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Sammandrag
Skolans värdegrundsarbete ska genomsyra undervisningen inom alla ämnen och inom 

svenskämnet kan vägen in i detta arbete utgöras av litteratur. Syftet med studien är att 

undersöka didaktisk potential i två romaner ur ett värdegrundsperspektiv. Metoden utgörs av 

den nykritiska textanalysmetoden närläsning samt tematisk analys. Materialet för studien 

består av de två romanerna Ondskan av Jan Guillou och Lila hibiskus av Chimamanda 

Adichie. Resultatet visade att romanerna på ett övergripande plan uppvisar en liknande 

värdegrundsrelaterad tematik men att denna gestaltas på olika sätt och i olika utsträckning, 

samt att Lila hibiskus behandlar fler värdegrundsfrågor än Ondskan. Slutsatsen är att båda 

romaner kan utgöra ett fruktbart material i svenskämnets värdegrundsarbete men beroende på

lärarens intentioner kan endera utgöra ett lämpligare val.

Nyckelord: värdegrund, didaktik, didaktisk potential, gymnasieskolan, svenskämnet, 

skönlitteratur, litteraturundervisning, Guillou, Ondskan, Adichie, Lila hibiskus.
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1 Inledning
Tidigare i år riktade författaren Johanna Lindbäck i sin artikel ”Det är dags att göra sig av med

Jan  Guillou”  kritik  mot  skolans  läsundervisning.  Kritiken  inkluderade  skolans  inofficiella

litteraturkanon som enligt Lindbäck bland annat utmärks av snedfördelad genusrepresentation

genom en dominans av manliga huvudkaraktärer.1 

Vidare gjorde SVT:s Kulturnyheterna för några år sedan en undersökning där de frågade ett

antal  svensklärare  vilka  skönlitterära  verk  de använde mest  i  sin  undervisning,  resultatet  av

vilken visade att Jan Guillous Ondskan var den vanligast förekommande. Undersökningen i sin

helhet visade även att de flesta av de verk som uppgavs hade såväl en manlig huvudkaraktär som

författare.  Det  faktum att  böcker  av och om män dominerar  i  undervisningen menar  docent

Gunilla  Molloy  ”går  lite  emot  skolans  strävan”  eftersom  skolans  värdegrund  inkluderar

jämställdhet.2

Jämställdhet  är  med  andra  ord  ett  perspektiv  som  lyfts  i  samband  med  Ondskan ur  ett

undervisningsperspektiv. Därför skulle det vara intressant att jämföra den med en roman skriven

av en kvinnlig författare om en kvinnlig karaktär och som dessutom tar upp en liknande tematik.

En roman som uppfyller samtliga kriterier är Chimamanda Adichies Lila hibiskus. 

Jämställdhet utgör dock bara en av flera aspekter som ingår i skolans värdegrund, och av

denna anledning skulle det vara givande att ur ett mer allmänt värdegrundsperspektiv undersöka

vilka olika möjligheter de två romanerna kan tänkas erbjuda i svenskundervisningen, och därmed

huruvida Lila hibiskus skulle kunna utgöra ett tänkbart alternativ.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka vilken didaktisk potential de båda romanerna Lila hibiskus

och  Ondskan har  ur  ett  värdegrundsperspektiv.  Detta  syfte  konkretiseras genom  följande

frågeställningar:

 Vilka  centrala  värdegrundsrelaterade  teman  förekommer  i  Jan  Guillous  Ondskan och

Chimamanda Adichies Lila hibiskus och hur är de gestaltade?

 Vilken  didaktisk  potential  erbjuder  de  respektive  romanerna  i  svenskämnets

värdegrundsarbete?

1 Johanna Lindbäck, ”Det är dags att göra sig av med Jan Guillou”, Expressen 2/2 2020, 
https://www.expressen.se/kultur/ungkultur/det-ar-dags-att-gora-sig-av-med-jan-guillou/ (2020-02-05).

2 Sandra Stiskalo, ”Romaner av män dominerar i skolbänkarna”, SVT 21/9-2016, 
https://www.svt.se/kultur/bok/mannen-dominerar (2020-04-28).
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1.2 Styrdokument

I  läroplanen  förmedlas  den  värdegrund  som  ska  genomsyra  hela  den  svenska  skolans

verksamhet. Värdegrundsarbetet ska med andra ord utgöra en del av all undervisning, oavsett

ämne.  Det  är  i  och  med detta  ett  rimligt  antagande att  detta  syfte  med undervisningen  fått

utrymme i respektive ämnes syftesbeskrivning. Därför följer nedan utdrag ur gymnasieskolans

läroplans  allmänna  del  som  förmedlar  de  värdegrundsfrågor  som  utgör  en  utgångspunkt  i

studien,  samt  de delar  ur  syftesbeskrivningen  i  ämnesplanen  för  svenska  som tolkas  utgöra

öppningar för värdegrundsarbete inom ämnet.

Att skolans värdegrund först och främst utgörs av demokrati framgår av läroplanens första

mening: ”Skolväsendet vilar på demokratins grund.”3 Vidare finns i läroplanens allmänna delar

en juridisk förankring i såväl skollagen som diskrimineringslagen, vilka ligger till grund för de

båda  delar  som  utgör studiens  definition  av  skolans  värdegrundsarbete.  En  av  de  delar  ur

skollagen  som  finns  representerade  i  läroplanen  utgörs  av  paragraf  fem vilken  talar  om

grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter:

5 §   Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.4

Denna information tas upp under två rubriker i läroplanen: Grundläggande värden och Normer

och  värden.  Det  har  rått  viss  oklarhet  kring  vad  som specifikt  menas  med  ”grundläggande

demokratiska  värderingar”,5 men  i  den  aktuella  studien  görs  tolkningen  i  enlighet  med

Skolverket  att  det  är  punkterna  från  ”människolivets  okränkbarhet”  till  ”solidaritet  mellan

människor”  som  specificerar  vad  som  avses med  såväl  ”grundläggande  demokratiska

värderingar” som ”mänskliga rättigheter”.6

Utöver ovanstående finns i läroplanen följande formulering:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet  eller  uttryck,  sexuell  läggning,  ålder  eller  funktionsnedsättning  eller  för  annan  kränkande
behandling.7

3 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11), Stockholm: 
Skolverket 2011, s. 5. 

4 SFS 2010:800. Skollag, 5 §.
5 (Se Malin Alkestrand, Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 

värdegrundsarbete, (diss. Lund) Göteborg & Stockholm: Makadam: 2016 och Anna Nordenstam, ”Malin 
Alkestrand, Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, Svenska 
barnboksinstitutets skriftserie 137, Lunds universitet. Makadam. Göteborg och Stockholm 2016”, Samlaren: 
tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 138, 2017, s. 138).

6 Skolverket, ”Arbeta med skolans värdegrund”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-
arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-med-skolans-vardegrund (2020-04-23).

7 Gy11 2011, s. 5.
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Denna  del  av  läroplanen  har  tagit  fasta  på  de  sju  diskrimineringsgrunder  som  nämns  i

diskrimineringslagen – om än utan hänvisning till  denna – med tillägget att  ingen heller ska

utsättas för annan kränkande behandling.8

De formuleringar i svenskämnets syftesbeskrivning som med relativ lätthet kan relateras till

värdegrundsarbetet  karaktäriseras av personlighetsutveckling och en förståelse för omvärlden.

En av dessa formuleringar är följande:

Undervisningen ska […] leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av
texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter,
livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.9

En liknande formulering finns redan i den inledande karaktärsbeskrivningen för gymnasieämnet

och kan därmed tolkas utgöra en central del av ämnet. En annan formulering i ämnesplanen som

öppnar  för  arbete  med  värdegrundsfrågor  och  därmed  är  relevant  för  studiens  syfte är  att

undervisningen ”ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv”.10 Valet för

vilken typ av material som kan ligga till grund för denna del av undervisningen lämnas dock

relativt öppet, vilket syns i formuleringen ”skönlitteratur och andra typer av texter samt film och

andra medier” ovan.

Formuleringarna i svenskämnets syftesbeskrivning är relativt allmänt hållna; rimligtvis för att

de inte är knutna till värdegrundsarbete om än öppna för det. Eftersom värdegrundsarbetet ändå

ska genomsyra all undervisning ses formuleringarna i läroplanen här som ett sätt att konkretisera

värdegrundsarbetet inom ämnet.

2 Teori och tidigare forskning
I  detta  avsnitt redogörs  för  studiens  teoretiska utgångspunkter  i  form av teoribildningar  och

tidigare studier angående såväl styrdokument och värdegrundsarbete som de litterära verken.

2.1 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne

Lars-Göran  Malmgren  har  föreslagit  att  svenskämnet  innefattar  tre  olika,  sinsemellan  kon-

kurrerande ämnesuppfattningar i form av teoretiska konstruktioner.11 Dessa utgörs av  svenska

som ett färdighetsämne där språklig teknik, formella textmönster och dylikt utgör fokus; svenska

som ett litteraturhistoriskt bildningsämne där det viktiga anses vara förmedling av ett bestämt

8 Jfr liknande formulering i Diskrimineringslagen 1 §.
9 Gy11 2011 s. 160.
10 Gy11 2011, s. 160.
11 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, Lund: Studentlitteratur 1988, s. 94, 96.
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kulturarv; samt svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne som har den aktuella elevgruppen

som  huvudsaklig utgångspunkt.12 Mer konkret innefattar  den tredje ämnessynen,  bland andra

centrala punkter, i Malmgrens ord uppfattningen att:

[e]n strävan efter att i undervisningen ta upp teman om mänskliga erfarenheter – aktuella och historiska –
anses vara viktig. Ett mål är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse då det gäller  centrala
humanistiska problem. I detta sammanhang får litteraturläsningen sin betydelse, eftersom litteraturen i olika
former gestaltar mänskliga erfarenheter (min kurisv).13

I den erfarenhetspedagogiska synen på svenskämnet ingår med andra ord spörsmål som med

relativ lätthet kan kopplas till värdegrundarbete, samtidigt som litteraturen, enligt Malmgren, får

sin  legitimering  i  sammanhanget.  Denna  teori  ligger  därför  till  grund  för  användandet  av

skönlitteratur som medel i svenskämnets värdegrundsarbete och fungerar i den aktuella studien

som en teoretisk länk mellan den allmänna läroplanen och ämnesplanen i svenska.

2.2 Alkestrand och didaktisk potential

Malin  Alkestrands avhandling  Magiska möjligheter från  2016 har  sedan sin publicering gett

upphov  till  ett  flertal  studentuppsatser  som  i  samma  anda  undersöker  olika  litterära  verks

didaktiska potential. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur fantasylitteratur kan användas

i värdegrundsarbetet i grund- och gymnasieskolan och de aspekter av värdegrundsarbetet hon

huvudsakligen  fokuserar  på  är  demokrati,  mänskliga  rättigheter  och  kulturell  mångfald.  I

samtliga  kategorier  undersöks  maktkategorier.14 Alkestrand  menar  att  de  demokratiska

värderingar som avses i läroplanerna inte specificeras, varför hon har gjort sin egen tolkning

vilken återspeglas i valet av kategorier samt i att hon inom dessa analyserar maktkategorier i

form av klass, etnicitet, ålder etc.15

Studiens teoretiska utgångspunkter inkluderar bland annat didaktisk potential, men eftersom

begreppet  saknat  definition  presenterar  Alkestrand  en  egen  sådan  som  ligger  till  grund  för

textanalysen.  Hon  ”tillämpar  […]  begreppet  för  att  undersöka  vilka  möjligheter  att

problematisera  värdegrundsfrågor  som  skönlitteratur  ger  upphov  till”  –  den  funktion  som

begreppet fyller är alltså att synliggöra dessa möjligheter.16 Didaktisk potential är inte knuten till

värdegrundsarbete, vilket Alkestrand tydligt poängterar, utan det hela handlar om de möjligheter

som följer med ett,  i  det här fallet,  skönlitterärt  verk.17 Dessa möjligheter kan dock ses som

12 Malmgren 1988, s. 94–96.
13 Ibid., s. 96.
14 Alkestrand 2016, s. 9.
15 Ibid., s. 15, 109.
16 Ibid., s. 70.
17 Ibid., s. 70, 71.
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latenta; enligt Alkestrands definition realiseras potentialen först när en läsare ”går i dialog med

texten”; det vill säga att läsaren måste samspela med texten, samtidigt som texten sätter ramarna

för  möjliga  tolkningar.18 Så  som jag  tolkar  Alkestrands  förklaring  utgörs  själva  kärnan i  att

didaktiskt potential uppstår, åtminstone i relation till värdegrundsfrågor, av perspektivbrytningar:

det är det faktum att olika perspektiv bryts mot varandra i skönlitterära texter som är speciellt fruktbart i en
didaktisk kontext; motstridigheter och spänningar i texten utgör utmärkta startpunkter som gör det möjligt för
läsaren  att  fundera  över  sina  egna  förgivettaganden  och  inta  ett  kritiskt  förhållningssätt  till
värdegrundsfrågor.19

Det  är  således  såväl  textens  möte  med  läsaren  som  dessa  brytningar  som  är  centrala  i

definitionen.  Det  är  även  möjligt  att  resonemanget, med  tanke  på  formuleringen  ”speciellt

fruktbart” ovan, ska förstås som att brytningarna innebär mer kvalitativt givande möjligheter då

Alkestrand  menar  att  all  skönlitteratur  har  didaktisk  potential.20 Huruvida  brytningarna  ska

förstås som avgörande eller endast som mer givande möjligheter framgår dock inte.

I den textanalyserande metoden kompletterar Alkestrand teorin om didaktisk potential med

bland annat begreppen  explicit respektive  implicit ideologi vilka förenklat sett tar fasta på de

budskap som förmedlas samt huruvida de framgår av själva texten eller om det krävs att läsaren

så att säga läser mellan raderna.21 Hon skriver att de båda typerna av ideologier ofta är oförenliga

och att det är ”när dessa båda sorters ideologier lyfts fram, ställs mot varandra och relateras till

skolans  värdegrund  som  verkets  didaktiska  potential  kan  beskrivas  och  analyseras”.22 Min

förståelse av Alkestrands beskrivning är således att det är just dessa två typer av ideologier som

utgör de olika perspektiven som bryts mot varandra, och att det är i denna brytning som den

didaktiska  potentialen  finns.  I  analysdelen  används  denna  metod  dock  sparsamt  och  det

förekommer  att  en  explicit  ideologi  bryts  mot  en  annan  explicit,  varför  det  är  oklart  om

brytningen nödvändigtvis måste ske mellan två olika sorters ideologier.23

Vidare menar Alkestrand att didaktisk potential även kan vara genrespecifik, det vill säga att

olika skönlitterära genrer har sin egen typ av potential och därmed erbjuder olika möjligheter.

Eftersom hon utgår från fantasylitteratur väver hon ihop sin definition med det hon menar utgör

fantasygenrens  genrespecifika  didaktiska  potential,  nämligen  främmandegörandet  av

verkligheten  och  öppnandet  för  nya  perspektiv.24 Dessa  annorlunda  perspektiv  och  de

reflektioner som de ger upphov till hos läsaren som är av ”central betydelse” för realiseringen av

18 Alkestrand 2016, s. 71, 87.
19 Ibid., s. 70.
20 Ibid., s. 71.
21 Ibid., s. 97–98, 100.
22 Ibid., s. 97–98, 99.
23 Ibid., s. 224.
24 Ibid., s. 88.
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den didaktiska potentialen.25

Den kritik som riktats mot Alkestrands avhandling som är relevant att lyfta i samband med

den aktuella studien rör främst dess teoretiska ramverk. Anna Nordenstam menar exempelvis att

flera av de teoretiska begreppen inte beskrivs tillräckligt tydligt, medan Tuva Haglund å sin sida

kommenterar  Alkestrands  användning  av  de  två  ideologibegreppen  som  mindre  lyckad  då

implicita ideologier inte används mer än fyra gånger i studien och att avsikten att låta de båda

ideologierna ställas mot varandra därmed inte helt realiseras.26 Vidare ställer Haglund sig kritisk

till  framställningen av fantasygenren då hon upplever att  ”bristen på utblickar [stundom ger]

intrycket att spelet mellan närhet och distans skulle vara unikt för fantasylitteraturen”, och hon

frågar sig ”om inte andra genrer hade kunnat ge ett liknande utfall”.27

2.3 Omdefinition av didaktisk potential

För den aktuella studiens syfte följer en omdefinition av begreppet didaktisk potential jämte de

skäl som ligger till grund för omdefinitionen. Den nya definitionen tar sin utgångspunkt i den

definition av Alkestrand som redogjordes för ovan och liksom i Alkestrands avhandling används

begreppet  didaktisk  potential i  syfte  att  undersöka  ett  skönlitterärt  verks  möjligheter  i  ett

värdgrundsarbete, och det som i Alkestrands resonemang tolkades vara utgångspunkten för den

didaktiska potentialen, nämligen perspektivbrytningen, är av avgörande betydelse även här. Hur

dessa  brytningar  däremot  går  till  och  vad de  består  av  skiljer  sig  dock  från  Alkestrands

resonemang.  Detta  har  sin  grund  i  att  såväl  begreppet  didaktisk  potential  som  perspektiv-

brytningarna av två centrala anledningar måste omdefinieras för att passa den aktuella studien.

För det första inkorporerar studien inte läsarens samspel med texten, och för det andra utgörs det

litterära materialet av realistisk skönlitteratur snarare än av fantasylitteratur.

Mötet med en läsare, först och främst, är centralt för all skriven text, och även gällande en

texts didaktiska potential förhåller det sig rimligtvis så att denna inte realiseras förrän texten

läses (se avsnitt 2.2 ovan), men vikten av läsarens samspel med texten nedtonas i den aktuella

definitionen. Läsarens exkludering ur studien förklaras närmare i metodavsnittet 3.1 nedan, men

syftet är att den didaktiska potentialen ur ett värdegrundsperspektiv inte ska vara avhängig den

enskilda läsarens tolkningar och erfarenheter. Valet av realistisk litteratur å sin sida påverkar det

som Alkestrand kallar  för den genrespecifika didaktiska potentialen,  vilken gällande fantasy-

litteratur enligt de resonemang hon lyfter angående fantasygenren  utgörs av en mer eller mindre

25 Alkestrand 2016, s. 85–86.
26 Anna Nordenstam 2017, s. 138; Tuva Haglund, ”Recension: Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry 

Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete”, Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning,
2017:40, s. 3, 4, e-artikel, http://dx.doi.org/10.14811/clr.v40i0.276 (2020-04-15). 

27 Haglund 2017, s. 5.

6



inneboende främmandegörande egenskap.

De  teoretiska  konsekvenser  som  dessa  val  innebär  innefattar  att  främmandegöring  blir

irrelevant för den aktuella studien eftersom  textens möte med läsaren utgör en  central  del av

denna  teoribildning.  Vidare  ser  den  genrespecifika  didaktiska  potentialen  annorlunda  ut  i

realistisk litteratur eftersom en läsare mycket väl kan komma från den verklighet som beskrivs i

verket  –  medan  ingen  läsare  kommer  från  de  fantastiska  världar  som  fantasylitteraturen

innehåller –  vilket resulterar i att genren inte per automatik erbjuder annorlunda perspektiv när

den väl möter läsaren. Kraven för att en realistisk roman ska kunna erbjuda perspektivbrytningar

kan därmed tolkas bli högre än för en fantasyroman – särskilt om det, som det i det aktuella

sammanhanget, inte tas någon direkt hänsyn till läsarens delaktighet. 

Avsaknaden  av  en  läsare  som medskapare  resulterar  även  i  att  ideologibegreppet  så  som

Alkestrand  beskriver  det  blir  svårapplicerat  då  implicit  ideologi  är  just  implicit  medan  den

aktuella studien fokuserar på den explicita aspekten av en text. Valet att inte använda någondera

ideologibegrepp har  även sin grund i  den oklarhet  som råder  kring ideologibrytningarna  (se

redogörelsen för Alkestrands definition ovan) samt den kritik som riktats mot denna teoretiska

ingång, vilken nämndes ovan. Således behöver perspektivbrytningarna i denna studie definieras

av något annat än ideologier.

Sammantaget  innebär  avsaknaden  av  läsare  och  av  fantasylitteraturens  genrespecifika

möjligheter att de annorlunda perspektiven och perspektivbrytningarna måste ske dels explicit

och dels intratextuellt – det vill säga inom verket s båda pärmar) – samt att vilka perspektiv som

bryts  och  under  vilka  omständigheter  måste  ske  på  något  annat  sätt.  Med  anledning  av

ovanstående följer härmed följande omdefinition av didaktisk potential.

Alkestrand skriver,  som tidigare nämnt,  att  ”motstridigheter och spänningar i  texten utgör

utmärkta  startpunkter”.28 Den  aktuella  teoretiska  definitionen  tar  fasta  på  just  dessa

motstridigheter, utan att gå vidare till läsarens eventuella reflektioner. Motstridigheterna, det vill

säga perspektivbrytningarna, måste som påpekats ske såväl intratextuellt som explicit för att den

didaktiska potentialen inte ska vara (alltför) avhängig den enskilda läsaren. I samband med dessa

brytningar går det att tala om konflikter och disharmoni: när två perspektiv i form av motstridiga

uppfattningar eller synsätt framträder inom verket uppstår en konflikt dem emellan vilket utgör

brytningen. Detta ger upphov till ett disharmoniskt tillstånd.

Det bör poängteras att det inte är det faktum att det finns två eller flera parter som utgör

förutsättningen  för  didaktisk  potential  utan  snarare  att  det  finns  två  eller  flera  (motstridiga)

perspektiv på samma sak – det måste uppstå en brytning. Som exempel kan kön och jämställdhet

28 Alkestrand 2016, s. 70.
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ges: det räcker inte med att mer än ett kön finns representerat i verket om de som tillhör de olika

könen befinner sig i harmoni med varandra genom att samtliga (explicit uttryckt) är till freds

med det rådande systemet. På liknande sätt finns inte tillräckligt underlag om bara ett kön finns

representerat  och  inget  annat  kön  nämns  –  det  som  behövs  är  olika  perspektiv  angående

jämställdhetsfrågan. 

Med kön och jämställdhet som fortsatt exempel uppstår en brytning, och därmed didaktisk

potential, först när två olika åsikter angående jämställdhetsfrågan framträder. Huruvida detta sker

genom att en man och en kvinna ger uttryck för olika åsikter i frågan, eller om två olika kvinnor

framför olika åsikter är inte av betydelse för brytningen som sådan. De båda romanfigurerna

behöver heller inte uttrycka de olika perspektiven i ett replikskifte sinsemellan eller ens i  form

av repliker då även motstridiga handlingssätt utgör en explicit brytning. Det viktiga är att de

olika  perspektiven  framgår  på  romantextens  ytnivå  samt  själva  det  faktum  att  en

perspektivbrytning  faktiskt  sker  då  det  som  står  i  verket  annars  kan  tas  för  sanning  och

självklarhet. Vidare går det att analysera brytningarna och potentialen kvalitativt utifrån i vilken

grad  de  olika  perspektiven skaver  mot  varandra  och ett  ämne dryftas  –  desto mer  explicita

perspektiven  är  och  desto  mer  de  problematiseras  i  verket  desto  större  didaktisk  potential

kvalitativt sett.

Syftet med ovanstående definition av begreppet didaktisk potential är att  den ska synliggöra

ett  realistiskt  litterärt  verks  inneboende  möjligheter.  Inte  heller  denna  omdefinition av

Alkestrands didaktiska potential är bunden till värdegrundsarbete, men är på grund av kontexten

i form av studiens syfte ändå nära förbunden med värdegrundsfrågor.

2.4 Teoretiska utgångspunkter gällande svenskämnet

Den  senaste  läroplanen  för  gymnasieskolan  från  2011 har  i  allmänhet  blivit  mer  resultat-

orienterad i sin karaktär än dess föregångare vilket bland annat innebär ett ökat fokus på mål och

mätning av  dessa  ”i  termer  av  grad av  uppfyllelse”.29 Resultatfokusering  inom svenskämnet

avspeglas  främst  i  och  med  de  olika  gymnasiekursernas  kunskapskrav,  men  även  i  de  mål

gällande förmågor och kunskaper som listas i ämnets beskrivning. 

Trots denna utveckling har svenskämnet som helhet ett starkt personlighetsutvecklande fokus.

I ämnets syftesbeskrivning ingår nämligen element som undervisningen i ämnet ska  innehålla

men som inte ska utgöra föremål för betygsättning.30 Detta inkluderar bland annat de delar av

29 Daniel Sundberg, ”Läroplansmodellen i den svenska läroplansutveckling”, i Läroplansteori och didaktik, Ninni 
Wahlström, 2 uppl., Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016, s. 89–90.

30 Skolverket, ”Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan”, 
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymn
asieskolan_svenska.pdf (2020-03-26).
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svenskämnet som syftar till elevens personliga utveckling och förståelse för sin omvärld, där de

formuleringar som lyfts i avsnitt 1.3 utgör exempel. 

Katarina Rejmans avhandling från 2013 tar utgångspunkt i just denna typ av formuleringar. I

Finlands dåvarande läroplan beskrevs modersmål och litteratur explicit som ett livskunskaps-

ämne – dock utan förklaring om vad detta innebär – samtidigt som litteratur pekades ut som ett

stöd för elevernas personlighetsutveckling utan att denna uppfattning är baserad på forskning.31

Med  anledning  av  detta  intervjuade  Rejman  nitton  verksamma  högstadielärare  inom

modersmålsämnet svenska i Finland med syfte att fråga dem hur de tolkat läroplanens begrepp

livskunskap och vad litteraturen enligt dem själva fyller för syfte i undervisningen.32

Undersökningen visar att lärarna gällande litteraturens funktion var av uppfattningen att den

utgör en källa till just livskunskap och att begreppet livskunskap för de flesta av dem handlar om

personlighetsutveckling.33 Rejman  påpekar  dock att  detta  resultat  kan  ha  påverkats  av

formuleringarna  i  läroplanen.34 Utöver  personlighetsutveckling  uppgav  även  flera  lärare  att

livskunskap  för  dem handlade  om existentiella  frågor,  demokrati  och  verklighetsförståelse.35

Rejman menar att livskunskap enligt undersökningsresultatet delvis handlar om att förstå andra

och  lära  känna  sig  själv.36 Utöver  Malmgrens  ovan  nämnda  legitimering  av  litteratur  som

läromedel för detta undervisningsändamål stöder alltså även Rejmans resultat valet av ett litterärt

material.

2.5 Tidigare forskning om Ondskan och Lila hibiskus

Det finns även tidigare forskning angående de två romanerna Ondskan och Lila hibiskus som är

av intresse för den aktuella studien. Gällande  Ondskan har litteraturvetaren, författaren tillika

kritikern  Ulla  Lundqvist  analyserat  denna  roman  såväl  som flera  andra  populära  ungdoms-

romaner  i  boken  Läsäventyr  från  när  och  fjärran.37 Därtill  har  Ingela  Engdahl  i  sitt

examensarbete undersökt huruvida Guillous Ondskan tillsammans med två andra i skolan vanligt

förekommande  ungdomsromaner  försvarar  sin  plats  i  litteraturundervisningen  utifrån  ett

värdegrundsperspektiv, vilket hennes studie visar att den gör. Även Engdahl utgår primärt från de

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som listas i läroplanen, dock den som gäller

31 Katarina Rejman, Litteratur och livskunskap: modersmålstalarens berättelse om undervisningen i årskurs 7–9, 
(diss. Vasa) Åbo: Åbo akademis förlag 2013, s. 4, 43, 44.

32 Ibid., s. 147.
33 Ibid., s. 157, 160.
34 Ibid., s. 160.
35 Ibid., s. 201.
36 Ibid., s. 158.
37 Ulla Lundqvist, Läsäventyr från när och fjärran: tolv bokpresentationer för unga och vuxna, Lund: 

Bibliotekstjänst 1994.
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för grundskolan.38

Lila hibiskus har på originalspråket engelska varit föremål för analys i ett antal akademiska

arbeten vilka behandlar romanen ur olika perspektiv. Av dessa kan nämnas två examensarbeten:

Audrey Peters behandlar romanen ur ett postkolonialt perspektiv och Charlotte Larsson utgår i

analysen från foucauldianska teorier om tortyr och övervakning.39

Avslutningsvis kan nämnas att ingen tidigare forskning om didaktisk potential i litteratur ur ett

värdegrundsperspektiv har funnits som också har ett komparativt syfte.

3 Metod och material
I det följande redogörs för de metoder som används i genomförandet av undersökningen, vilka

består av närläsning och tematisk analys. Nedan beskrivs först textanalysmetoden närläsning och

dess förhållande till litteraturriktningen nykritik, grunden för metodval samt vad denna metod

innebär för undersökningen sett till såväl material som analys. Därefter beskrivs den tematiska

analysmetod  som  valts  samt  vilka  teman  som  utgör  dess  utgångspunkt.  Avslutningsvis

presenteras det material som studien utgår från.

3.1 Närläsning och nykritik

Närläsning har sitt ursprung i nykritiken vilken tar avstånd från såväl författare som kontext.

Enligt detta synsätt blir med andra ord författarens  intention, liv och åsikter ovidkommande –

författaren har inte tolkningsföreträde, utan verket är autonomt. Inte heller den historiska och

sociala kontext som verket skapats inom är intressant för tolkning av texten. I stället är det det

litterära verket som utgör fullständigt fokus och genom närläsning studeras texten på detaljnivå i

egenskap av ”estetiskt objekt”.40

Valet  av  nykritikens  närläsning  som  metodisk  utgångspunkt  har  sin  grund  i  önskan  att

fokusera verket i sig utan hänsyn till den mänskliga faktorn. Studiens syfte är styrande, varför det

litterära materialet betraktas som ett potentiellt läromedel; mer specifikt ett potentiellt läromedel

gällande värdegrundsarbete inom gymnasieskolans svenskämne. Undersökningen kommer med

andra ord inte att säga något om romanerna i egenskap av estetiska, litterära verk; sådant som ur

38 Ingela Engdahl, Kan Golding, Guillou och Kadefors försvara sin plats i bokhyllan?: En värdegrundsanalys av    
tre skönlitterära verk, Kandidatuppsats framlagd vid Akademin för utbildning, kultur, Mälardalens högskola 
2015. 

39 Audrey D. Peters, Fatherhood and Fatherland in Chimamanda Adichie's ”Purple Hibiscus”, Masteruppsats 
framlagd vid Department of English, East Tennessee State University 2010; Charlotte Larsson, Surveillance and 
Rebellion: A Foucauldian Reading of Chimamanda Ngozi Adichie’s Purple Hibiscus, Kandidatuppsats, Halmstad
universitet 2013.

40 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser, Lund: Studentlitteratur 2015,
s. 166–167.
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andra perspektiv kan ses som styrkor i romanens utformning, innehåll, berättarteknik och dylikt

kan  ur  studiens  specifika  undervisningsperspektiv  tolkas  som svagheter.  På  samma  sätt  kan

författarens  liv  och uttalanden om sitt  verk berika läsningen i  andra situationer  medan det  i

studiens sammanhang är irrelevant.

I enlighet med nykritikens fokus på den enskilda texten läses de båda romanerna initialt inte i

relation  till  varandra.  Verken  analyseras  separat  i  förhållande  till  värdegrundsfrågorna  som

specificeras nedan, efter vilket de respektive resultaten jämförs med varandra. Följaktligen är

analysen intratextuell, liksom det även framhålls i avsnitt 2.3 ovan.

Den intratextuella aspekten är även relaterad till läsarens frånvaro  i den aktuella studien  då

exkluderingen  av  läsaren  som  faktor  i  undersökningen  ligger  i  linje  med  den  nykritiska

textanalysmetoden  i  och  med  det  textfokus  och  det  avståndstagande  från  den  mänskliga

kontexten som karaktäriserar den.41 Valet att inte inkludera läsaren har även sin grund i studiens

syfte på det sätt  att  en komparativ analys  görs mellan två verk där Guillous  Ondskan bildar

utgångspunkt i egenskap av en roman som ofta läses i skolan. Därför är ambitionen att även

jämförelseverket  Lila  hibiskus hypotetiskt  sett  ska  passa  så  många  elever  som möjligt  och

därmed  fungera  i  klassuppsättning.  Eftersom det  svenska  klassrummet  är  väldigt  heterogent

gynnas målsättningen av att den enskilda läsarens erfarenheter, bakgrund och tolkningar inte ges

utrymme att påverka verkets didaktiska potential i sammanhanget.

Viktigt att förtydliga är dock att jag själv är såväl en läsare som ett tolkande subjekt; trots

ambitionen att låta texten tala för sig själv är viss tolkning nödvändig i undersökningen.

3.2 Tematisk analys

Studien är såväl kvalitativ som komparativ, vilket för undersökningen innebär att två romaner

behandlas var och en för sig genom att de mest framträdande temana kartläggs och analyseras,

för att sedan jämföras verken emellan. För detta ändamål används tematisk analys. 

När  det  gäller  skönlitterär  analys  föreslår  Claes-Göran Holmberg  och Anders  Ohlsson en

första,  förutsättningslös  genomläsning  följt  av  en  eller  flera  omläsningar  där  exempelvis  en

eventuell, redan existerande kontext kan låtas styra läsningen.42 Eftersom båda romanerna lästs

tidigare  – och intrigen  därmed känd – läses  de i  samband med studien  utifrån den  aktuella

kontexten i form av studiens syfte att göra en tematisk analys utifrån värdegrundsfrågor. Denna

typ av tematisk analys är det som Holmberg och Ohlsson kallar för explikativ tematik, vilken de

definierar som att ”genom närläsning [söka] visa på ett eller flera teman i ett speciellt verk”.43

41 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 38.
42 Ibid., s. 104.
43 Ibid., s. 34.
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Temana har valts ut på förhand och har sin grund i de värdegrundsformuleringar ur läroplanen

som presenteras  i  sin  helhet  i  avsnitt  1.3.  Dessa  utgörs  av  såväl  läroplanens  grundläggande

värden  (i  form  av  demokratiska  värderingar  och  mänskliga  rättigheter)  som  de  sju

diskrimineringsgrunderna och annan kränkande behandling, vilka listas i tabell 1 nedan.

 
           Tabell 1   Teman som utgör utgångspunkter i analysen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Grundläggande värden Diskriminering på grund av:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Demokrati
Människolivets okränkbarhet
Individens frihet och integritet
Alla människors lika värde
Jämställdhet
Solidaritet mellan människor

Kön 
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Sexuell läggning
Ålder
Funktionsnedsättning

Annan kränkande behandling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Demokrati44 utgör,  som den  ovanstående  tabellen  visar,  en  egen  punkt  för  att  mer  allmänt

demokratiskt  relaterade  sekvenser  inte  ska  gå  läsningen  förbi.  Vidare  betraktas  de  grund-

läggande värden som anges i vänsterkolumnen ovan i studien som överordnade teman med följd

att de sju diskrimineringsgrunderna i högerkolumnen inkorporeras i temat alla människors lika

värde.  Detta  med  undantag  för  temat  jämställdhet som  i  stället  sammanslagits  med

diskrimineringsgrunden  kön då  skillnaden  mellan  dem i  sammanhanget  är  irrelevant.  Annan

kränkande behandling, slutligen, är placerat i högerkolumnen eftersom det i läroplanen nämns i

anslutning  till  diskrimineringsgrunderna.  För  en  konkretisering  av  begreppet  ”kränkande

behandling”  hänvisar  Skolverket  till  brottsbalken,  men  på  grund  av  studiens  utrymmesskäl

avgränsas definitionen här till enbart punkten misshandel.45

Den första läsningen i samband med studien har som syfte att välja ut de sekvenser ur de

respektive romanerna som är värdegrundsrelaterade utifrån de teman som presenterades ovan

och  som  dessutom innefattar  den  typ  av  perspektivbrytning  vilken  ger  upphov  till  det

disharmoniska tillstånd som beskrivs i avsnitt 2.3 ovan. Omläsningar av utvalda delar syftar till

att utröna vilka värdegrundsrelaterade teman som är mest framträdande i respektive verk sett till

frekvens och hur ingående ett tema behandlas och problematiseras.46 En och samma sekvens i

materialet kan relateras till mer än en av temapunkterna ovan.

44 Demokrati: ”politiskt system där regeringsmakten i princip företräder folkviljan, sådan den kommer fram genom 
fria, allmänna och hemliga val” (”Demokrati”, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 
https://svenska.se/so/?id=08859&pz=7 (2020-05-04)).

45 Skolverket, Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling och för att motverka 
diskriminering och annan kränkande behandling, Stockholm: Skolverket 2006, s. 33.

46 Se resonemanget kring den didaktiska potentialens kvalitativa aspekt i fråga om i vilken grad ett tema 
problematiseras i avsnitt 2.3 ovan.
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Studiens komparativa syfte gör att den skiljer sig från många tidigare studier där det är de

teman som är framträdande i samtliga undersökta verk som lyfts fram; ett tillvägagångssätt som

gör att det blir svårt att säga något om verken i fråga om hur stor didaktisk potential de erbjuder i

förhållande till andra alternativa verk.

3.3 Material

Nedan följer en redogörelse för studiens material angående urval och urvalsgrunder samt en kort

beskrivning av  de  litterära  verkens  innehåll.  Materialet  består  av  två  romaner:  den  svenska

Ondskan av Jan Guillou utgiven 1981 och den nigerianska Lila hibiskus av Chimamanda Adichie

som utgavs  under  originaltiteln  Purple  Hibiscus 2003  och  i  svensk  översättning  av  Ragnar

Strömberg 2010. Att Adichies roman används i svensk översättning i stället för på originalspråket

engelska  grundar  sig  i  att  romanen  för  studien  betraktas  som  ett  potentiellt  läromedel  i

undervisning inom svenskämnet.

Guillous roman utgör utgångspunkten för valet av material i och med den mer eller mindre

givna plats den haft i den svenska inofficiella skolkanon.47 Adichies roman å sin sida valdes som

det andra verket till  studiens komparativa undersökning  eftersom den har flera gemensamma

teman med Ondskan. Den främsta likheten som underlag för urvalet är tematiken gällande våld i

nära relationer då båda romanernas huvudkaraktär lever i hem med en misshandlande far. 

Andra  gemensamma  beröringspunkter  romanerna  är  emellan  är  huvudkaraktärer  i  tidiga

tonåren, utanförskap i skolan samt att båda verken är exempel på utvecklingsromaner. Det är

även en fördel i ett jämförande syfte att de båda verken (i de aktuella upplagorna) är ungefär lika

långa, det vill säga strax under 300 sidor. Adichies roman utgör även en intressant kontrast mot

Ondskan där både författaren och huvudkaraktären utgörs av svenska, vita män medan dessa

motsvaras av nigerianska kvinnor gällande Lila hibiskus.

Guillous debutroman Ondskan handlar om 14-åriga Erik vars tillvaro präglas av våld. Hemma

blir Erik misshandlad av sin sadistiske far och i skolan hamnar han ofta i slagsmål. Efter att ha

blivit  relegerad  från  det  kommunala  läroverket  i  Stockholm  skickas  han  till  internatskolan

Stjärnsberg där hans förhoppningar om att aldrig mer behöva slåss eller bli slagen snart går om

intet då det visar sig att skolan använder sig av pennalism för ordning och fostran. Erik försöker

dock på olika sätt att göra motstånd mot det våldsbaserade systemet. Romanen utspelar sig på

1950-talet och är berättad i tredje person men ur Eriks perspektiv. Ett intressant tillägg är att Erik

trots sin unga ålder genomgående beskrivs som en övermänniska.48

Adichies Lila hibiskus, även det en debutroman, följer 15-åriga Kambilis tankar, upplevelser

47 Stiskalo 2016; Lindbäck 2020.
48 Jfr den sammanställning som Lundqvist gör över hur Erik beskrivs i romanen (Lundqvist 1994, s. 102–105).
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och erfarenheter, men handlar lika mycket om henne själv som om hennes far Eugene. Kambili

är  blyg,  tystlåten och älskar sin far – en kristen man som i samhället  gör god nytta  genom

välgörenhet och en regimkritisk tidning, men som i hemmet misshandlar sina två barn och sin fru

såväl  fysiskt som psykiskt.  Hemmets  ordning börjar  dock falla  sönder efter  att  Kambili  och

hennes storebror Jaja fått  uppleva en friare tillvaro i faster Ifeomas hem. Det framgår inte i

vilken tid romanen utspelar sig, men på grund av avsaknaden av mobiltelefoner och cd-skivor är

det  möjligt  att  händelserna  är  tänkta  att  äga  rum någon gång  mellan  1970-  och 1990-talet.

Romanen  utspelar  sig  huvudsakligen  i  städerna  Enugu  och  Nsukka  i  södra  Nigeria  och  är

berättad i första person ur Kambilis perspektiv.  Lila hibiskus läses i svensk översättning i och

med studiens förankring i svenskämnets litteraturundervisning.

4 Analys
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten från undersökningen. Analysen presenteras

romanvis med  Ondskan först  följt av resultaten från  Lila hibiskus.  Vardera roman analyseras

utifrån de i  metoddelen angivna värdegrundstemana;  ordningen är  densamma som i  vänster-

kolumnen i tabell 2 och 3 nedan vilken anger de övergripande grundläggande värdena, följt av

annan kränkande behandling. I likhet med att temat demokrati i Alkestrands avhandling handlar

om uppror mot ett odemokratiskt system tar temat i analysen nedan sin utgångspunkt i motstånd

mot  detsamma.49 Efter  att  de  aktuella  värdegrundstemana  behandlats  följer  i  anslutning  till

respektive roman en redogörelse för romanfigurerna Eriks respektive Papa Eugenes inbördes

värdegrundsrelaterade perspektivbrytningar.

4.1 Ondskan

I det följande analyseras den värdegrundstematik som funnits i  romanen  Ondskan.  I  tabell  2

nedan  presenteras  samtliga  teman  som  uppkom  i  undersökningen  tillsammans  med

perspektivbrytningar.

 
           Tabell 2   Värdegrundsrelaterad tematik i Ondskan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Grundläggande värden Diskriminering och kränkande behandling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Demokrati
Människolivets okränkbarhet
Alla människors lika värde
Solidaritet mellan människor

Etnisk tillhörighet
Sexuell läggning
Ålder

Annan kränkande behandling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

49 Alkestrand 2016, s. 113.
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4.1.1 Demokrati och motstånd
Det mest framträdande temat i romanen är det som rör  demokrati.  Tematiken tar sig uttryck i

motstånd mot ett odemokratiskt system med följden att det huvudsakligen är motståndet i sig

som utgör de aktuella perspektivbrytningarna i kontrast till de som försvarar systemet.

Angående kamratuppfostringssystemet på Stjärnsberg, med allt vad det innebär i praktiken,

finns  såväl  ett  tyst  som  ett  uttalat  stöd  från  både  elever  och  lärare.  Gällande  eleverna

framkommer det att Eriks klasskamrater vid upprepade tillfällen påpekar att ”[r]egler [är] till för

att följas”.50 Deras tysta stöd  för systemet anas i Eriks  misstankar om att hans slagsmålsseger

över fjärderingarna i den så kallade rutan – ”den enda platsen där det var tillåtet för andra än

rådsmedlemmar och fjärderingare att slåss” – sågs som ”ett brott mot traditionerna”.51 Vidare

misstänker Erik att flera av klasskamraterna har förhoppningar om att själva bli rådsmedlemmar i

fjärde ring.52

Lärarna å sin sida är till stor del både tysta och osynliga i handlingen på Stjärnsberg och det

visar sig att de av tradition inte låtsas om slagsmålen i rutan.53 Denna acceptans av våldet som en

del  av  skolkulturen  sträcker  sig  vid  ett  tillfälle  så  långt  att  skolans  rektor  inte  stoppar

Silverhielms misshandel av Erik i skolmatsalen förrän det stänkt blod i hans mat.54 Två lärare

visar dock sitt ogillande mot systemet: idrottsläraren Tosse Berg och biologiläraren ”Tranan”

Tranströmer.  Tosse  Berg  kommenterar  nästan  i  förbifarten  att  ”systemet  är  dumt”  och  ”inte

mycket att göra åt” medan han försvarar demokratin inom idrotten mer rättframt och uppmanar

Erik att vinna över de som försöker fuska i skolans simmästerskap.55 

Tranan å sin sida uttrycker sitt missnöje mot pennalismen väldigt explicit i slutet av romanen

när Pierre lämnat skolan efter upprepade trakasserier. Han förebrår eleverna för deras acceptans

av systemet och menar att det hela gått för långt: ”Det måste bli ett slut på det här, han själv

skulle ta upp saken med rektor och vad dom borde göra så var det minsta man kunde begära att

dom slutande med att acceptera det här pennaliserandet.”56 Tranans avståndstagande och yttrande

av åsikter leder till att eleverna genom en namninsamling avsätter Facket – den elevverksamhet

som ska tillvarata realskoleelevernas intressen gentemot det elevledda så kallade Rådet vilka står

för den egentliga makten på skolan och vilka låg bakom trakasserierna mot bland annat Pierre. 57

Denna  sekvens  med  Tranan  och  elevupproret  kommenteras  även  i  anslutning  till  temat

solidaritet nedan.

50 Jan Guillou, Ondskan, Stockholm: Piratförlaget 2002, s. 118.
51 Ibid., s. 83, 118.
52 Ibid., s. 118.
53 Ibid., s. 120.
54 Ibid., s. 185.
55 Ibid., s. 107, 121.
56 Ibid., s. 248.
57 Ibid., s. 248–249, 154.
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I romanen är det dock i regel Erik som står för motståndet. Liksom det ovan beskrivna finns

ett tillfälle som kan ses som ett tydligt motstånd mot våld och våldsutövare i maktposition. Detta

utspelar  sig  i  romanens  början  när  Erik  går  på  Stockholmsläroverket  där  teckningsläraren

meddelar  att  de  elever  som  bråkar  bestraffas  med  piskrapp  med  pekpinnen.  Vid  denna

upplysning anmäler sig Erik som frivillig för demonstration och provocerar dessutom läraren att

slå än hårdare med kommentarer om att slagen inte känns.58 Motivet uttrycks explicit som ett

motstånd av denna typ då det beskrivs att Erik delar in lärare i två kategorier: de som slåss och

de som inte slåss, med följd att man gör uppror mot de som slåss. Till en annan lärare säger Erik

uttryckligen: ”Du gillar att slåss och det ska du ha igen för.”59

På Stjärnsberg gör Erik flera gånger motstånd mot ett system präglat av korruption,60 även om

denna term inte nämns explicit. Exempel som gestaltar denna typ av motstånd inkluderar Facket

och det så kallade peppissystemet.

Facket,  vilket liksom ovan beskrivet ska tillvarata realskoleelevernas intressen mot Rådet,

kommer  in  i  handlingen  då  det  utöver  Erik  är  tre  andra  elever  som börjar  vägra  ta  emot

peppisar61 vid matbordet. En elev menar i samtal med Facket att peppis är såväl odemokratiskt

som olagligt  i  egenskap av misshandel  men får  inget  gehör  av dem.62 Eriks  slutledning om

orsaken är att Facket verkar stå på Rådets sida med anledning av att det är Rådet som tillsatt

medlemmarna i Facket, Facket i regel håller med vad Rådet säger och, enligt Eriks gissning,

dessutom själva är blivande rådsmedlemmar.63

Fackets  replik  blir  i  stället  att  peppissystemet  såväl  som kalfaktorsverksamheten  (med de

yngre eleverna som uppassare åt de äldre) är demokratiskt eftersom det är lika för alla i den

meningen att alla som begår förseelser får peppis och att alla så småningom blir fjärderingare

vilka kan beordra yngre elever.64 Av den anledningen är det därför odemokratiskt av en liten

grupp  att  vägra  peppis.  Särskilt  Erik  anses  dessutom som osolidarisk  genom att  vägra  hela

kamratuppfostringssystemet och på så sätt skaffar sig ”särskilda privilegier”.65 Resonemanget går

som sådant att Erik genom sin styrka och förmåga att ta emot stryk har möjligheten att vägra,

vilket inte alla har, med resultat att systemet inte längre gäller alla.66

Erik  har  nämligen  sedan  dag  ett  på  Stjärnsberg  vägrat  inte  bara  peppis  utan  även  de

58 Guillou 2002, s. 18–19.
59 Ibid., s. 38.
60 Korruption: ”systematiskt missbruk i eget intresse av ansvarsfull ställning” (”Korruption”, Svensk ordbok 

utgiven av Svenska Akademien https://svenska.se/so/?id=27100&pz=7 (2020-05-04)).
61 En peppis är ett slag av bordschefen med knogen eller skaftet av en bordskniv mot skallbasen för förseelser i 

bordsskick. (Guillou 2002, s. 66).
62 Guillou 2002, s. 153.
63 Ibid., s. 152.
64 Ibid., s. 154, 199.
65 Ibid., s. 154, 234.
66 Ibid., s. 199.
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uppassningsärenden fjärderingarna skickat honom på, resulterande i att han av Rådet dömts till

straffarbete och arrest under helgerna.67 Vidare vägrar Erik under Rådets sammanträden  rätta sig

efter  deras  tillsägelser  om  att  till  exempel  stå  ordentligt  och  använda  ett  vårdat  språk.68

Sammantaget  kan  hans  vägran  tänkas  få  sin  förklaring  i  att  han  anser  systemet  vara

odemokratiskt,  trots  att  Rådet  försöker  ge  sken  av  motsatsen.  Eriks  uppfattning  om

sammanträdena  framkommer  flera  gånger,  men  mest  explicit  i  följande  uttalande:  ”det  där

domstolshärmandet är ju bara löjligt ni är ändå ingen riktig domstol, var är min försvarsadvokat i

så fall, va?”69

Peppissystemet gäller dock inte lika för alla. Den lilla gruppen peppisvägrare kallas upp ”som

det  verkade  utan  annat  än  påhittad  orsak”  och  Fackets  medlemmar  i  egenskap  av  blivande

rådsmedlemmar får enligt Erik aldrig någon peppis.70 Brytning såväl som korruption infinner sig

i sekvensen genom att Facket antas se efter elevernas intressen men snarare verkar se efter sina

egna.

4.1.2 Människolivets okränkbarhet

Temat  människolivets okränkbarhet är inte särskilt framträdande i romanen och behandlas inte

lika explicit som många andra teman. Temat handlar om respekt för människolivet, till exempel

genom att man inte får ta någon annans liv, och kommer till uttryck två gånger i Ondskan. Vid

det  första  tillfället  knyter  ett  gäng  elever  ledda  av  Silverhielm  fast  Erik  utomhus  en  kall

vinterkväll och häller såväl skållhett som iskallt vatten på honom efter vilket han lämnas åt sitt

öde. Det framkommer, om än implicit, att Erik skulle dött om han legat kvar ute för länge, men

huruvida de ansvariga eleverna är medvetna om detta eller inte framgår ej. Eriks vän Pierre knöts

fast i sängen för att inte kunna hjälpa honom och ingen av de övriga eleverna verkar ha tyckt att

det var värt bestraffningen på fem helger straffarbete/arrest för att knyta loss Erik eftersom ingen

gjorde  just  detta.  Den som i  stället  skär  loss  honom och därmed presenterar  den  tydligaste

perspektivbrytningen i frågan om människolivets okränkbarhet är skolans sjuksyster som gör det

till större delen under tystnad.71

Det andra tillfället äger rum i slutet av romanen när Erik skrämmer Silverhielm till att tro att

han kommer misshandla honom till döds. Att det är fråga om skrämseltaktik och inget faktiskt

uppsåt är dock till en början inte tydligt i sammanhanget för varken läsaren eller Silverhielm. 72

67 Guillou 2002, s. 76.
68 Ibid., s. 76 et passim.
69 Ibid., s. 127.
70 Ibid., s. 203, 152.
71 Ibid., s. 214–219.
72 Ibid., 2002, s. 273–275.
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Denna gång utgörs brytningen främst av att Erik inte har för avsikt att genomföra mordet medan

Silverhielm i det första exemplet ovan avsåg att Erik skulle ligga kvar ute. 

4.1.3 Alla människors lika värde

Värdegrundstemat som rör alla människors lika värde tar, som ovan nämnt, sin utgångspunkt i

olika  diskrimineringsgrunder.  I  Ondskan har  tre  sådana  funnits  i  anslutning  till  perspektiv-

brytningar:  sexualitet,  etnicitet och  ålder varav  diskriminering  på  grund  av  ålder  är  mest

framträdande i verket.

Enda exemplet när diskriminering på grund av sexualitet förekommer handlar om att den enda

litteratur som inte räknas som skolböcker under arresten är porrtidningar och ”böcker av den

homosexuelle engelske författaren”.73 Rimligtvis har någon efterfrågat att få räkna dessa böcker

som arrestlektyr eftersom det kommenteras, och det faktum att litteraturen nekas på de grunder

som den görs ger upphov till en perspektivbrytning. På liknande sätt förekommer diskriminering

på grund av etnicitet  endast vid två kortare tillfällen tillsammans med perspektivbrytningar i

form av åsiktsskillnader i frågan. Vid det ena framkommer att elever av judisk härkomst tidigare

inte antogs till skolan och vid det andra får lärarna påpeka för vissa elever ”att det efter 1956

icke [är] korrekt att bedöma judar som dåliga soldater”.74

Tematiken angående åldersdiskrimineringen mer genomgående i romanen. Ett första exempel

på  detta  uppkommer  i  samband  med  idrottsdagen  där  realskolan  och  gymnasiet  tävlar  mot

varandra  ”eftersom  det  var  meningen  att  dom  äldre  eleverna  alltid  skulle  slå  dom  yngre

eleverna”.75 Det  beskrivs  att  Erik  är  både  förvånad  och  irriterad  över  detta  faktum  och

ifrågasätter det märkvärdiga i en 19-årig elev presterar bättre än en 14-årig, och får förklaringen

av Pierre att allt handlar om att realskoleeleverna ”alltid ska få stryk av dom” i alla tänkbara

avseenden, i enlighet med kamratuppfostransandan att ”dom på så vis skulle veta sin plats”.76 En

perspektivbrytning utgörs av att Erik och gymnasieeleverna har olika åsikter i frågan medan en

annan utgörs  av de olika skolkulturerna  som råder  på Läroverket  respektive  Stjärnsberg.  På

Läroverket rådde nämligen ”[d]emokratins ideal […] att man alltid kunde vara bäst i någonting”;

ett  synsätt  som hamnar i  konflikt  med internatskolans  och kan illustreras  med Eriks  initiala

oförståelse: ”Erik […] försökte förstå att det varit fel att försöka vinna en eller annan gren på

idrottsdagen.”77

73 Guillou 2002, s. 132.
74 Ibid., s. 74, 117.
75 Ibid., s. 63.
76 Ibid., s. 65, 63.
77 Ibid., s. 16, 66.
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Som  framkom  i  anslutning  till  temat  demokrati  och  motstånd ovan  behandlas  de  yngre

eleverna sämre av de äldre i fråga om så kallade peppisar och uppassningsärenden på grund av

att de är just yngre, och liksom nämnt utgörs brytningen av Eriks motstånd.

4.1.4 Solidaritet

Gällande  temat  solidaritet78 kan  tre  olika  situationer  exemplifiera  hur  det  gestaltas  med

tillhörande perspektivbrytningar,  varav  den första  handlar  om vad som händer  efter  att  Erik

vägrat order om såväl peppis som uppassning och på grund av sin insubordination blivit utmanad

till slagsmål i den så kallade rutan ur vilken han går som segrare. Till sin förvåning får han

nämligen  höra  ”glåpord  och  muttranden  om  nyochkäftig”  snarare  än  uppskattning  från

realskoleeleverna och han får intrycket av att hans seger betraktas som något pinsamt – ”som ett

brott  mot  traditionerna  eller  som  en  hög  rap  vid  matbordet”  – med  tanke  på  att  ingen

kommenterar  det  utöver  förmaningar  som  att  ”[m]an  måste  lära  sig  att  ta  order”.79

Perspektivbrytningen består av förväntan och den efterföljande avsaknaden av det förväntade,

nämligen solidaritet med en medlem i den egna gruppen. Liksom i många andra exempel på

perspektivbrytningar kommer dessa via Erik för vem systemet på Stjärnsberg är främmande.

Fortsättningsvis är rutan för slagmål belägen vid köksbyggnaden där de finska servitriserna är

inackorderade. När uppgörelser äger rum brukar de ”hänga ut genom fönstren och applådera och

heja på den som låg under” och den gång då Pierre blir  nedslagen av Silverhielm under ett

slagsmål ropar en av dem ”Saatans jääävla Tjiitenjelm!” efter det öknamn – Skitenhielm – som

Erik gett honom.80 Båda dessa sekvenser visar på solidaritet med den som är utsatt, i kontrast till

den övriga publiken som hejar på för att få se grövre våld.81

Den tredje situationen gäller händelserna som involverar Tranan och Fackets avsättande efter

att  Pierre  lämnat  internatskolan  till  följd  av  de  upprepade  trakasserierna  –  en  sekvens  som

kommenterades även ovan gällande demokrati och motstånd. Tranan förebrår eleverna för att

inte  ha ställt  upp för sin klasskamrat  genom att  ”slå  sig samman några stycken och skydda

Pierre”.82 Hans  inställning  utgör  en  perspektivbrytning  inte  bara  mot  elevernas  avsaknad  av

solidaritet utan även mot övriga lärares avsaknad av densamma.83

78 Solidaritet: ”känsla av samhörighet med och beredvillighet att stödja och hjälpa andra människor särsk. sådana 
som tillhör den egna gruppen el. en utsatt grupp” (”Solidaritet”, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, 
https://svenska.se/so/?id=49386&pz=7 (2020-05-04)).

79 Guillou 2002, s. 81, 118.
80 Ibid., s. 85, 209.
81 Ibid., s. 96.
82 Ibid., s. 247.
83 Se Guillou 2002, s. 84 för övriga lärares inställning.
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4.1.5 Annan kränkande behandling

Det  sista  temat  som analyseras  i  anslutning  till  romanen  Ondskan behandlar  det  våld  som

förekommer i verket; här kategoriserat som misshandel vilket utgör en del i det som i läroplanen

rubriceras som ”annan kränkande behandling”. Röster och handlingar som indikerar att våld är

fel framkommer dock på olika sätt vilka presenteras nedan.

Det motstånd mot våldsutövare som beskrevs i relation till demokrati och motstånd ovan är en

typ av perspektivbrytning gällande misshandel,  men denna är mer inriktad på våldsutövare i

maktposition snarare än mot misshandel i allmänhet – till exempel Eriks uttalande om att lärare

som slåss ska få sona för det.84 Andra exempel på brytningar i relation till temat utgörs av det

faktum att Eriks mor gråter utanför dörren när hans far misshandlar honom i sovrummet, liksom

faderns  konstaterande angående  ”det  fega  i  att  slå  en  som [är]  mindre”  –  något  som Eriks

lillebror falskt anklagar Erik för att ha gjort – vilket kontrasterande nog åtföljs av att fadern

misshandlar Erik som bestraffning.85

De tydligaste  perspektivbrytningarna  i  fråga  om misshandel  utgörs  dock av  tre  personers

avståndstagande från våld. Utöver Tranans avståndstagande från pennalismen som kommenterats

ovan möter Erik en ung kvinna på tåget på väg till Stjärnsberg som berättar att hon är pacifist.86

Den tydligaste avståndstagaren från våld i romanen utgörs dock av Pierre.  Pierre är inte bara

avogt inställd till  att Erik ska slåss i rutan utan verkar även i allmänhet förespråka motstånd

genom ickevåld: Erik frågar honom vid ett tillfälle om han tror att motstånd mot fjärderingarna

och rådsmedlemmarna utan våld är möjligt, varpå Pierre svarar: ”Jag tror det. Eller i alla fall så

vill jag tro det.”87 Även Ulla Lundqvist gör denna tolkning och hon kallar honom ”ickevåldets

talesman”.88 Detta är en tydlig brytning mot inte bara rådsmedlemmarna och de som ger sitt tysta

medgivande utan även – och kanske särskilt – mot Erik och till viss del den finska servitrisen

Marja vilka förespråkar att slå tillbaka.89

I dialogen mellan Erik och Pierre som kommenterades ovan tillägger Erik att han också vill

tro att det är möjligt med motstånd utan våld; Erik som karaktär är komplex gällande synen på

våld  då han uppvisar  olika  åsikter  i  frågan och han som enskild karaktär  innehåller  således

perspektivbrytningar angående misshandel. Å ena sidan ger han uttryck för åsikter som ”Jag vill

inte slåss, jag vill inte, jag är trött på det här!”, att ”[m]an skadar sig själv med [stryk]” och att

det är bättre att möta Rådet med hån än med våld.90 Å andra sidan anser Erik ”att man kan

84 Guillou 2002, s. 38.
85 Ibid., s. 21, 23.
86 Ibid., s. 55.
87 Ibid., s. 85, 81.
88 Lundqvist 1994, s. 105.
89 Guillou 2002, s. 104, 256, 259 et passim.
90 Ibid., s. 66, 80, 135.
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använda våld för att slippa våld” och att ”[d]et kanske till och med är enda sättet ibland”.91

Vidare framstår  våld genom hans handlingar som en konfliktlösare då han i slutet av romanen

maskerad ger igen på rådsmedlemmarna genom att slå ner dem samt när romanen slutar med att

Erik tar första steget mot att misshandla sin far.92

Våldets legitimering som konfliktlösare är något som även Ingela Engdahl tagit fasta på, och

hennes tolkning är att våld för Erik ”är berättigat om det har ett syfte och mål”.93 Detta kan i så

fall  tolkas  som att  målet  helgar  medlen  i  likhet  med  Alkestrands  slutsats  att  demokratiska

principer  överordnas  demokratiska tillvägagångssätt;  det  vill  säga att  odemokratiska tillväga-

gångssätt kan ursäktas om syftet är att stå upp för sina rättigheter.94 Resonemanget är dock inte

oproblematiskt;  Lundqvist  menar  att  Eriks  seger  över  Silverhielm  ”har  våldsideologin  som

orubbad grund” och Engdahl lyfter att Erik – när han inte slåss – använder sig av både indirekt

våld genom att ”medvetet [ta] emot slag […] för att få gehör för sin ståndpunkt” och ”verbala

våldshandlingar i form av hot”.95

4.2 Lila hibiskus

Nedan följer  analysen  av  Lila  hibiskus utifrån  de  värdegrundsteman som funnits  i  romanen

tillsammans med perspektivbrytningar.  En sammanställning över  funna teman  redogörs  för i

tabell 3 nedan.

           Tabell 3   Värdegrundsrelaterad tematik i Lila hibiskus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Grundläggande värden Diskriminering och kränkande behandling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Demokrati
Människolivets okränkbarhet
Individens frihet och integritet
Alla människors lika värde
Jämställdhet
Solidaritet mellan människor

Kön 
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning

Annan kränkande behandling

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
4.2.1 Demokrati och motstånd 

Temat  demokrati är  framträdande  även  i  Lila  hibiskus och  tar  sig  återigen  uttryck  genom

motstånd mot ett odemokratiskt system där motståndet i sig utgör den huvudsakliga perspektiv-

brytningen. I romanen i fråga kan motståndet delas upp i två större domäner, nämligen motstånd

mot ett odemokratiskt system i samhället och motstånd mot ett odemokratiskt system i hemmet. 

Det odemokratiska i samhället utgörs i sammanhanget av yttrandefrihet (vilket i relation till

91 Guillou 2002, s. 104.
92 Ibid., s. 250–252 et passim, 282–283.
93 Engdahl 2015, s. 15, 13.
94 Alkestrand 2016, s. 143–144.
95 Lundqvist 1994, s. 110; Engdahl 2015, s. 14.
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värdegrundstemana  tolkas  som  en  del  av  individens  frihet  och  integritet)  samt  korruption.

Motståndet  mot  dessa  odemokratiska  aspekter  gestaltas  till  stor  del  genom  Papa  Eugenes

regimkritiska tidning The Standard som är den enda av de större tidningarna som uppmanar ”den

nya militärregeringen att  snabbt sätta en plan för återinförandet av demokratin i  verket” och

vågar  skriva  artiklar  om ”ministrar  som stoppade  undan  pengar  på  bankkonton  utomlands,

pengar som skulle gått till lärarlöner och vägbyggen”.96

En artikel som tidningens chefredaktör Ade Coker skriver handlar om en aktivist som haft

massmöten för demokrati – ett tydligt motstånd mot det rådande systemet i landet – men som

sedermera försvunnit och misstänks ha mördats av regeringen. Cokers erbjuds en muta i form av

en exklusiv intervju med statschefen mot att artikeln inte publiceras, men Coker och tidningen

gör  ytterligare  motstånd  mot  det  odemokratiska  i  att  inskränka  yttrandefriheten  genom  att

publicera artikeln på förstasidan.97

Motståndet  i  samhällsaspekten gestaltas  även genom faster  Ifeoma som av Audrey Peters

beskrivs som ”the spirit of democracy”.98 Ifeoma jobbar på universitetet i Nsukka och väljer att

säga sanningen snarare än att vara tyst när det hon anser är en odemokratisk utveckling äger rum

på universitetet. Det som händer är att man inför en översteprefekt i stället för att en styrelse,

som tidigare, väljer en rektor. Faster Ifeoma är av åsikten att universitetets lärare bör protestera

och inte bara låta utvecklingen ske medan en av hennes kollegor uppmanar henne att vara tyst

eftersom  det  finns  en  namnlista  över  lärare  som  anses  illojala  och  därmed  riskerar  att  få

sparken.99 Hon viker dock inte från sin ståndpunkt och gör därmed motstånd mot både systemet

och mot inskränkandet av hennes yttrandefrihet.

Charlotte Larsson menar att även om Papa Eugene kritiserar landets diktatoriska regim styr

han själv sitt eget hem precis som en diktator.100 Det motstånd som så småningom äger rum mot

det  odemokratiska  systemet  i  hemmet  riktas  främst  (och  mest  explicit)  mot  den  brist  på

individens frihet och integritet som råder samt mot den misshandel som Papa Eugene utsätter sin

fru och sina två barn för. Det är i första hand brodern Jaja som står för motståndet mot det system

de tidigare accepterat,  vilket kommer till  uttryck genom att han börjar bryta mot de rådande

familjeregelerna: han slutar ta emot nattvarden, han svarar emot fadern, går från bordet innan

fadern läst bönen efter måltiden och ber om nyckeln till sitt rum så att han kan få en privat sfär.101

Kambili  gör ett tydligt  motstånd efter att Papa Eugene rivit  sönder en teckning föreställande

96 Chimamanda Adichie, Lila hibiskus, övers. Ragnar Strömberg, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2010, s. 28, 
129.

97 Ibid., s. 185–187.
98 Peters 2010, s. 45.
99 Adichie 2010, s. 204–205.
100 Larsson 2013, s. 2.
101 Adichie 2010, s. 12, 19, 178.
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hennes och Jajas hedniske farfar Papa-Nnukwu då hon slänger sig på högen av pappersbitar och

vägra resa sig trots att hennes far upprepade gånger säger åt henne att göra just detta och trots att

han efter att hon vägrar lyda börjar sparka på henne tills hon blir medvetslös.102

4.2.2 Människolivets okränkbarhet

Värdegrundstemat  människolivets  okränkbarhet gestaltas  vid  tre  tillfällen  med  tillhörande

perspektivbrytningar. Det första av dessa rör det förmodade mordet på aktivisten som nämndes

ovan där brytningen består av att Coker markerar det felaktiga i att ta en annan människas liv

genom valet  att  publicera  artikeln.  Följden blir  dock att  Coker  får  en  brevbomb som dödar

honom för vilket brytningen kommer via Papa Eugene som säger: ”Jag borde övertalat Ade att

ligga på artikeln” och ”Jag borde ha skyddat honom.”103 Kommentaren att Coker och därmed

hans liv borde skyddats visar att människolivet är värdefullt.

Vidare får Mama Beatrice vid ett par tillfällen missfall till följd av misshandel av sin make.

Efter  ett  av dessa åker  hon till  faster  Ifeoma och berättar  vad som hänt,  nämligen att  Papa

Eugene var ovetandes om graviditeten vid själva misshandeln men åkte till sjukhuset med henne

där det uppdagades. Kommentaren ”Läkaren sa att det inte fanns något han kunde göra för att

rädda det” tyder på att det fanns en avsikt att rädda fostret och utgör sekvensens mest explicita

perspektivbrytning.104

4.2.3 Individens frihet och integritet

I  romanen  utsätter  Papa  Eugene  sin  familj  inte  bara  för  fysisk  misshandel  (vilken  främst

behandlas  i  avsnitt  4.2.6)  utan  även  för  psykisk  sådan  som  nedan  gestaltas  genom  temat

individens  frihet  och  integritet.  Larsson  tolkar  också  deras  inskränkta  frihet  som  psykisk

misshandel och liknar deras hem vid ett fängelse där de är konstant övervakade av honom.105

Papa Eugene kontrollerar sina båda barn till stor del genom att rita upp scheman för dem som

timme för timme anger vad de ska göra.106 För Kambili tillhör detta det normala och när hennes

kusin Amaka ifrågasätter varför de inte tittar särskilt mycket på tv trots att de har satellit-tv är

förklaringen: ”Papa skrev aldrig in tv-tid i våra scheman.”107 Den mest explicita brytning mot

denna praktik utgörs av faster Ifeomas reaktion när Kambili och Jaja för första gången är på

besök och har med sig sina scheman: ”Faster Ifeoma stirrade på papperet Jaja höll i handen. Så

102 Adichie 2010, s. 195.
103 Ibid., s. 191.
104 Ibid., s. 228–229.
105 Larsson 2013, s. 11.
106 Adichie 2010, s. 27.
107 Ibid., s. 27, 77.
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började hon skratta så hon knappt kunde stå på benen”.108 Ifeoma tar sedan ifrån dem deras

scheman med förklaringen att det är hon och inte Eugene som bestämmer i hennes hem och att

de får tillbaka sina scheman när de åker hem.109

Utöver  schemana  begränsar  Papa  Eugene  sina  barns  rörlighet  och  kontakt  med  andra

människor genom att deras chaufför alltid kör dem till olika ställen och Larsson beskriver bilen

som en förlängning av deras fängelseliknande hem.110 Till exempel väntar chauffören varje dag

väntar utanför Kambilis skola när hon slutat för dagen och hon springer alltid till bilen så fort det

ringer ut eftersom Papa Eugene örfilade henne den gången hon ”kommit några minuter senare än

vanligt”. Perspektivbrytningen kommer via en klasskamrat som frågar Kambili varför hon alltid

springer sin väg i stället för att göra sällskap med de andra flickorna i klassen som verkar fria att

träffa vänner efter skolan.111 Vidare måste Kambili och Jaja åka med chauffören när de en gång

om året i en kvart får lov att hälsa på sin farfar trots att de kan gå dit på fem minuter. Detta för att

chauffören ska kunna hålla ögonen på dem medan de är där.112 Brytningen mot restriktion är att

faster Ifeomas utbrister ”Vad är det för dumheter?” när Jaja berättar att de inte får komma dit

efter att de hälsat på honom.113

Ytterligare två exempel kan ges gällande temat. För det första är det för Kambili självklart att

hennes far ska bestämma både vilket universitet hon ska gå på och vad hon ska studera medan

kusinen Amaka bestämmer dylika saker själv.114 För det andra sker en  perspektivbrytning genom

att Papa Eugene uppvisar olika åsikter gällande frihet i form av yttrandefrihet beroende på om

det gäller i samhället eller i hemmet, vilket även påtalats ovan. Detta kan gestaltas genom att Ade

Coker vid ett besök hos familjen kommenterar att Kambili och Jaja alltid är så tysta, följt av

följande sekvens: ”’Tänk dig hur The Standard skulle vara, om vi var lika tysta allihop.’ Det var

ett skämt. Ade Coker skrattade; det gjorde hans fru Yewande också. Men Papa skrattade inte.”115

4.2.4 Alla människors lika värde 

I  Lila  hibiskus finns  temat  alla  människors  lika  värde i  samband  med  perspektivbrytningar

representerat genom diskriminering på grund av religion, kön och etnicitet, med religion som den

mest framträdande diskrimineringsgrunden.

Den som i romanen behandlas sämre på grund av sin religion är Kambilis och Jajas farfar –

108 Adichie 2010, s. 117.
109 Ibid., s. 117–118.
110 Larsson 2013, s. 12.
111 Adichie 2010, s. 52.
112 Ibid., s. 61–62.
113 Ibid., s. 79.
114 Ibid., s. 123.
115 Ibid., s. 58.
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kallad  Papa-Nnukwu  –  och  den  som  behandlar  honom  sämre  är  hans  son  Papa  Eugene.

Anledningen  till  detta  är  att  Papa  Eugene  är  strikt  katolskt  troende  medan  Papa-Nnukwu

praktiserar den inhemska religionen och är därmed en hedning i Eugenes ögon.

Anledningen till att Kambili och Jaja alls har kontakt med farfadern är för att denne några år

tidigare framfört klagomål till storfamiljen över att han inte kände sina barnbarn.116 De får ändå

bara besöka honom i femton minuter per år och väl där är de förbjudna att äta eller dricka något

de bjuds på.117 När Papa-Nnukwu erbjuder att skicka någon att köpa läsk åt dem tackar de nej

och det nekande svaret möts med protester: ”Jag vet att er far inte tillåter att ni äter här för att jag

bjuder mina förfäder på mat, men läsk? Köper jag inte läsk i samma butik som alla andra?”118

Vid ett senare tillfälle kommenterar han: ”Min son äger det där huset, där alla som bor i Abba får

plats  och  ändå  händer  det  ofta  att  jag  inte  har  något  att  lägga  på  tallriken.”119

Perspektivbrytningarna  i  frågan  utgörs  dels  av  Papa-Nnukwus  protester  mot  den  sämre

behandlingen men också av att Ifeoma och hennes barn, som även de är katoliker, har en nära

relation med honom.120 Vidare behandlar inte Papa-Nnukwu sin son sämre på grund av att han

valt katolicismen utan ber till sin gud för Eugenes skull: ”Välsigna min son, Eugene. Låt inte

solen gå ned över hans välstånd.”121

Perspektivbrytningar ger upphov till ett disharmoniskt tillstånd i frågan det gäller (se avsnitt

3.2 ovan), men gällande konflikten ovan som gäller diskriminering på grund av religion erbjuds i

romanen även vad som kan tolkas som en harmonisk lösning. Faster Ifeoma säger till Kambili att

Papa-Nnukwu  inte  är  hedning  utan  traditionalist  och  förklarar  att  ”ibland  var  det  som var

annorlunda lika bra som det välbekanta och att när Papa-Nnukwu gjorde […] sin oskyldighets-

förklaring, på morgonen, var det precis som när vi bad rosenkransen.”122 Kambili är till en början

skeptisk men efter att hon en morgon – när både hon och Papa-Nnukwu bor hos faster Ifeoma –

har lyssnat på farfaderns oskyldighetsförklaring tycks hon ändra uppfattning.123

I  romanen  förekommer  några  sekvenser  på  diskriminering  på  grund  av  kön  respektive

etnicitet.  Av dessa presenteras det exempel för vardera diskrimineringsgrund som i kontexten

behandlas  mest  ingående.  Gällande kön utgörs det  exemplet  av att  faster  Ifeoma och Mama

Beatrice diskuterar kvinnans värde och ställning i förhållande till mannen där deras olika åsikter

i frågan utgör brytningen. Ifeoma menar att ”ibland börjar livet när äktenskapet tar slut” och

lyfter det problematiska i att hennes kvinnliga studenter både gifter sig allt tidigare och inte ser

116 Adichie 2010, s. 61.
117 Ibid., s. 79, 65.
118 Ibid., s. 65.
119 Ibid., s. 81.
120 Ibid., s. 71.
121 Ibid., s. 157.
122 Ibid., s. 79, 155.
123 Ibid., s. 157.
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värdet av en akademisk examen eftersom de inte får något jobb. Mama Beatrice å sin sida menar

att ”[i] en kvinnas liv är en man kronan på verket” och är av åsikten att om en kvinna gifter sig

har  hon åtminstone  någon som tar  hand om henne.  Detta  uttalande kontras  av  Ifeoma med

konstaterandet  att  ”när  de  [gifta  flickorna]  tar  examen äger  deras  män både  dem och deras

examen”.124 Liksom vid de flesta sekvenser som ges som exempel ur Lila hibiskus härrör alltså

perspektivbrytningen även här från faster Ifeoma och hennes hem.

I exemplet angående etnicitet har den lokala prästen fader Amadi har kommit för att få veta

vilket konfirmationsnamn kusinen Amaka har valt. Trots att fader Amadi påpekar att hon aldrig

behöver använda det efter själva konfirmationen är Amaka avogt inställd till att hon måste välja

ett engelskt namn eftersom sedens ursprung är att de första missionärerna inte tyckte att igbo-

namnen ”var goda nog”.125 Fader Amadi anser dock att hon gör namnvalet till något det inte är,

varpå Amaka kontrar med ”’Chiamaka’ betyder Gud är härlig. ’Chima’ betyder Gud vet bäst,

’Chiebuka’ betyder Gud är den störste. Prisar inte de här namnen Gud lika mycket som ’Paul’,

’Peter’ och  ’Simon’?”  Det  hela  slutar  med  att  Amaka  inte   infinner  sig  bland  de  andra

konfirmanderna nästa dag.126 Perspektivbrytningarna utgörs av såväl de olika åsikterna i frågan

som det faktum att Amaka inte går med på villkoren trots att de andra konfirmanderna gör det.

4.2.5 Solidaritet

Solidaritet är ett jämförelsevis litet tema i  Lila hibiskus men kommenteras främst i relation till

den händelsekedja som tar sin början med att Papa Eugene misshandlar Kambili till den grad att

hon tappar medvetandet och sedan vaknar på sjukhus. Det framkommer i slutet av romanen att

Mama Beatrice efter denna händelse börjar lägga gift i sin mans te vilket han i slutändan dör av.

När giftet upptäcks under obduktionen tar Jaja på sig skulden och är den som hamnar i fängelse.

Det första fallet av solidaritet är således att Mama Beatrice skyddar sin dotter mot sin make

vilket hon inte (lika explicit) gjort tidigare, vilket utgör perspektivbrytningen. Det andra fallet av

solidaritet utgörs av att Jaja skyddar sin mor genom att ta på sig skulden. Här kan brytningen

tänkas utgöras av Jajas solidaritet med en förälder i kontrast mot att Papa Eugene inte visade

solidaritet med sin far.127 Denna brytning är dock inte särskilt tydlig.

 

4.2.6 Annan kränkande behandling

Värdegrundstemat  annan  kränkande  behandling, som  i  studien  fokuserar  på  misshandel,

gestaltas i  Lila Hibiskus i form av såväl fysisk som psykisk misshandel. Som exempel på den

124 Adichie 2010, s. 74.
125 Ibid., s. 247–248.
126 Ibid., s. 248.
127 Ibid., s. 264.
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fysiska misshandeln presenteras nedan tre av de allvarligare sekvenserna i romanen för vilka det

även funnit perspektivbrytningar.

Mama Beatrice misshandlas i romanen två gånger med missfall som följd. Vid första tillfället

utgörs perspektivbrytningen av att Kambili, när hon hör de dunkande ljuden, blundar, räknar till

tjugo och låtsas att det bara är hennes far som försöker få upp en dörr som fastnat; ”[r]äknandet

fick det att verka […] som att det inte var så farligt.”128 Hennes copingstrategi visar med andra

ord att moderns misshandeln är något obehagligt som hon inte vill uppleva. Det andra tillfället,

som även behandlades under temat människolivets okränkbarhet ovan, utgörs av sekvensen när

Mama Beatrice efter missfallet åker hem till faster Ifeoma. Mama Beatrice tar sin make i försvar

genom att komma med ursäkter för hans beteende. Denna gång utgörs brytningen av Ifeomas

ifrågasättande av Beatrices ursäkter samt av påpekandet att hon och hennes numera avlidne make

flera gånger gick utan lön i månader ”men han krökte aldrig ett hår på [hennes] huvud”.129

Den tredje  sekvensen är  när  Papa  Eugene misshandlar  Kambili  efter  att  han  rivit  sönder

teckningen av Papa-Nnukwu vilken även analyserats  i  samband med andra teman ovan. När

Kambili vaknar på sjukhuset hör faster Ifeomas konstaterande till sin svägerska: ”Det här får inte

fortsätta […]. När ett hus står i lågor, springer man ut innan taket ramlar ned i skallen på en.”130

Konstaterandet tar både avstånd från våldet i sig och från Mama Beatrices handlingsförlamning i

frågan.

Den psykiska misshandeln i romanen behandlas huvudsakligen i relation till temat individens

frihet och integritet ovan, men denna gestaltning är den psykiska misshandeln som är relativt lätt

att  få  syn  på. Andra  aspekter  av  den blir  i  romanen synliga  först  när  dess  offer  ändrar  sitt

beteende  till  följd  av  frigörelse  från  förtrycket  vilket  också  är  det  som utgör  brytningen  i

sammanhanget.  Ett  par  exempel  på detta  är  att  den tystlåtna  och stammande Kambili  under

vistelserna i Ifeomas hem både börjar skratta och tala, liksom hennes observation över att Jaja

under vistelsen där har såväl smilgropar som ögon som strålar.131 Även Amakas reaktion på hur

Kambili och Jaja beter sig i början är talande: ”Hon uppför sig konstigt. Jaja är konstig han med.

Det är något som inte är som det ska med dem.”132

Avslutningsvis är det intressant att i sammanhanget lyfta Papa Eugenes syn på våld samt hans

inre  perspektivbrytningar,  det  vill  säga  de  motstridigheter  som  finns  inom  den  enskilda

romanfiguren (vilka även framträder i vissa teman ovan). Papa Eugenes syn på det våld han

utövar kontrasterar  mot våldshandlingen i sig utifrån antagandet att man inte skadar dem man

128 Adichie 2010, s. 35.
129 Ibid., s. 230.
130 Ibid., s. 197.
131 Ibid., s. 136, 138 et passim.
132 Ibid., s. 133.
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älskar eftersom Papa Eugene skadar sin familj just för att han älskar dem. Det här gestaltas till

exempel när han häller kokande vatten på Kambilis fötter efter att hon sovit under samma tak

som sin hedniske farfar. Han menar att ”[d]et här är vad man gör mot sig själv när man går in i

synden”, ”[m]an bränner fötterna” och förklarar för Kambili: ”Allt jag gör för dig, gör jag för ditt

eget bästa.”133 Våldet har således ett religiöst motiv och Eugene kan tolkas uppfatta sitt utdelande

av bestraffningar som att han räddar dem från att brinna i helvetet. Samtidigt kontrasterar hans

våldsutövande, oberoende av det bakomliggande motivet, mot hans generositet och försvarande

av demokratin. 

Utöver  arbetet  med  sin  regimkritiska  tidning  framkommer  även  att  han  ”fått  ett  pris  av

Amnesty World för sina insatser för de mänskliga rättigheterna”, finansierar kyrkan familjen går i

”nästan helt på egen hand”, betalar terminsavgifter för hundratals människor och skänker pengar

till både organisationer och individer.134 Peters beskriver karaktären som att allt gällande honom

är ”split into dualities”; han är en god kristen sett till välgörenhet samtidigt som han utövar våld

mot sin familj – ”all in the name of the Church”.135

 

5 Slutdiskussion
Nedan  följer  en  slutdiskussion  där  studiens  viktigaste  resultat  presenteras  och  dess

frågeställningar besvaras.  Studiens första  frågeställning utgörs av vilka centrala  värdegrunds-

relaterade  teman  som förekommer  i  romanerna  Ondskan och  Lila  hibiskus samt  hur  dessa

gestaltas. Detta avser de teman som tolkats vara mest framträdande genom att de antingen är

genomgående eller av särskild tyngd i de respektive romanerna. Temana diskuteras i det följande

komparativt.

I Ondskan utgörs den odemokratiska situationen av våld – främst våldsutövare i maktposition,

vilket inkluderar pennalismen – samt korruption i och med Fackets förfaranden. Motståndet mot

detta  utförs  huvudsakligen av  Erik  genom ifrågasättande,  vägran  att  foga  sig,  indirekt  våld

(såsom Engdahl påpekat) och slutligen i direkt våldsutövande. Romanen utspelar sig till största

del i  skolan,  varför  temat  till  största  del  kommer  till  uttryck  på  just  denna sociala  arena. I

kontrast till detta gestaltas temat demokrati och motstånd i  Lila hibiskus både i samhället och i

hemmet, vilket erbjuder en extra aspekt. Inskränkandet av frihet utgör delorsak till motståndet i

båda  domäner  medan motståndet  utgörs  av  att  olika  karaktärer  opponerar  sig  mot  systemet,

exempelvis genom en regimkritisk tidning och genom att bryta mot reglerna såsom framför allt

Jaja gör. 

133 Adichie 2010, s. 181, 183.
134 Ibid., s. 11, 128–129, 230, 269 et passim.
135 Peters 2010, s. 24.
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Till samhällsaspekten tillkommer även förekomsten av korruption; ett deltema som således är

gemensamt  för  de  båda  romanerna.  Medan  motståndet  mot  våldsutövare  respektive

frihetsinskränkning framstår som likvärdiga i de två romanerna behandlas deltemat korruption

mer  ingående  i  Ondskan än  i  Lila  hibiskus.  Detta  eftersom det  i  Ondskan utgör  en  del  av

handlingens förgrund, problematiseras mer i och med Fackets omvända logik om vad som är

demokratiskt samt i och med den händelsekedja som slutligen leder till Fackets avsättande.

Alla människors lika värde förekommer i båda romaner men kommer till uttryck på olika sätt

då temat i  Ondskan framför allt utgörs av åldersdiskriminering; i Adichies roman motsvarat av

diskrimineringsgrunden religion.  I  båda fallen  blir  det  dock tydligt  att  de  utsatta  personerna

behandlas  på  ett  sätt  som  tyder  på  att  de  ses  som  mindre  värda.  I  Ondskan motiveras

handlingssättet  av  traditionen av  kamratuppfostring  och i  Lila  hibiskus på  religiösa  grunder.

Vidare  presenteras  i  Lila  hibiskus det  som  tolkats  som  en  harmonisk  lösning  på  denna

värdegrundsproblematik, vilken grundar sig i resonemanget att det annorlunda kanske inte är så

främmande egentligen.

Misshandeln  utgörs  i  Ondskan av fysisk sådan,  vilken förekommer  både  i  hemmet  och i

skolan. Erik utgör sammantaget såväl offer, våldsutövare och provokatör som mottagare av våld

– även  om han aldrig  utmålas  som eller  identifierar  sig  som just  offer.  Misshandeln  i  Lila

hibiskus å andra sidan är till sin natur såväl fysisk som psykisk där rollerna offer och förövare är

jämförelsevis statiska. En gemensam nämnare romanerna emellan är att våldet för utövarna är

legitimerat som bestraffningsform, till exempel i fostrande syfte eller av religiösa skäl.

Slutligen utgör solidaritet ett viktigt tema i Guillous roman men inte i Adichies, där det dock

förekommer. Temat gestaltas i Ondskan genom såväl avsaknad som förekomst av solidaritet med

den egna gruppen, samt med den den som är utsatt. Ett tema som däremot endast förekommer i

Lila hibiskus, och som är ett av de mest centrala, är individens frihet och integritet. Detta tema

gestaltas genom Papa Eugenes kontroll över sin familj genom  restriktioner och övervakning.

Den andra  frågeställningen efterfrågar  vilken  didaktisk  potential  de  respektive  romanerna

erbjuder  i  svenskämnets  värdegrundsarbete.  Utifrån  de  utvalda  formuleringarna  från

svenskämnets syftesbeskrivning ska skönlitteraturen leda till elevernas självinsikt och förståelse

för andra människor sett till erfarenhet, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar samt erbjuda

nya tankesätt och perspektiv. Eftersom både  Ondskan och  Lila hibiskus uppvisat såväl tematik

relaterad till flertalet värdegrundsfrågor som ett flertal perspektivbrytningar dras slutsatsen att

båda romaner är lämpliga för detta syfte. Men beroende på vilka aspekter läraren vill lyfta i sin

undervisning kan endera roman vara mer fruktbar.

De två romanerna uppvisar lika många centrala värdegrundsteman, vilka sammanfaller på tre
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av fyra punkter. Romanerna behandlar således på ett övergripande plan en liknande tematik, men

dessa  tre  teman  gestaltas  som ovan  nämnt  på  olika  sätt  och  de  behandlas  emellanåt  olika

ingående.  Romanerna  innehåller  dessutom  varsitt  centralt  tema  som  inte  (i  nämnvärd

utsträckning) behandlas i det andra verket. 

Vidare uppvisar Lila hibiskus sammantaget alla sex teman som utgör grundläggande värdena

medan Ondskan uppvisar fyra. Därtill uppvisar båda tre stycken diskrimineringsgrunder vardera,

om än vissa ytligt. Samtliga tre diskrimineringsgrunder i Lila hibiskus har dock en tydlig konflikt

och  en  problematisering  medan  två  av  tre  diskrimineringsgrunder  i  Ondskan är  flyktigt

behandlade. Slutligen identifierades i  Lila hibiskus ovan nämnda harmoniska lösning för en av

konflikterna vilket kan tolkas bli  särskilt  relevant utifrån syftet  att  undervisningen ska skapa

förståelse för andra människor och erbjuda nya tankesätt och perspektiv.  Precis som Engdahls

studie  visade  försvarar  alltså  Guillous  Ondskan ur  ett  värdegrundsperspektiv  sin  plats  i

undervisningen, men Adichies Lila hibiskus erbjuder såväl andra som fler möjligheter – beroende

på  lärarens  intention  och  fokuspunkter  i  relation  till  såväl  romanläsningen  som

värdegrundsarbetet.

Utöver  ovanstående  bör  en  kommentar  göras  angående  de  resultat  som  uppkom  vid

undersökningen men som på grund av studiens teoretiska ramar inte inkluderats. Särskilt klass är

ett  framträdande tema i  båda  romaner,  men eftersom denna aspekt  inte  explicit  omfattas  av

värdegrundsformuleringarna i läroplanen faller det utanför studiens ramar. Samma gäller för det i

Lila hibiskus återkommande temat språkattityder. 

Vidare innehåller såväl Ondskan som Lila hibiskus ett flertal värdegrundsrelaterade sekvenser

som exkluderats då de inte innehåller någon brytning. Detta är till viss del problematiskt ur ett

värdegrundsperspektiv  då  avsaknad  av  perspektivbrytning  innebär  att  dessa  händelser  inte

problematiseras. Bland dessa kan nämnas mycket av det våld som sker i båda romaner,  inklusive

den avslutande misshandeln av fadern i  Ondskan samt mordet på fadern i  Lila hibiskus. Grova

våldshandlingar  utmålas  därmed som konfliktlösare  och budskapet  kan  tolkas  som att  målet

helgar medlen. Detta är dock utifrån just ett värdegrundsperspektiv som i den aktuella studien

fått  väldigt  snäva  teoretiska  ramar  –  orsaken  till  att  det  våldet  sällan  problematiseras  eller

ifrågasätts  beror rimligtvis  på  att  den  rådande  tystnadskulturen  hör  till  de  respektive

romankontexterna i form av våld i nära relationer och en skolkultur med långa anor. 

Dessa intratextuellt oproblematiserade sekvenser är dock främst problematiska om en elev

lämnas utan didaktisk vägledning i sin läsning medan de i rätt sorts undervisningsupplägg kan

utgöra  ett  fruktbart  underlag  för  diskussion  i  relation  till  värdegrundsarbete.  Den  viktigaste

faktorn i ett värdegrundsarbete är en medveten lärare med en tydlig intention.
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