mikael hand om Ethel så mycket som 

han bara kan. ”Hon såg i honom en sjukvårdare eller -vårderska, vilketdera kunde Mikael aldrig 

uppfatta. Kanske hon aldrig reflekterade över, om han var man eller kvinna. Behärskad av 

klädernas intryck kallade hon honom han, om hon någon gång var nödsakad tala om honom.” 

(Stéenhoff, 2007, s.43).  

 

Att detta citat kan vara en ingångspunkt till att Mikael har en överskridande identitet kan därför 

tolkas fram här. Precis som Butler förklarar är begreppen ”manligt” och ”kvinnligt” bara begrepp 

som konstruerats av samhället utifrån sociala och kulturella verktyg och även feministerna som 

motsatte sig mot det essensialistiska tänket menade på samma sak. Eftersom Frida Stéenhoff själv 

var väldigt insatt inom feminismen går det att konstatera att hon inte hade några problem med att 

prova på att skriva om överskridande identiteter, identiteter som stred mot det samhälle hon levde 

i där det fanns sociala och kulturella verktyg för vad som är ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Ett 

annat viktigt argument för att visa på att Mikael besitter en överskridande identitet är att 

berättaren fortsätter att kalla honom för ”han” även efter att han sagt till Ethel att han är en 
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kvinna. Berättaren accepterar  med andra ord Mikaels queera identitet och väljer att fortsätta kalla 

Mikael för ”han” precis som han själv kallar/identifierar sig.  

 

När Ethel en dag anser sig själv att vara frisk från sitt maniska sinnestillstånd väljer Mikael att 

berätta om hela sitt liv. ”Jag vågar säga, att jag icke är en dålig människa, oavsett detta. Han lade 

handen på sin panna. Det är ett fel här. Jag är defekt. Jag visste inte om det själv, förr än jag vid 

tjugotvå års ålder förälskade mig i en ung flicka, som i idealisk älsklighet var ett motstycke till 

dig.” (Stéenhoff, 2007, s.47). Mikael fortsätter att berätta om hur denna unga flicka visade sin 

avsky för honom och hur han efter det beslöt sig för att dö. Men trots sitt försök att skjuta ihjäl 

sig själv genom att skjuta in en kula i vänstra tinningen så överlevde han. ”Sedan framsläpade jag 

tolv år av skamfylld och förtvivlad längtan. Jag ville älska och bli älskad, det var min 

förhärskande tanke.” (Stéenhoff, 2007, s.47). Ambjörnsson citerar Butler om begreppet skam, hur 

individer som känner sig förtryckta alstrar en skambeläggning över sig själva eftersom 

majoritetssamhället sagt att de inte är ”normala”. Samma skambeläggning lägger Mikael på sig 

själv lite senare i novellen där han säger: ”Det är ingen skam för dig, Du visste inte då, vilken 

vidrig, olycksdömd varelse jag var.” (Stéenhoff, 2007, s.48). Här använder sig dock Mikael av 

begrepp som samhället gett honom för hans identitet. Han är vidrig och olycksdömd, han ses mer 

som en varelse än en människa på grund av att han inte delar samma identitet som den 

heteronormativa mallen. Majoritetssamhället har med andra ord aktivt valt att utesluta någon som 

Mikael och det vet Mikael om utan att öppet berätta om sin identitet för samhället.  

 

Efter att Mikael sedan en dag läst en levnadshistoria om en ansedd man som levat lyckligt i ett 

äktenskap, men som sedan visat sig i självaverket vara en kvinna, blev han inspirerad att gå 

samma väg. Han kontaktar sin kusin som hjälper honom genom att ge sin identitet och sedan 

emigrera till Persien. Mikael reste då till Amerika, där den levnadshistoria han läst om varit. 

Genast efter detta finner han sig trygg i sin manliga utstyrsel vilket han påpekar för Ethel när han 

säger: ”Jag förstår inte själv, hur jag uthärdar i detta ständiga bedrägeri. Men fasan att en vacker 

dag bli upptäckt – jag känner verkligen fasa därför – kan ändå inte åstadkomma, att jag lägger 

bort min manliga dräkt.” (Stéenhoff, 2007, s.49). Ethel svarar ”Det är väl vanan som nu binder 

dig vid den. Du bär den för övrigt fullkomligt illusoriskt. När jag ser dig bland andra män, med 

dina manliga rörelser, kan inte ens jag upptäcka något falskt hos dig.” (Stéenhoff, 2007, s.49).  
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Utifrån min tolkning ses även detta som ett solid argument för att Mikael hade en 

könsöverskridande identitet och alltså utmanade både den heteronormativa mallen men även den 

så kallade tvåkönsnormen, det vill säga att det bara finns två kön, man och kvinna.  

 

7.2 Ethels maniska sinnestillstånd, ett steg mot rätt riktning? 

Trots att Ethel är en av huvudpersonerna i novellens berättelse så får man inte veta så mycket om 

hennes bakgrundshistoria som man får med Mikael. När Ethel hamnar i sitt maniska 

sinnestillstånd efter att hon fått reda på att Mikael är en kvinna, får man som läsare inte veta vad 

som försiggår i hennes hjärna. Denna avsaknad av information gör Ethels situation nästan lite 

kryptisk. Varför förlorar hon sitt medvetande av Mikaels svar och finns det något mellan raderna 

som tyder på hennes plötsliga uppvaknade från glömskan? 

 

När Mikael ska berätta för Ethel i hotellrummet om att han är en kvinna tar det emot för honom 

väldigt mycket. Mikael ber hela tiden om Ethels förlåtelse och detta gör Ethel mer och mer sårad 

över vad som komma skall. När Mikael sedan berättar att han bedragit Ethel och att han 

egentligen är en kvinna börjar hennes maniska tillstånd att ta form. Till och börja med så är hon 

som förstenad, sedan börjar hon gråta och ”Till slut kunde hon ej längre tänka. Innan hon fram 

emot morgonen somnade, hade hon en ganska klar förnimmelse av att hon höll på att glömma 

något, som hon dock måste minnas. Det var av yttersta vikt, att hon kom ihåg det.” (Stéenhoff, 

2007, s.42). Att Ethel hamnade i detta tillstånd var inte riktigt uppseendeväckande för hennes mor 

fru Fairchild. ”Hon anförtrodde då Mikael, att flera medlemmar av den Fairchildiska släkten hade 

haft längre eller kortare anfall av sinnessjukdom, men hon hade aldrig haft en aning om, att Ethel 

hade anlag åt det hållet.” (Stéenhoff, 2007, s.44). Eftersom man som läsare av novellen inte får 

veta varför och av vilka skäl Ethels släkt blivit sinnessjuka, men att de haft liknande ”anfall” som 

Ethel, kan man utifrån ett queerteoretiskt perspektiv tolka både Ethels men också hennes 

släktskaps sinnessjukdom som ett öppet avståndstagande från homosexualitet och andra termer 

som bestrider den heteronormativa mallen. 

 

Homosexualitet och andra avvikande identiteter som ”stred” mot den heteronormativa mallen 

jämfördes nämligen med en form av sjukdom. Rosenberg skriver i sin bok Queerfeministisk 

agenda om att man i Sverige år 1909 definierande homosexualitet som ”en konträr sexualdrift”. 
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(Rosenberg, 2002, s.97). En bredare definition av homosexualitet var ”sexualdriftens abnorma 

riktning mot personer af samma kön” (Rosenberg, 2002, s.97). Det normala förhållandet kallades 

för heterosexualitet. Vidare skriver Rosenberg att man under samma tidsperiod uttryckte ungefär 

samma företeelser om homosexualitet i svenska uppslagsverk. I Nordisk familjebok uttryckte 

man att ”homosexualitet är i allmänhet medfödd och måste betraktas som ett uttryck för en inom 

vederbörande släkt förefintlig nervös degeneration” Med detta ville man förmedla att 

”homosexualitet kan ta sig många uttryck, allt från ett platonsk svärmeri till grova utsvävningar 

vilket benämns pederasti och sodomi” (Rosenberg, 2002, s.97). Idag kan dessa ord tolkas som att 

man varnade svenska familjer för homosexualiteten. Att ett släktskap som har homosexuella i 

familjen utvecklas till det sämre. Släkten skulle med andra ord aldrig bli sig lik. Dessa tankar går 

samtidigt att koppla till maktbegreppet med hjälp av kategorisering som Foucault tar upp. Han 

menar att samhället under denna period kände ett tvång att hierarkisera människor för att bättre 

ha koll på dem. Att ses som homosexuell var därför en biljett till utanförskap då de under denna 

tid inte erhöll någon makt i samhället alls och sågs istället som perversa och galna. 

 

Att författaren Frida Stéenhoff skulle vara uppvuxen med dessa tankar är därför möjligt. Frida 

Stéenhoffs motiv var att behandla radikala ämnen för sin tid (Pettersson, 2007) och eftersom hon 

i sin novellsamling Kring den eviga elden där vi finner denna novell, tematiserade dåtidens 

aktuella sexualpolitiska problem (Borgström, 2012, s.44) kan man se novellen som en insinuation 

mot samhället de levde i. Hon utmanade det heteronormativa med hjälp av sin karaktär Ethel. 

Rimligtvis går det därför att tolka det som att Ethel hamnade i sin sinnessjukdom som en följd av 

förnekelse över vem hon var. Frida Stéenhoff som är skaparen av Ethel, visste att homosexualitet 

var klassat som en sjukdom och även en biljett till utanförskap i samhället och att konsekvenserna 

för någon som bestred den heteronormativa matrisen var stora, men eftersom Frida Stéenhoff 

aktivt valde att skriva om radikala ämnen för sin tid valde hon också att utveckla karaktären Ethel 

genom att väcka henne från sin glömska, som en reprimand eller så kallad utmaning mot det 

heteronormativa samhället. 

 

Ethel vaknar upp en morgon, fri från sin glömska: ”Hon reste sig upp och såg sig omkring. Hon 

var på Sicilien. Varför var hon inte hemma? Med ens kom hon ihåg allt.” (Stéenhoff, 2007, s.45). 

Ethel tänker vidare ”Så livet kan gestalta sig. Vad skall jag säga till Mikael? Skall jag förlåta 
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honom? Naturligtvis. Vem vet, om jag ej blivit lika bittert missräknad med en man, sedan vår 

kärlek kanske tagit slut? Varför gör man också så mycket affär av kärleken? Det är något fel i 

uppfostran. Vem har hittat på att göra ett så stort nummer av kärlekslyckan?” (Stéenhoff, 2007, 

s.45-46). Här går Ethel emot en viktig tyngdpunkt under denna tid, nämligen familjen och 

uppfostran. Hon ifrågasätter kärleken och hur de blivit fostrade att älska, och med hjälp av 

queerteorin kan man tolka det som att hon ifrågasätter varför man inte får älska exakt vem man 

vill oavsett kön? Ethel har lärt sig att acceptera sitt liv och sina val hon gjort. Hon tycker det är 

okej att hon förälskat sig i en kvinna, och genom att hon sedan säger till Mikael ”Om du 

verkligen älskar mig, hade du ej haft hjärta att bedraga mig. Du hade då hellre försökt på 

ärlighetens väg” (Stéenhoff, 2007, s.48) går det att tolka som att hon kanske hade gett Mikael en 

ärlig chans om han redan från börjat sagt vem han egentligen var. Det går att tolka det som att för 

henne handlade det nämligen inte om vem han var, utan huruvida han älskade henne eller ej. 

 

Ett annat argument för Frida Stéenhoffs utmaning av den heterosexuella normen, med hjälp av 

sin karaktär Ethel är, när Ethel tar sig tillbaka till den asyl, eller vårdhem, hon själv en gång i 

tiden var inlagd hos. ”Jag vet, utbrast hon till slut, jag ska återvända till den asyl, där jag själv en 

gång fann en fridfull hamn” (Stéenhoff, 2007, s.54). När hon väl påbörjat sitt arbete där tänker 

hon tillbaka till ett tal som hölls av en äldre man på hennes och Mikaels bröllop och särskilt på en 

mening mannen sa: ”Människan skapar själv sitt öde.” (Stéenhoff, 2007, s.37) detta i samband 

med att en av sköterskorna sagt till henne: ”Vi måste söka inge patienterna mera tro på den egna 

kraften, mera hopp, mera insikt om den fria viljans betydelse.” (Stéenhoff, 2007, s.54) varpå 

Ethel svarar: ”Jag förstår, människan skapar själv sitt öde. Hon är sin egen lyckas smed.” 

(Stéenhoff, 2007, s.55). 

 

Med hjälp av det queerteoretiska perspektivet kan man tolka både Ethels svar men också 

sköterskans påstående som en uppmaning mot det heteronormativa samhället. Du ska som individ 

våga vara den du vill vara, för du är den enda som kan skapa ditt öde, för du är den enda som kan 

skapa din lycka. Att Ethel återvänder till denna asyl/vårdhem där hon fann sin fria hamn pekar på 

att det var här hon kunde få uttrycka och vara den hon egentligen var, utan krav och 

förväntningar av hur en kvinna ska vara som det heteronormativa samhället hade bestämt åt 

henne, och denna frihet ville hon sprida till andra i samma fristad som hon själv fann sig själv. 
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Ethel hamnade förvisso i denna fristad när hon hamnade i sitt maniska sinnestillstånd, men 

kanske behövde hon hamna i denna så kallade sinnessjukdom för att kunna komma i underfund 

med vem hon egentligen var. Hon beskriver vårdhemmet som sin fria hamn, vilket tyder på att 

hon fann sig själv när hon ensam kunde filosofera om sitt riktiga jag utan distraktioner från sin 

mamma och samhällets normer om vem hon borde vara. Samtidigt går det att tolka 

asylen/vårdhemmet som Ethel har befunnit sig på som en bildlig metafor för det nya samhället 

som författaren Frida Stéenhoff ville bringa fram i sin tid. Ett solid argument för detta är 

sjukvårdarna på vårdhemmets beteende. Som det framkommit ovan så jämfördes till exempel 

icke-heterosexuella identiteter med sjukdom och människan som hade en sådan identitet sågs 

som defekt. När Ethel sedan återvänder till vårdhemmet i ”normalt” tillstånd är det för att hon vill 

hjälpa andra att finna den fria hamn som hon själv en gång fann där och det är även då en av 

sjukvårdarna säger till henne att hon bör få patienterna att hitta sin fria vilja och tro på sin egen 

kraft varpå Ethel säger att hon vet precis vad sjukvårdaren menar. Människan är sin egen lyckas 

smed. Med hjälp av queerteorin går det att konstatera att vårdhemmet är en plats som utmanar det 

heteronormativa samhället, främst för att alla där värnar om att människan ska finna sin fria vilja 

och vara den hen vill vara, det vill säga att samhällets normer inte ska ha någon makt över ditt liv 

utan du ska vara din egen makthavare i livet.  

 

7.3 Majoritetssamhällets biljett till utanförskap? 

Det finns många exempel på handlingar i novellens berättelse som kan förstås utifrån ett 

queerperspektiv. Ett av dessa exempel är varför Mikael till slut väljer att ta sitt liv. Från början till 

slutet av berättelsen vet Mikael om att det är ett brott att ta till könsöverskridande uttryck för att 

visa sin identitet. Redan när han är på asylen med Ethel frestar det dock honom att erkänna sitt 

riktiga jag för läkaren som observerar Ethel under hennes maniska sinnestillstånd, men han var 

illa tvungen att dämpa frestelsen. ”Tillstår jag mitt brott, så skiljer man mig från Ethel. Men det 

vill jag ej, lika mycket för hennes skull som för min egen.” (Stéenhoff, 2007, s.44). Varför vill 

Mikael avslöja sitt riktiga jag? Utifrån ett queerperspektiv kan man se det som att Mikael tröttnat 

på att behöva dölja sin identitet för samhället, det kan förstås som att det är väldigt psykiskt 

påfrestande att behöva bära på en sådan hemlighet alldeles ensam och veta att om någon får veta 

hemligheten så kommer de slunga ut honom till utanförskapen direkt, på grund av att hans 

identitet inte är godtagbar för människorna i samhället. 
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Utifrån novellens berättelse kan man se influenser på att Mikael funderar på att ta sitt liv redan 

när han ror ut med båten tillsammans med Ethel efter att hon tillfrisknat från sitt tillstånd. Mikael 

säger till exempel till Ethel: ”Och jag skall då blott vara för dig som en bisarr skepnad, ett 

stackars förolyckat spöke, som du en gång åkte förbi på en landsväg” (Stéenhoff, 2007, s.50). 

Detta går att tolka som att Mikael planerat att göra slut på sitt liv när som helst och bara vara ett 

minne blott, likt ett spöke som stött på Ethel. Mikael fortsätter konversationen genom att titta ner 

i vattnet och säga: ”Vad det är vackert och stilla där nere i botten” (Stéenhoff, 2007, s.50). Men 

varför vill Mikael avsluta sitt liv? Utifrån ett queerperspektiv kan man tolka Mikaels brist på 

livslust på hans ensamhet. Ensamheten är en central punkt i Mikaels liv och det märks tydligt 

redan i början av novellen när Ethels mor fru Fairchild frågar Ethel om hon får träffa Mikaels 

bekanta eller släkt. Ethel svarar att han inte har varken släkt eller bekanta som känner honom 

nära, bara en kusin och han har utvandrat till Persien. Fru Fairchild svarar då: ”Hur kan en 

människa vara så ensam?”. (Stéenhoff, 2007, s.36). Mikaels ensamhet kan förstås som att han 

blivit ratad av sin släkt och bekantskap på grund av den han är. Som jag skrivit innan var det 

under denna tid konträra definitioner av begrepp som till exempel homosexualitet. I Nordisk 

historiebok hittade man till exempel denna definition av begreppet: ”homosexualitet är i 

allmänhet medfödd och måste betraktas som ett uttryck för en inom vederbörande släkt förefintlig 

nervös degeneration” (Rosenberg, 2002, s.97). Man menade på att släktskap som hade 

homosexualitet bland sig skulle snarare utvecklas till det sämre och inte till det bättre, och utifrån 

detta citat kan man se det som att Mikaels bekanta och släkt lämnade honom ensam kvar för att 

han utmanade den heterosexuella normen. Han var annorlunda än vad majoritetssamhället tyckte 

och fick därför en biljett till utanförskap.  

 

Samma reserverade avsked som Mikael fick av sin släkt fick Ethel av sin mor fru Fairchild när 

denne fick reda på efter Mikaels död att han i själva verket hade varit en kvinna. I moderns brev 

såg Ethel tydligt att modern inte önskade Ethel hem igen eftersom hon ansåg att Ethel använt sig 

av ett brottsligt oförstånd när hon valde att stanna kvar med Mikael trots att hon fått reda på vem 

han egentligen var. Eftersom Ethel också stridit mot den heteronormativa mallen som samhället 

var uppbyggd på genom att infinna sig i en homosexuell relation, fick även hon en gratis biljett 

till utanförskap. Fru Fairchild visar tydligt på att hon inte vill få något slags rykte över sin 

släktskap så den ska utvecklas till något sämre. Samtidigt som Ethel blivit ratad av sin egen mor 
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lämnar även Herr Leyel som så tydligt var förälskad i Ethel till en början, platsen med hennes 

porträtt i hand. ”Hon såg honom aldrig mera. Även denna bittra dryck skulle hon tömma, kanske 

en av de mest påkostande, att den en människa högt värderar, dömer henne ohörd” (Stéenhoff, 

2007, s.53) Denna bittra sanning som Ethel får vara med om går att dels jämföra med hur hon 

själv behandlade Mikael innan han ens hann förklara varför han ljugit om sin riktiga identitet, 

men också till citatet som den äldre mannen sa på hennes och Mikaels bröllop som kom att 

betyda mycket för henne i framtiden, nämligen att människan skapar själv sitt öde och är sin egen 

lyckas smed.  

 

När jag läst novellen ett par gånger för att kunna analysera den började jag fundera på en fråga. 

Kunde Mikaels självmord ha stoppats? Anledningen till att jag började fundera på denna fråga är 

för att jag finner motiv till att Mikaels självmord kunde ha stoppats men samtidigt kanske hans 

död var oundviklig om man ska förstå det queera i berättelsens handling. Det som argumenterar 

för att hans självmord kunde ha stoppats är att Ethel kunde gett honom en ärlig chans. Hon säger 

att hon hade gett honom en ärlig chans om han inte ljugit om sitt riktiga jag. Samtidigt var den 

manliga utstyrseln en del av Mikaels identitet. Han ville inte bli sårad igen och bytte därför 

skepnad, en skepnad som han började trivas i. Samtidigt hamnade Ethel i sitt maniska tillstånd 

efter att Mikael sagt att han var en kvinna, och det var inte förrän efter sin tid på asylen som även 

hon började gå emot samhällets normer. Hade hon verkligen gjort det om Mikael hade berättat 

om sitt ”riktiga” jag från början? Hade hon kunnat utvecklas till den person hon blev då? Detta 

slutgiltiga pekar på att Mikaels självmord kanske därför inte kunde stoppas. Självmordet behövde 

ske för att det queera skulle kunna ta sin form samtidigt som det var det queera som fick Mikael 

att begå självmord. Ethel skulle kanske inte börjat arbeta på asylen/vårdhemmet för att hjälpa 

andra människor att få vara de dem vill, vilket kan ses som en början till nytänkande och 

utmanande mot det heteronormativa samhället, om inte självmordet hade skett. Hon skulle 

dessutom inte fått uppleva ensamheten som Mikael kände och förstått honom om det inte hade 

varit för att Mikael tagit sitt liv och kanske var det även därför oundvikligt att han tillslut tog sitt 

liv. Det queera i berättelsen medförde med andra ord både konsekvenser, främst för Mikael, men 

också gynnsamhet främst för Ethel. 
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7.4 Vad i min läsning kan aktualiseras som relevant till det didaktiska fältet? 

”genom skönlitterära erfarenheter antas människor bli mer vidsynta och nyanserade i sitt 

förhållningssätt gentemot det främmande och i förlängningen kanske rent av mer reflekterande 

kring den kultur man själv är en del av.” (Kåreland, 2009, s.68). 

 

Detta citat är ett återkommande citat från min inledning. Lena Kåreland menar att detta är särskilt 

viktigt idag när vi rör oss mer över nationsgränser och mediebilden av omvärlden blir allt mer 

komplex. (Kåreland, 2009, s.68) Kåreland citerar filosofen Martha C. Nussbaum som även hon 

lyfter att skönlitterära erfarenheter kan ha en stor betydelse för eleverna. Nussbaum menar att 

litteratur har en utmärk potential att utveckla människans narrativa fantasi, ”det vill säga 

förmågan att kritiskt granska bevekelsegrunderna för sina egna föreställningar, inte bara på 

hemmaplan, utan var helst i världen de konfronteras” (Kåreland, 2009, s.69). Ett sällsamt öde är 

en historia från dåtidens USA, men trots att historian utspelar sig på andra sidan Atlanten och 

skrevs för mer än etthundra år sedan är den lika relevant för tolkning på hemmaplan idag som på 

bortaplan eftersom det råder avsaknad av miljöbeskrivningar i berättelsen. Berättelsen kan med 

andra ord ha kunnat utspelas nästan var som helst och när som helst om inte berättaren var noga 

med att i början säga: ”Enligt den s.k. duplicitetens lag kom kort därpå, på andra vägar än 

pressens, till min kännedom en äktenskapshistoria, även den från Amerika…” (Stéenhoff, 2007, 

s.31). Att historien utspelar sig i Amerika är med andra ord det enda som tillskrivs om 

berättelsens platsposition. Vidare skriver Kåreland om Magnus Persson som i sin bok Varför läsa 

litteratur? undersöker värdet kring skönlitteraturläsning och finner det anmärkningsvärt att ”det 

inte i någon av senaste fyrtio årens kursplaner i svenska talas om att litteratur skall läsas kritiskt.” 

(Persson 2007, refererad i Kåreland, 2009, s.74). Att läsa litteratur kritiskt är en viktig aspekt 

enligt både Magnus Persson men också svenskläraren Mazzarella som Kåreland skriver om, 

eftersom det lik reklam och propaganda kan påverka hur vi lever vidare. Skönlitteratur ska med 

andra ord inte ta någon särskild position utan istället kritiskt granskas av läsaren. Jag har med 

hjälp av queerperspektivet kritiskt granskat Frida Stéenhoffs novell och baserat på min 

utgångspunkt i det queera funnit relevanta aspekter som kan aktualiseras som relevant inom det 

didaktiska fältet idag.  
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”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas.” (Skolverket, 2011) skriver Skolverket i sina styrdokument, men hur ska man göra 

respektive inte göra för att nå ut till sina elever? Janne Bromseth och Frida Darj skriver i sin bok 

Normkritisk pedagogik om den så kallade toleranspedagogiken som råder i många svenska skolor 

idag. Det handlar om att skolor framställer vissa individer i samhället som ”de andra” trots att det 

är det de försöker motarbeta i skolan. Ett exempel är när skolor har så kallade temadagar och de 

tar upp HBT-frågor för att öka förståelsen bland sina elever. Bromseth och Darj tar upp en 

exempeluppgift som förekommer i många svenska sex-och samlevnadsundervisningar om en 

anonym homosexuell tjej som vill ta sitt liv på grund av att hennes familj hatar icke-

heterosexuella och hon vågar inte säga till dem att hon gillar tjejer. Här föds ett plötsligt vi- och 

dom tänkande. ”Vi” positionernas som den som genom vår förståelse och våra råd aktivt kan 

hjälpa den homosexuella.”Vi” blir de som ger den Andra överlevnadsmöjligheter.” (Bromseth & 

Darj, 2015, s.36). Bromseth och Darj menar på att dessa typer av uppgifter medför att ”en 

hierarkisk relation återskapas, där skola, elever och lärare förutsätts ingå i ”vi” medan HBT-

personer finns någon annanstans eller framställs på ett stigmatiserande sätt” (Reimers, 2007, 

refererad i Bromseth & Darj, 2015, s.37). Istället menar de på att man som lärare ska försöka 

våga ifrågasätta normer trots de emotionella reaktioner som kan uppstå när en neutraliserad 

världsbild utmanas med andra tolkningar (Bromseth & Darj, 2015, s.41). ”Att till exempel 

synliggöra normer som privilegier kan av vissa upplevas som provocerande. Den gamla och nya 

bilden krockar med hur individen förstått sig själv gentemot andra och kan bara ändras genom att 

förhandla om dess olika tolkningar. Dessa processer kan i slutändan leda till förändring men inte 

nödvändigtvis” (Bromseth & Darj, 2015, s.41-42). Detta för oss åter tillbaka till Kårelands citat: 

”genom skönlitterära erfarenheter antas människor bli mer vidsynta och nyanserade i sitt 

förhållningssätt gentemot det främmande och i förlängningen kanske rent av mer reflekterande 

kring den kultur man själv är en del av.” (Kåreland, 2009, s.68) med det sagt betyder det inte att 

all skönlitteratur kan påverka elevers reflekterande förmåga, eller deras så kallade narrativa 

fantasi. Kåreland skriver vidare att ”avgörande för skönlitteraturens unika 

personlighetsutvecklande potential är att den diskuteras i ett offentligt rum utifrån demokratiska 

aspekter. Om läsningen i realiteten kommer att utveckla elevernas eller studenternas narrativa 
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fantasi är alltså både beroende av vilken uppgiftskultur som omger läsningen och givetvis också 

vilken läsart som dessa uppgifter uppmanar till.” (Kåreland, 2009, s.69). 

 

Ett sällsamt öde tar upp tre stora händelser: Ethels sjukdomstillstånd, Mikaels självmord och 

Ethels återvändning till asylen/vårdhemmet. Förutom detta får man som läsare även ta del av 

Mikaels identitet. Dessa fyra aspekter är utifrån min queerteoretiska tolkning de viktigaste 

aspekterna i novellen och även de mest värdefulla aspekterna i novellen att ta upp i den svenska 

skolan. Men vilken uppgiftskultur bör omge läsningen för att utveckla elevernas narrativa 

fantasi? 

 

Till och börja med kan vi diskutera Mikaels identitet. Att Mikaels identitet utmanar den 

heterosexuella normen går att konstatera med hjälp av den queerteoretiska tolkningen som utförts 

under rubriken ”Mikaels nebulösa identitet, en utmaning mot det heteronormativa?” , dels för 

hans könsöverskridande klädnad men också för hans icke-heterosexuella läggning. Genom att få 

elever att kritiskt granska Mikael som person med hjälp av queerperspektivet och som Nussbaum 

argumenterar för ”främja komparativa litteraturstudier av majoritets- och minoritetskulturer” det 

vill säga jämföra litteratur med ungefär samma tema, som till exempel Ett sällsamt öde med en 

nutida bok som behandlar ungefärlig samma situation, kan elever, skriver Nussbaum vidare, få 

”förståelse för vad det skulle innebära att vara i en helt annan individs position och vara en 

kompetent läsare av denna situation” (Kåreland, 2009, s.74). Bromseth och Darj skriver att 

”elever som bryter mot normer genom att överskrida förväntade könsuttryck och förväntad 

heterosexualitet betraktas inte sällan som problematiska…” inom mobbningssamanhang 

(Bromseth & Darj, 2015, s.59). Eleverna blir då istället bärare för problemen som uppstår, istället 

för att människor förstår att det är normerna som begränsar deras livsutrymme (Bromseth & Darj, 

2015, s.59). Bromseth och Darj skriver vidare att det oftast är de omedvetna normbefästande 

handlingarna som skapar grogrund för grövre och medvetna kränkningar. (Bromseth & Darj, 

2015, s.60) samtidigt som elever kan få förståelse om att vi alla människor är olika och att det 

inte finns något som heter vi- och dom får de även förståelse för vad samhället kan göra mot en 

person som inte får vara sig själv för att samhället sagt att denne inte får det. Det är här som 

Mikaels självmord kommer in i bilden. Precis som jag diskuterar under rubriken 

”Majoritetssamhällets biljett till utanförskap?” finns det funderingar kring varför Mikael valde 
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att avsluta sitt liv och vilka följder det medförde. Att eleverna istället för att tycka synd om 

Mikaels situation och att jag som lärare ska ge dem en predikan om tolerans, kan eleverna 

diskuterar vad norm egentligen är och vem som bestämmer dem och varför. På så vis får eleverna 

ett nytt perspektiv att tänka utifrån nämligen på ett queerteoretiskt sätt. Queerteorin ”kan på så 

sätt användas för att arbeta på ett normbrytande sätt där lärosituationen öppnar upp för ett kritiskt 

tänkande. Ett tänkande där kategorier aldrig är färdigdefinierade, utan ständigt öppna för 

utmaning.” (Bromseth & Darj, 2015, s.135). 

 

Ethels berättelse är även den viktig att diskutera med elever. Dels för att även hon utmanar den 

heterosexuella normen men även för att hon återvänder till asylen/vårdhemmet som jag enligt 

min queerteoretiska tolkning under analysrubriken ”Ethels maniska sinnestillstånd, ett steg mot 

rätt riktning?” tycker syftar på en bildlig metafor av det nya samhället som Frida Stéenhoff 

försökte skapa. Bromsteth skriver ”genom att skapa andra berättelser, som ifrågasätter de sociala 

hierarkier som finns i våra samhällen och hur vi förväntas ta plats inom dess narrativ, kan vi 

utmana och förändra på ramarna. Vi kan förändra hur det är möjligt att tänka, känna och agera i 

det egna livet såväl som i samhället i stort.” (Bromsteth & Darj, 2015, s.49). Kanske kan det 

fiktiva paret Ignace berättelse därför vara en hjälpande hand för en normkritisk undervisning?  

 

8. Slutsatser och sammanfattning 
Att använda mig av ett äldre skönlitterärtverk, som i detta fall Ett sällsamt öde och göra en 

queerteoretisk analys av verket för att sedan diskutera de didaktiska implikationer novellen och 

min läsning av novellen kan ha i den svenska skolan och i den svenska skolans aktiva motverkan 

av diskriminering var syftet med denna uppsats. Till min hjälp använde jag mig av tre 

frågeställningar som jag såg som relevanta till mitt arbete. Men vad kom jag egentligen fram till? 

Utifrån mina två första frågeställningar ”Hur utmanar Mikael Ignace och Ethel den 

heterosexuella normen?” samt ”Hur kan de viktiga brytpunkterna i novellen förstås samt 

förklaras utifrån queerteorin?” har jag kunnat sammanställa fyra viktiga brytpunkter i novellen 

där det sker en utmaning mot den heterosexuella matrisen. Dessa brytpunkter kan, utifrån ett 

queerperspektiv tolkas som Frida Stéenhoffs försök att väcka frågor och debatt i det samhälle hon 

befann sig i just för att hon redan från början var känd för att behandla radikala ämnen för sin tid.  
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Mikaels identitet och de betraktelser som sker av hans identitet i novellen tyder på både 

kategorisering och performativitet som Butler tar upp i Ambjörnssons bok Vad är queer?. 

Samtidigt som Mikaels identitet ses som radikal för sin tid går det även att fundera på varför 

Mikael väljer att avsluta sitt liv. Utifrån den queerperspektivitiska tolkningen finns det tydliga 

belägg för varför självmordet behövdes i berättelsen för att utveckla både karaktären Ethel men 

också berättelsens handling. Även Ethels sinnestillstånd och plötsliga uppvaknade från tillståndet 

är utifrån det queera diskutabelt. Eftersom läsaren inte får veta vad som försiggår i Ethels hjärna 

under tiden som hon är i sin sinnestillstånd eller så kallade glömska om sitt liv som berättaren i 

novellen beskriver det som, kan det ifrågasättas om det verkligen handlade om ett som idag kan 

kallas för sjukligt sinnestillstånd eller bara dåtidens begrepp för förnekelse av att ha gift sig med 

en icke-heterosexuell. Eftersom homosexuella under denna tid blev kallade för sjuka och defekta 

kan det utifrån queerperspektivet ses som att Ethel går emot den normen som samhället fastställt 

på homosexuella genom att plötsligt acceptera sin tillvaro och tycka att kärlek har alldeles för 

mycket onödiga regler. Att Ethel sedan på grund av sin ensamhet och bortstötning av samhället 

hon lever i plötsligt inser att det är på vårdhemmet/asylen hon hör hemma tåls även det att 

diskuteras utifrån queerperspektivet. Min tolkning har resulterat i att vårdhemmet/asylen är Frida 

Stéenhoffs bildliga metafor för det acceptabla samhälle som hon ville att Sverige skulle bli, det 

vill säga ett samhälle där människor får vara vilka de vill vara och att sjukvårdarna som befinner 

sig på detta hem är symbolen för detta eftersom de ville att patienterna skulle hitta sin egen fria 

vilja och tro på sin egen kraft.  

 

Dessa fyra aspekter som jag funnit i min analys har jag sedan valt att använda mig av för att 

kunna, tillsammans med böckerna Läsa bör man…? och Normkritisk pedagogik, besvara min 

slutgiltiga frågeställning: Vad i min läsning av verket kan aktualiseras som relevant inom det 

didaktiska fältet? Lena Kåreland som är redaktör för boken Läsa bör man…? tar upp hur viktigt 

det är med skönlitteratur  i den svenska skolundervisningen. ”genom skönlitterära erfarenheter 

antas människor bli mer vidsynta och nyanserade i sitt förhållningssätt gentemot det främmande 

och i förlängningen kanske rent av mer reflekterande kring den kultur man själv är en del av.” 

(Kåreland, 2009, s.68). Genom att då arbeta med en novell som Ett sällsamt öde och låta eleverna 

kritiskt granska verket utifrån ett queerperspektiv får eleverna dels chans att vidga sina vyer men 

också förståelse om att kategoriseringar, vi och dom tänkande samt framförallt normer bara är 
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konstruktioner gjorda av oss människor. Något som Janne Bromseth och Frida Darj i boken 

Normkritisk pedagogik ser som något väldigt viktigt för att den svenska skolan inte ska hamna i 

en så kallad toleranspedagogik där man ska lära elever att tolerera varandra, utan som en 

ingångspunkt till queerpedagogik för att lära eleverna att kritiskt granska samhällets normer, 

något som Frida Stéenhoff flitigt tar upp i sin novell när hennes karaktärer gång på gång utmanar 

det heteronormativa samhället.  

 

Det är viktigt att se denna uppsats från sitt perspektiv, dvs det queera för att få förståelse för vad 

jag kommit fram till. Eftersom det inte funnits tidigare forskning om just Frida Stéenhoffs verk 

Ett sällsamt öde kan det jag kommit fram till enbart ses som en tolkning från min sida, oberoende 

av andra källor med likartad arbete. Det kan också därför betyda att någon som utför en 

queerteoretisk närläsning av detta verk i framtiden kanske inte kommer fram till samma resultat 

som mig då vi människor tenderar att tolka olika. Det har varit en utmaning men en rolig sådan 

att ta sig an ett verk som inte tidigare analyserats, men framförallt har det varit roligt att få arbeta 

utifrån ett queerperspektiv, ett perspektiv jag gärna vill se mer av i den svenska skolans 

undervisning. Mitt hopp är att denna uppsats ska bringa nyfikenhet för verket Ett sällsamt öde, 

inte bara för lärarstudenter men även aktiva lärare i svenska samhället för att visa på hur äldre 

verk kan aktualiseras och användas även idag när man aktivt arbetar med skolans värdegrund och 

styrdokument för att motverka diskrimering i skolan.  
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