Arbeta med noveller, våldtäkt och tvångsgifte
Om novellerna:
Novellerna “Som inte kallas kärlek” och “En flickas vilja” hör ihop med trilogin om Tvåhjärtat
(romanerna “Tvåhjärtat”, “Nedom” och “Oberg”). Novellerna handlar om två viktiga
karaktärer i böckerna; Storm som är besatt av revansch och lurar och mördar sig fram till
kungatronen - och Bååt som är en flicka som råkar komma i hans väg.
Båda novellerna rör sig kring den första våldtäkt Storm utsätter Bååt för (innan han tvingar
henne att gifta sig med honom) och är skriven ur deras respektive perspektiv. “En flickas
vilja” är ur Storms perspektiv och “Som inte kallas kärlek” är ur Bååts.
De utspelar sig under en fiktiv järnålder i en kustby i Hälsingland.
På grund av att så många har egna erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp är
det kanske en bra idé att förprata lite. Det är inga explicita beskrivningar av våld i novellerna,
men det kan ändå vara bra.
Novellerna, liksom romanerna, är skrivna för unga vuxna/vuxna men fungerar för gymnasiet.

Gör så här:
●
●
●
●
●

Låt hälften av gruppen läsa “Som inte kallas kärlek” och hälften läsa “En flickas
vilja”.
Para ihop dem med en som läst den andra novellen och låt dem hjälpas åt att
återberätta händelsen.
Be dem skriva ner/komma ihåg vilka olikheter i deras bilder av händelsen de
upptäckte.
Låt dem berätta för hela gruppen om olikheterna.
Sedan kan du välja om du vill låta dem samtala kring några av frågorna nedan.
Eller om de ska få frågorna redan i paren.

Samtalsfrågor:
○

○

Till Som inte kallas kärlek
■ Varför tror du att Bååt river sig i armarna? Förstår du hennes
beteende?
■ Bååt tänker tillbaka till våldtäkten: “Hon såg i hans ögon att det inte
var hennes kropp han njöt av, utan att det var hennes hjälplöshet
under honom som fick hans kinder att blossa.” Förstår du hur hon
menar? Håller du med?
Till En flickas vilja
■ Enligt en stereotyp bild är mäktiga och rika män attraktiva. Som
kung har Storm mycket makt och mycket pengar. Varför tror du att
han ändå tvingade sig till sex?
■ Varför övertalade Storms mor Udde honom att gifta sig med Bååt?
Förstår du henne?

Att samtala om tematiskt
●
●

●

I Sverige finns sedan juli 2018 en samtyckeslag - ta reda på hur den fungerar. Lista
för- och nackdelar med lagen.
När många tusen kvinnor under #metoo-kampanjen 2017 skrev om övergrepp,
trakasserier och diskriminering visade det sig hur vanligt det är. Enligt en
opinionsundersökning (gjord av Demoskop 2017) hade nästan 80% av de
tillfrågade svenska kvinnorna (nästan 30% av männen) blivit utsatta för sexuella
trakasserier. Varför tror du att det är så vanligt? Vad kan vi göra?
Att själv få välja vem en ska gifta sig finns med i FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter. Varför är det viktigt? Vad händer om en inte får välja själv? Finns det
några fördelar med att familjen ordnar ens partner?

