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Abstract   

Matilda Herbertsson. Hjälten: En analys av barnhjälten i Elias & Agnes Våhlunds Handbok 

för Superhjältar. Del 1: Handboken och Elin Eks Athena. Grattis världen! Jag är här nu! 

(2019).  Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 högskolepoäng VT 

2019. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Hjälten har varit en central karaktär i berättelser under lång tid och över hela världen. De 

flesta av oss har en idé om vad en hjälte är men den bilden förändras i takt med strömningar 

och ideal. Syftet med denna jämförande litteraturanalys är att titta på två olika hjältar och 

deras berättelser i två samtida barnböcker. Med utgångspunkt i olika traditionella 

beskrivningar av hjältemotivet jämför jag sedan den med framställningen av hjälten i dessa 

två samtida verk. Analysen undersöker även barndomsdiskursen med utgångspunkt i 

barnlitteraturteoretiska resonemang. Resultatet visar att böckerna presenterar två relativt olika 

typer av hjältar vars berättelser till stor del följer en traditionell struktur. Hjältarna innehar till 

olika grad traditionella hjälteegenskaper men förmedlar utöver detta ideal som 

initiativrikedom, ansvarsfullhet och självständighet. Resultatet diskuteras sedan ur ett 

didaktiskt perspektiv i relation till användandet av dessa två verk i en undervisningssituation. 

Det litterära mötet med de annorlunda hjältarna kan ge eleverna möjligheten att spegla sig i 

protagonisten och dess berättelse och lärare kan använda dem för att diskutera allt från 

individuella till globala frågor i undervisningen. 

 

Nyckelord: Hjältar, barnlitteratur, barndomsdiskurser 
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Introduktion  

Hjälten är en litterär karaktär som alla känner till. Prinsen som räddar prinsessan från draken, 

mannen som räddar kvinnan från skurken. Det traditionella hjälteidealet har reproducerats 

genom historien i oändligt många former. Mytologiska hjältar, bibliska hjältar och 

superhjältar har följt oss från urminnes tider ända in i 2000-talet. Margery Hourihan föreläser 

på lärarprogrammet på University of Technology Sydney. Hon hävdar i sin bok 

Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children´s Literature att hjältens berättelse 

onekligen är central i vår kultur och att den västerländska hjältesagan som har berättats i 

otaliga versioner så långt vi kan komma ihåg, är sagan om överlägsenhet, dominans och 

framgång. Hjältens berättelse och äventyr följer huvudsakligen samma mönster och 

förekommer i otaliga folksagor, legender samt både barn och vuxenlitteratur (Hourihan 1997, 

s. 1–2). Hjältar uttrycker ett ideal som förmedlas bland annat genom barnlitteraturen. Den typ 

av person som porträtteras som en hjälte och vilka handlingar som anses hjältemodiga beror 

på hur protagonisten och dess berättelse skrivs fram. Den klassiska hjälten framhäver ett 

begränsat ideal som många barn kan idolisera men alla troligtvis inte alltid kan identifiera sig 

med. 

Men någonting verkar ha hänt med hjälten både i vuxen- och barnlitteraturen. Förändringen 

som är tydligast vid första anblicken är att många av hjältarna är kvinnor. Men är det bara det 

som är annorlunda eller har själva hjälteidealet, vad som anses hjältemodigt och hjältens 

berättelse förändrats, och i så fall på vilket sätt? Idag används ofta ordet ”hjälte” för att 

beskriva personer som gjort gott i till exempel olika sociala, samhälleliga, sportsliga 

sammanhang. Hjälten har alltså förändrats över tid och kanske kommit att inkludera en 

bredare definition av vad som upplevs som en hjälte.  

Skolverket slår i läroplanen fast att skolan ska ”främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse” (Skolverket 2011, s. 7) och litteratur är ett ypperligt verktyg i arbetet 

mot detta mål. I mötet med olika litterära karaktärer och de ideal de förmedlar så kan elever 

utveckla den förståelse för omvärlden och sig själva som är skolans, och därför lärarens, 

uppdrag. Det blir därför lärarens uppgift att bilda sig en uppfattning om de ideal som 

böckerna förmedlar och vill kommunicera för att skapa tillfällen för reflektion och diskussion 

kring dessa teman i klassrummet. Mitt intresse ligger i att undersöka den moderna hjältens 

ideal genom att jämföra den med den traditionella för att se vad som är utmärkande för den 

moderna hjältens karaktär och berättelse. Har begreppet hjälte vattnats ur eller har ordet fått 
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en ny mening och är hjälten en figur som alla typer av läsare kan skapa en relation till eller till 

och med identifiera sig med? 

 

Syfte och frågeställning 

Jag avser att göra en komparativ litteraturanalys av två kapitelböcker för barn som har någon 

typ av hjälte i huvudrollen. Utöver det avser jag att undersöka barndomsdiskurserna som 

framkommer i verken. Sist ämnar jag diskutera den didaktiska applikationen av mina resultat i 

relation till en undervisningssituation. Mina analysobjekt Handbok för Superhjältar Del 1: 

Handboken (Våhlund 2018) samt Athena. Grattis världen! Jag är här nu! (Ek 2018) 

undersöks med hjälp av mina forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan undersöker 

hjältens karaktär och personlighetsdrag. Eftersom det är svårt att skilja hjälten som karaktär 

från handlingen inkorporeras även hjältens berättelse och dess struktur i undersökningen. Den 

andra forskningsfrågan rör den syn på barnet som kan avläsas ur författarnas framställning av 

hjälten och dess berättelse. Med utgångspunkt i den tredje frågan syftar jag till sist att 

diskutera den didaktiska applikationen av böckerna i relation till mina analysfynd. 

Nedanstående forskningsfrågor kommer att leda min jämförande litteraturanalys, de två första 

frågorna avser min undersökning medan den tredje frågan inte kommer analyseras utan endast 

diskuteras i det sista avsnittet. 

 

 På vilket sätt framställs hjältemotivet och dess berättelse i de två olika böckerna 

och hur förhåller sig dessa motiv till det traditionella hjältemotivet? 

 Vad säger framställningen av hjälten i de två barnböckerna om dagens 

barndiskurser? 

 På vilket sätt kan de utvalda barnböckerna användas i undervisningen för att 

främja identitetsutveckling? 

 

 

Disposition 
Min undersökning är disponerad enligt följande: Närmast kommer avsnittet ”Metod och 

material” där jag där jag går igenom hur jag valt ut analysobjekten. Därefter presenterar jag 
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kort de båda böckernas författare. Detta följs av en redogörelse för hur jag avgränsat mig i 

sökningen av barnböcker och analysen samt hur jag gått tillväga i den jämförande analysen av 

barnböckerna. Under ”Teoretisk bakgrund” beskrivs ordet ”hjälte” och sedan presenterar jag 

ett urval av litteratur som på olika sätt beskriver den traditionella hjältens karaktär samt 

hjältens berättelse. Här definierar jag också de kriterier utifrån vilka jag kommer göra min 

analys. Avsnittet avslutas med teoretisk bakgrund som rör det mer generella 

litteraturdidaktiska perspektivet. I avsnittet ”Tidigare forskning” presenteras tidigare 

uppsatser som på olika sätt rör hjältetemat, samt didaktikspecifik forskning. Under ”Analys” 

har jag valt att behandla en bok i taget. Jag analyserar de båda barnböckerna ur tre perspektiv 

som representerar mina två första forskningsfrågor: hjältens karaktär, hjältens berättelse samt 

barndomsdiskursen. Analysen följs av ”Slutsatser” där jag sammanfattar mina analysresultat 

som jag sedan diskuterar under ”Reflektioner”. I den avslutande delen ”Didaktiska 

reflektioner” diskuterar jag de två böckerna och deras karaktärer ur ett didaktiskt perspektiv 

och kopplar litteratur som en del av undervisningen till läroplanens mål och syfte. 

 

 

Metod och material 

I metodavsnittet som följer här börjar jag med att beskriva urvalsprocessen som gäller det 

material jag valt att analysera. Jag skriver sedan om avgränsningar som varit nödvändiga för 

att kunna göra jämförelsen hanterbar. Sist redogör jag för den metod jag applicerat i denna 

jämförande litteraturanalys.   

 

Urval 
Mitt område av intresse var alltså att undersöka hjälten i samtida litteratur för barn. Jag hade 

redan från början en intuitiv föreställning om vad som skiljer en huvudperson från en hjälte. 

En hjälte var utifrån min intuition, en stark och modig karaktär som får uppdraget att rädda 

någon eller något genom att bekämpa en ond motståndare och får sedan någon form av 

belöning för detta. Eftersom det fanns en stor mängd av barnböcker som kunde tolkas 

innehålla någon form av hjälteberättelse var jag tvungen att avgränsa studien på något sätt. 

Utifrån dessa premisser började jag min sökning på Örebro stadsbibliotek. Tillsammans med 

en bibliotekarie tittade jag på populära böcker just nu för barn i åldern 6–12 som handlade om 
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någon form av hjältemod. Jag valde ut nio böcker för att skapa mig en överblick över vilka 

typer av hjältemodiga karaktärer och berättelser som skildrades. Av dessa nio valde jag fem 

kapitelböcker. Till skillnad från bilderböckerna så tänkte jag att kapitelböckerna skulle kunna 

erbjuda mig möjligheten att undersöka protagonistens personliga egenskaper närmare. I dessa 

böcker kunde jag också urskilja att huvudpersonen i boken uttryckte hjältemod genom olika 

sorters uppdrag.  Efter att jag läst samtliga valde jag sedan de två böcker som gavs ut under 

2018 för att få ett så uppdaterat analysmaterial som möjligt. Dessa böcker var även böcker 

som föreföll ha två väldigt olika karaktärer som huvudperson. Handbok för superhjältar Del 

1: Handboken skildrar en hjältes kamp mot skurken och drog tankarna till den klassiska 

hjältesagan. Athena. Grattis världen! Jag är här nu! skildrar en miljöhjältes lokala kamp för 

jordens överlevnad. Det är alltså hur dessa två protagonister framställs, vilka egenskaper som 

definierar dem och deras berättelser samt vilka ideal de förmedlar som jag ämnar undersöka i 

den här uppsatsen.  

 

Barnböckernas författare och handling 
Elias och Agnes Våhlund har skrivit serien Handbok för Superhjältar som hittills består av 

fyra kapitelböcker: Handboken, Röda masken, Ensam och Vargen kommer. Bokserien har 

givits ut i Skandinavien och översatts till engelska. Handboken Del 1 var Elias och Agnes 

Våhlunds första bok. Författarna har medvetet skrivit fram protagonisten Lisa på ett så 

könsneutralt sätt som möjligt och bokserien används redan nu i skolor i värdegrundsarbetet 

(Von Friesen 2017). Bokens handling kretsar kring Lisa som är nio år och tillfälligt bor med 

sin mormor eftersom hennes mamma är på jobbresa i några månader. Lisa blir mobbad av ett 

gäng killar på skolan och känner sig ofta rädd och ensam. En dag hittar hon en magisk 

handbok full med information om hur man utvecklar superkrafter. Lisa bestämmer sig för att 

lära sig några av dessa för att kunna stå upp mot sina mobbare. Men det visar sig snart att det 

inte är det enda uppdrag som kommer hennes väg. 

 Elin Ek är programledare och författare och gjorde skönlitterär debut med Athena. Grattis 

Världen! Jag är här nu! som är en fristående kapitelbok som kom ut 2018 (Bonnier Carlsen 

2019). Bokens handling kretsar kring Athena som är tolv år. Hon och hennes bröder tvingas 

bo hos sina farföräldrar en tid och Athena passar då på att lära både dem och resten av 

omgivningen ett och annat. Athenas viktigaste uppdrag är att rädda jorden från miljöförstöring 

och tillsammans med fyra klasskompisar så kämpar hon på olika sätt för att förändra 

människors sätt att tänka och agera.  
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Avgränsningar och metod 
Trots att Handbok för superhjältar är en serie som innehåller fyra böcker har jag valt att 

analysera endast Del 1: Handboken eftersom utrymmet i denna uppsats är begränsat. Jag har 

däremot läst flera delar och anser att även om det finns ett äventyr som sträcker sig genom 

serien så har även varje bok en avslutad berättelse. Jag läste tre böcker i serien för att få en 

övergripande bild av Lisas personliga historia och äventyr. Jag ansåg att början på Lisas 

berättelse som utspelar sig i del 1: Handboken var tillräcklig för att analysera hjältemotivet.  

Jag ämnade göra en komparativ analys som avsåg främst en karaktärsanalys men även till viss 

mån en strukturanalys. Jag började med att läsa Handboken: Del 1 utan att tänka på något 

specifikt bara för att uppleva berättelsen från början till slut. Sedan läste jag boken noggrant 

för att studera handlingen, och definiera de olika aktörerna och deras roll i Lisas liv och 

berättelse. Jag fokuserade i den tredje läsningen på Lisas tankar, känsloliv och på vilket sätt 

hon förhåller sig till och kommunicerar med omgivningen. Vid den fjärde läsningen valde jag 

ut citat som jag tyckte specifikt representerade en tanke, känsla eller åsikt som var talande för 

situationen eller karaktären. Jag använde mig sedan av samma metod vad gäller Athena. 

Grattis världen! Jag är här nu! Boken innehåller inga bilder vilket gjorde att jag lade visst 

fokus på hur själva texten förmedlade Athenas värld och hur hon genom den dagboksliknande 

skildringen av hennes vardag kommunicerade sina känslor, tankar och idéer. Under läsningen 

av båda böckerna utgick jag från de beskrivningar av vad en hjälte är enligt den teoretiska 

bakgrund jag samlat in. Jag sökte efter handlingar eller olika sorters kommunikation som 

motsvarade eller inte motsvarade dessa egenskaper. Sedan studerade jag handlingen i båda 

böckerna för att se om jag kunde urskilja de element som traditionellt tillhör hjältens 

berättelse. För att undersöka barndomsdiskursen i böckerna tittade jag specifikt på hur 

barnhjältens personlighet framställdes och vilka ideal som förmedlas genom skildringen. Jag 

tittade också på protagonistens sätt att förhålla sig till och kommunicera med de vuxna samt 

vilken roll de vuxna spelade i deras liv. 
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Teoretisk bakgrund 

I den här delen går jag igenom den teoretiska bakgrund som jag sedan kommer utgå från i min 

analys. Teoridelen är uppdelad i fyra avsnitt. ”Hjältens karaktär” där jag redogör för olika 

beskrivningar av hjältens person och avslutar med ett genusperspektiv. Sedan redogör jag för 

”Hjältens berättelse” med hjälp av beskrivningar av det traditionella hjältenarrativets delar. 

Denna del följs av avsnittet som rör barndomsdiskursen där jag redogör för teorier bakom 

relationen mellan den vuxna och barnet i barnlitteratur. Kapitlet avslutas med en teoretisk 

bakgrund för barnlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv.  

 

Hjältens karaktär 

Det finns många definitioner av ordet ”hjälte” och kanske är det omöjligt att fullständigt 

definiera. Nedan redogör jag för olika beskrivningar ur flera olika källors perspektiv och gör 

sist en sammanställning av de utmärkande egenskaperna. Den första definitionen av ordet 

hjälte hittade jag i Svenska Akademiens Ordbok:  

 

                         Hjälte (1) krigare, stridsman, kämpe; särsk. om tapper krigare”. ”Hjälte (2) person, i 

sht man, som utmärker sig gm mod o. tapperhet (o. därmed förknippad viljestyrka o. 

handlingskraft); ofta (i sht i fråga om ä. förh.) om person som är berömd för sina 

krigiska bragder o. som med ära bestått hårda o. farliga prov; särsk. om de av ett folks 

äldsta diktning besjungna kämparna (sagohjältarna).  (SAOB, hjälte, 2019) 

 

I Skönlitteratur för Barn och Unga beskriver litteraturvetare Lena Kåreland hjältens roll med 

hjälp av Vladimir Propps narrativa funktionsanalys. Han menar att det finns fem roller i den 

typiska sagan och att i de flesta sagor finns det en hjälte som får ett uppdrag att utföra. 

Berättelsens olika karaktärer är inte i första hand intressanta som personer utan som 

innehavare av olika roller. Hjälten spelar alltså hjältens roll snarare än förmedlar en personlig 

karaktär. Karaktärerna i den traditionella berättelsen kan vara statiska och platta eller 

dynamiska och runda (Kåreland 2015, s. 132, 168, 169, 138). Ett exempel på platta karaktärer 

är när de inte är nyanserade utan de goda karaktärerna är bara goda och skurken är enbart ond. 

Litteraturvetaren Joseph Campbell kombinerar i boken The Hero with a Thousand Faces 

jämförande mytologi med modern psykologi. Han beskriver hur hjältens resa innehållande 

äventyr och transformation kan ses i hela världens mytiska traditioner. Enligt Campbell 

skildrar myter och legender sällan hjälten som en vanlig människa utan som någon som 
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innehar extraordinära krafter redan från födseln. Hjälten är på så sätt predestinerad att ta 

rollen som hjälte och besitter en gudomlig eller på något sätt övernaturlig kraft. Campbell 

menar vidare att det moderna hjältedådet inte längre är bundet till en nation, flagga eller 

religion utan består i att bringa ljus till mörkret vilket är mer globalt gångbart. Han 

förklarar att naturens mystik har ersatts med en berättelse där det är människan själv som 

är det stora mysteriet och det är inte längre samhället som vägleder den kreativa hjälten 

utan tvärt om (Campbell 1949, s. 319, 389, 391).  

  

Ytterligare en beskrivning av hjälten finns i Hourihans bok Deconstructing the Hero: Literary 

Theory and Children´s Literature. Hon avser i sin bok att utforska äventyrsberättelsen och gör 

så genom att dekonstruera den för att förstå meningen som finns både i strukturen och i 

innehållet. Hon plockar alltså isär berättelsen i separata element och gör en kulturell och 

politisk studie av hjälten som figur i barnlitteratur genom tiderna. Hourihan kritiserar de ofta 

förlegade idealen som barnlitteraturens berättelse och hjälteporträtt fortfarande förmedlar till 

barn eftersom det möjliggör att dessa värderingar lever kvar. Författaren erbjuder ingen 

sammanfattade definition men beskriver hjältekaraktären ur olika perspektiv i avsnittet ”The 

Hero” (Hourihan 1997, s. 58–106). I kapitlet skildras hjälten som en vit man vars berättelse 

utgår från självklar västerländsk dominans och kultur. Hjälten, enligt Hourihan, är en 

hjältemodig, rationell och upplyst figur som konstant konfronteras med fiender som han måste 

vinna över, så han är framför allt en handlingens man. Hjälten kämpar mot sina mål utan 

tvivel och alla som hindrar honom är onda. Hourihan beskriver vidare att hjälten är bra på att 

slåss och använder sig av vapen så som en påk eller en pistol för att rädda någon från fienden, 

som kan vara till exempel en drake eller en utomjording av något slag. Författaren beskriver 

hjälten som skicklig och målmedveten. Däremot anser hon att han saknar både 

eftertänksamhet och kreativitet. Hjältens karaktär följer traditionella könsmönster, 

symboliserar eliten och det är endast hans öde som är viktigt i berättelserna. Hourihan drar 

även paralleller mellan klassiska hjältar och superhjältar och menar att, trots att de är olika i 

sin karaktär, kommer båda med löftet om att bringa ordning till kaos. Superhjälten är även en 

individualist som arbetar utanför samhällets sociala struktur, har ofta dubbel identitet och tar 

själv på sig ansvaret att moralisera och skapa ordning (Hourihan 1997, s. 58, 3, 96, 66).  

  

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva diskuterar hjältens roll i artikeln ”Harry Potter och 

barnlitteraturens hemligheter” i Tidskrift för Litteraturvetenskap. Där beskriver hon 

hjältekonceptet genom att studera hjältens personlighet och hjältemod och menar att Harry 
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som gestalt är en funktion, en aktör snarare än en psykologiskt trovärdig människa. 

Nikolajeva beskriver vad som skiljer hjälten Harry från vanliga barn och menar att: ”Han är 

modigare på ett typiskt hjälteaktigt sätt” […] ”för att författaren gör honom modig”. Han 

handlar alltså som en hjälte eftersom han är en hjälte, inte på grund av att om man inte gör det 

är man feg (Nikolajeva 2003, s. 13, 10). 

  

Ett perspektiv som är svårt att bortse från, eftersom båda protagonisterna i de utvalda 

analysobjekten är flickor, är genusperspektivet. Enligt Nikolajeva växte under 1960- och 70-

talet intresset för genus i barnlitteraturen. Barnlitteraturens könsstereotypiska beskrivningar 

av kvinnliga och manliga attribut är ofta motsatser till varandra. Pojkar beskrivs ofta som 

busiga och äventyrliga och till flickors egenskaper hör ofta att de är snälla, väluppfostrade och 

duktiga. Däremot, säger hon, innehåller den psykologiska ungdomsromanen oftare en 

protagonist som är en självreflekterande hjältinna snarare än en heroisk manlig hjälte 

(Nikolajeva 2004, s. 129, 131). Hourihan menar att den typiska hjältesagan fortfarande 

generellt sett reproducerar idén om att mannen besitter makt, styrka och förmågor medan 

kvinnan ofta har obetydliga och underordnade roller (Hourihan 1997, s.15). Lena Kåreland 

beskriver i Modig och stark eller ligga lågt barnlitteraturens karaktärer ur ett genusperspektiv. 

Hon konstaterar att de flickor som är huvudpersoner inte alltid skrivs fram som utåtriktade, 

starka och aktiva vilket kan betyda att vissa flickor saknar positiva identifikationsobjekt i 

barnlitteraturen. Vad gäller genusnormer menar flera forskare att flickor har större benägenhet 

att överskrida genusnormer än pojkar. Detta beror kanske på att pojkars identitetsutveckling 

kännetecknas av en hård gränsbevakning och därmed är de rädda för att överskrida de 

könsnormer som råder (Kåreland 2005, s. 25, 133, 27).  

 

Jag har tagit fasta främst på de definitioner av hjälten som Hourihan och SAOB presenterar. 

Jag kommer att referera till dessa egenskaper som tillhörande den ”traditionella hjälten” för 

att kunna hålla isär den från den samtida hjälten jag analyserar i de moderna barnböckerna. 

För tydlighet listar jag nedan en sammanfattning av de attribut som anses tillhöra hjälten 

enligt ovan nämnda källor. Det är dessa attribut jag sedan utgår från i analysen av hjältens 

karaktär: Ung man/pojke, fysiskt stark, krigisk, berömd, hjältemodig, rationell, upplyst, 

viljestark, handlingskraftig, självsäker, ordningskapare, uppfinningsrik, individualist och icke 

kreativ. 
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Hjältens berättelse 
 

Narrativets struktur och handling 

Hjälteberättelsernas narrativa struktur kan variera något men många författare utgår från 

liknande faktorer när de beskriver hjältesagans uppbyggnad. Campbells redogörelse för 

hjältens äventyr i A Hero with a Thousand Faces exemplifieras och undersöks med hjälp av 

en stor uppsättning myter och legender. Inom denna mytiska världsbild har hjälten uppträtt i 

otaliga gestaltningar och berättelser genom historien (Campbell 1949). Enligt Nikolajeva 

beskriver Campbell hjältens typiska berättelse som ett förlopp som tar sin början i ett uppbrott 

från hemmet som följs av meddelande om en uppgift, anskaffande av hjälp, prövning, 

belöning och slutligen hemkomst (Nikolajeva 2004, s. 81). Nikolajeva beskriver i sin bok 

Barnbokens byggklossar det litterära narrativet och dess uppbyggnad. Hon menar att det hon 

kallar det romantiska handlingsförloppet är det mest vanliga. Det skildrar förloppet från begär 

till uppfyllelse. Grundmönstret för sagan enligt Nikolajeva börjar i hemmet, följs av 

uppbrottet, äventyret och sist hemkomsten. Hon beskriver den traditionella barn och 

ungdomslitteraturen som handlingsorienterad snarare än personorienterad men att trenden går 

mot ett större fokus på personorienterade romaner. Författaren förklarar att en del barnböcker 

idag inte består enbart av den traditionella ”hem-äventyr-hemkomst”- strukturen men 

kombinerar istället det traditionella äventyrets delar med ett djupare personporträtt. 

Nikolajeva beskriver också olika typer av handlingsuppbyggnader. Handlingen i en berättelse 

kan vara episodisk, kumulativ eller av kedjehandlingsnatur. I en episodisk handling hålls 

enstaka händelser samman ihop av samma personer. Inom varje episod kan man urskilja 

mönstret ovan. Kumulativ handling är ett mönster där en ny person eller händelse läggs till i 

varje episod. En kedjehandling är ett mönster där huvudpersonen möter en ny person i varje 

episod utan att personerna läggs ihop i berättelsen (Nikolajeva 2004, s. 64, 72, 74). 

 

Även Hourihan beskriver den klassiska hjältesagan i sin bok Deconstructing the Hero: 

Literary Theory and Children´s Literature. Författaren utgår från diverse litterära genrer och 

klassiska äventyrsberättelser, för både barn och vuxna, och ger exempel från dessa för att 

analysera dem ur bland annat ett politiskt och historiskt perspektiv. Hon belyser specifikt, 

men begränsar sig inte till, maktförhållanden och vad den västerländska hjältesagan säger om 

vita normer och klass. Hourihan menar att hjältens berättelse följer ett specifikt mönster som 

implicit är en del av hjältens natur eftersom hjälten för handlingen framåt genom 
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manifestationen av sin natur. Hon talar också om en struktur som innehåller en viss 

uppsättning faktorer som är typiska för hjältesagor. Dessa faktorer har ingen specifik inbördes 

ordning men finns alltid med någonstans i narrativet. Dessa innefattar följande delar: de 

binära oppositionerna, berättelsen där hjälten är i fokus, linjär handling samt en stark känsla 

av avslut. I det linjära narrativet som hjältesagan oftast består av, färdas hjälten genom tid och 

rum mot sitt mål och läsaren vill på så sätt veta vad som händer härnäst i berättelsen. Enligt 

Hourihan tar hjältens berättelse sin utgångspunkt i att denne lämnar det civiliserade hemmet 

och ger sig ut i den otrygga och kaosartade vildmarken på jakt efter sitt mål. Hjälten möter en 

serie svåra situationer och hotas av farliga motståndare men kan få hjälp av en vis varelse som 

ser honom för vad han är. I upplösningen överkommer hjälten sina motståndare, räddar en 

dygdig fånge eller förgör en hotfull motståndare. Han återvänder sedan hem, blir välkomnad 

och belönas med till exempel guld eller en skatt med spirituell signifikans (Hourihan 1997, s. 

56, 47, 9). 

 

Det binära elementet 

Ett mycket centralt koncept i hjältens berättelse, menar Hourihan, består i binära oppositioner 

som till exempel gott - ont. Godhet och ondska illustreras genom sättet på vilket karaktärerna 

beskrivs. De goda associeras med det egna folket medan de andra är de onda motståndarna. 

Ett annat dualistiskt synsätt som framkommer i hjälteberättelsen är oppositionen man - kvinna 

och författaren menar att trots att hjältesagan förändrats genom tiderna så består idén om det 

naturligt överlägsna patriarkatet (Hourihan 1997, s. 15, 17, 21).  

 

Det lyckliga slutet 

Enlig Nikolajeva är det lyckliga slutet en faktor som man kommit att förvänta sig av den 

klassiska berättelsen och läspedagoger och forskare ser det lyckliga slutet som ett absolut krav 

på en bra barnbok. Målet för berättelsen är formeln att hjälten får prinsessan och halva 

kungariket (Nikolajeva 2004, s. 77). Hourihan förklarar att i den traditionella hjälteberättelsen 

så betyder lycka att hjälten når sitt mål och att alla tvivel och osäkerheter försvinner i 

berättelsens upplösning. Detta förmedlar bilden av att allt är lösbart, framgång är nåbart och 

ondskan kommer att bekämpas. Hon menar vidare att den moderna hjältesagans slut kan vara 

problematiskt eftersom läsaren inte alltid får sitt ”lyckliga i alla sina dagar” men påpekar 

samtidigt att berättelser som inte strikt följer mönster uppmuntrar kreativa, aktiva och kritiska 
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tolkningar av texten (Hourihan 1997, s. 51, 53, 234, 55). Den senare åsikten delas av 

Nikolajeva som menar att öppna slut stimulerar läsarens tankar (Nikolajeva 2004, s. 77).  

 

I analysen utgår jag från Nikolajevas redogörelse för barnbokens struktur: uppbrottet från 

hemmet, meddelandet om en uppgift, anskaffande av hjälp, prövning, belöning och hemkomst 

(Nikolajeva 2004, s. 81). Detta kombinerar jag med de sammanfattade faktorer tillhörande 

hjältesagan som Hourihan tar fasta på: de binära oppositionerna, användandet av hjälten i 

fokus, linjär handling samt stark känsla av avslut (Hourihan 1997, s. 56). Jag använder mig av 

ovan angivna nyckelbegrepp för att analysera strukturen i de utvalda barnböckerna.  

 

Barndomsdiskurser 
 

Barnsynen som framträder i barnlitteraturen 

Teatervetaren Karin Helander skriver i Barndramatik och Barndomsdiskurser om 

barndomsdiskursen ur olika perspektiv. En diskurs är en konstruktion av våra gemensamma 

föreställningar och det sätt vi talar om något påverkar hur detta något uppfattas. Helander 

förklarar att vad vi tycker begreppet ”barndom” innefattar beror på hur vi som samhälle talar 

om just detta (Helander 2003, s. 7–14). Diskursen kan alltså vara det åsiktsbildande samtal 

som förs kring ett visst begrepp, i detta fall begreppet barndom. Litteraturvetaren Kristin 

Hallberg beskriver i Läs mig! Sluka mig! hur den barnlitterära texten är litteratur för barn som 

är skriven av vuxna och alltså utformas i interaktionen författare-barnsyn-stoff. Barnboken 

präglas därmed av författarens barnsyn och är i grunden ett sätt för vuxna att förtydliga vad 

man begär av barnet/barndomen. Enligt Hallberg är barnlitteraturen även ett uttryck för 

vuxnas föreställningar angående barns behov eller vad barn bör vara och innehållet är ofta 

utformat efter dessa föreställningar (Hallberg 2003, s. 12–13). Litteraturvetaren Örjan 

Lindberger varnar dock i kapitlet ”Barnböcker och vuxenlitteratur” i Läs mig! Sluka mig! för 

att vuxnas omsorg kan leda till att läsandet organiseras utifrån nytta och social anpassning. 

Han menar att om de föreställningar som vuxna författare har angående barnet blir själva 

syftet med ett litterärt innehåll, så är barn uppmärksamma nog att förstå att de vuxna önskar 

förmedla något specifikt. Detta menar han kan medföra en risk eftersom att barn inte tycker 

om att bli påminda om hur viktigt det är att vara förnuftig och lära sig vissa saker (Lindberger 

2003, s. 31). 



14 
 

Helander förklarar att de pedagogiska idealens växlingar under historien har påverkat hur 

barnet framställs i litteraturen. I början av 1900-talet framställdes familjen på ett idealiserat 

och enkelt sätt som bärare av trygghet men den bild av barnet som på senare tid lyfts fram i 

litteraturen är enligt Helander det kompetenta barnet. Det kompetenta barnet kan ses i kontrast 

till bilden av de vuxna karaktärerna som ansvarslösa bakgrundsfigurer. Enlig Helander är det 

nu barnet som tar på sig de vuxnas ansvar och de vuxna/föräldrar som figurerar i litteraturen 

beskrivs sällan som goda förebilder och vars frånvaro gestaltar diskursen om vuxenbarnet, 

barnet som tar över den vuxnes roll. Helander beskriver detta, att barn fungerar som experter, 

som en unik förändring i litteraturen. Författaren beskriver det kompetenta barnet som någon 

som överskrider den vuxnes kapabilitet och att det kompetenta barnets motstånd, krav på 

rättigheter och självständighet hjälper i viss mån den vuxne i dennes roll (Helander 2003, s. 

126, 99, 126, 100, 101, 64). Ett exempel på denna idé om vuxenbarnet skulle kunna kopplas 

till Nikolajevas påstående om att karaktärerna i en berättelse kan behandlas som idébärare 

eller ses som språkrör för ideologier och övertygelser (Nikolajeva 2004, s. 147). Enligt 

Hourihan har alla berättelser en mer eller mindre uttalad ideologi men att om ideologin i 

berättelsen är för tydlig riskerar boken att bli förkastad av barn-läsaren som för didaktisk i sitt 

syfte (Hourihan 1997, s. 4). Diskursen om det kompetenta barnet kan också knytas till 

diskursen om det ensamma barnet. Just ensamhet, menar Helander, är ett vanligt motiv i barns 

tankar. Den senare diskursen lyfter fram ensamheten, inte som frihet och självständighet, utan 

som den vuxnes svek, som ett straff (Helander 2003, s. 69).  

 

Vuxenkaraktärerna i barnlitteraturen 

Vad gäller de vuxna karaktärer som omger barnhjälten menar Nikolajeva att oavsett hur 

modig och stark barnhjälten är så är det ofta till slut någon vuxen som tar över och löser 

problemet. Men klassiska verk som Mio min Mio och Bröderna Lejonhjärta skiljer sig på den 

punkten, den vuxne får aldrig tillträde till hjälteansvaret. Enligt Nikolajeva så skapar 

frånvaron av vuxna karaktärer i barnhjältesagan utrymme och frihet för barnets karaktär att 

självständigt utvecklas och utforska världen. För att inte lämna barnet helt ensamt så skapar 

författarna ofta flera vuxna ställföreträdare som representerar trygghet samt sätter regler som 

vuxenvärlden har för barnet. Detta menar författaren minskar barnets makt utan att helt ta bort 

den (Nikolajeva 2003 s. 12, 7). Nikolajeva skriver också om vuxenrollen i Barnbokens 

byggklossar och menar att den frånvarande föräldern i litteraturen inte nödvändigtvis säger 
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något om den litterära föräldern utan kan snarare vara ett sätt att ge barnet chans att utforska 

världen på egen hand (Nikolajeva 2004, s. 148).  

 

Didaktiskt perspektiv 
I Skönlitteratur för barn och unga skriver Kåreland om litteratur ur ett didaktiskt perspektiv. 

Hon förklarar att den litteraturdidaktiska forskningen är nytt som ämne och att undervisning 

som innefattar litteratur främst har förekommit i svenskundervisning. Den har därmed fått 

konkurrera med språkundervisningen och menar att litteraturundervisningen i praktiken ofta 

blir mer instrumentell läsning. Kåreland förklarar att läraren med andra ord har en svår 

uppgift i att balansera sin praktik med styrdokumenten (Kåreland 2015 s. 195). 

Kåreland kritiserar faktumet att den litteraturdidaktiska diskussionen har handlat om vad 

eleverna bör läsa, inte varför och hur. Litteraturen i skolan kan ge tillgång till nya världar och 

kan vidga barnets egna upplevelser. För att underlätta detta bör läraren se till att textens 

repertoar inte ligger för långt ifrån elevernas och att hen måste lägga mer fokus på 

läsupplevelsen i sig för att underlätta elevers personliga relation till texten. Kåreland belyser 

även litteraturens betydelse för personlig utveckling samt den skönlitterära textens förmåga att 

skapa gemenskap. I läroplanen betonas litteraturens betydelse för den personliga identiteten 

och författaren radar upp några vanligt återkommande motiv i barnlitteraturen: vänskap, 

kärlek, mobbing, strid etc. Sökandet är också ett vanligt motiv och kan innebära jakten på en 

fysisk skatt likväl som det mer symboliska sökandet efter vänskap. Temat i en bok innehåller 

det centrala budskapet men vad temat består i och hur det uppfattas beror på den som läser 

boken (Kåreland 2015, s. 196–201, 123). 

Hourihan beskriver att hjälten har dominerat barn- och ungdomslitteraturen och på så sätt 

förmedlat traditionella värderingar till varje ny generation av barn som assimilerat dessa och 

att dagens unga läsare påverkas av bilden av hjälten som porträtteras i sagor. Hourihan 

förklarar att hjältesagor en gång i tiden hjälpte människor att skapa en känsla av identitet som 

står emot kaos och skapar ordning. Hon menar vidare att nu för tiden är den klassiska 

hjältesagan förlegad och primitiv: den ökar vår självkänsla genom avbildningen av den 

mindre värda motståndaren. (Hourihan 1997, s. 5, 233). 
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Tidigare forskning 

I denna uppsats analyserar jag specifikt barnhjältens karaktär och berättelse och en uppsats 

som tangerar mitt tema är Minna Känsälä och Therése Olssons C-uppsats Ingen saga utan 

hjälte - en kvalitativ innehållsanalys av spelet Shenmue II. I analysen fokuserar de på 

berättelsens struktur samt karaktärernas funktion i datorspel. De utgår från narratologi och 

filmvetenskap och gör en detaljstudie av olika delar av spelets narrativ. De fokuserar på flera 

av karaktärernas funktion i spelets handling. Författarna diskuterar även spelarens olika sätt 

att relatera till och identifiera sig med karaktären i spelet. Känsälä och Olsson erbjuder alltså 

en bred analys av relationen mellan karaktärerna och narrativet även i relation till spelarens 

upplevelse. Författarna kom även fram till att datorspelets struktur inte skiljer sig nämnvärt 

från traditionella sagor och att relationen mellan karaktärerna är essentiella för att spelets 

handling drivs framåt (Känsälä och Olsson 2004). 

 

En uppsats som gav mig insikter kring ett annat perspektiv av hjältekaraktären är Therese 

Bobergs och Severina Kanasaites självständiga arbete Hur kan hjältar och skurkar se ut? En 

studie om barns uppfattning kring normer. Temat för deras analys var hjältar och skurkars 

utseende i läroböcker och hur dessa normer påverkar läsaren. Deras resultat visar att dessa 

olika visuella berättelser om hjältar och skurkar i läroböcker har mycket stor inverkan på 

barns tankar kring normer. Författarna lyfter lärares ansvar att kritiskt granska de medier som 

de erbjuder sina elever för att kunna använda dessa på ett konstruktivt sätt som går i linje med 

läroplanerna (Boberg och Kanasaites 2015).  

 

Det litteraturdidaktiska perspektivet är både intressant och komplext. Litteraturvetare Lotta 

Paulin skriver i sin doktorsavhandling Den didaktiska fiktionen: Konstruktion av förebilder ur 

ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750 om den didaktiska ansatsen i 

barnlitteratur. Hon konstaterar att alla texter i någon mån är didaktiska, de vill förmedla någon 

form av kunskap eller känsla. Hon skriver att det varit vanligt förekommande att kritisera 

barnböcker med hög didaktisk densitet. Hon belyser samtidigt att didaktiska strategier även 

kan vara diskreta och underlätta förståelsen av bokens poetik och budskap, speciellt om det 

finns en balans mellan undervisning och njutbarhet i texten. Paulin beskriver något hon kallar 

den didaktiska paradoxen. Den avser den motsägelsefulla situation där vuxna, i det här fallet 

barnlitteraturens författare, försöker kontrollera och skydda barnet men samtidigt har önskan 

om att barnet ska vara självständigt och ta ansvar (Paulin, 2012, s. 44, 46, 60).  
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Roni Natovs är universitetslektor i engelska och har skrivit boken The Courage to Imagine: 

The Child Hero in Children´s Literature (2017). Jag hade för avsikt att läsa Natov Ronis bok 

för att få ta del av en modern studie där hjälten undersöks ur ett psykologiskt och 

multikulturellt perspektiv och där även möjliga effekter på läsaren redogörs för. Tyvärr var 

boken omöjlig att få tag på genom bibliotekslån under den tiden denna uppsats skrevs vilket 

resulterar i att det perspektivet måste lämnas outforskat i denna analys. 

 

 

Analys   

I detta avsnitt analyserar jag de två barnböckerna med utgångspunkt i mina första två 

forskningsfrågor. Jag jämför hjälten och hens berättelse med beskrivningen av den 

traditionella hjälten som jag redogör för i teoriavsnittet. Den första forskningsfrågan delas upp 

i två delar för att på ett systematiskt sätt förtydliga analysen. Frågorna som leder den första 

analysdelen avser hjältens karaktär och lyder som följer: Hur förhåller sig hjältens karaktär i 

jämförelsen med beskrivningen av den traditionella hjältens egenskaper? Frågan som leder 

den andra delen i analysen av hjältens berättelse är följande: Hur ser hjältens berättelse ut i 

förhållande till den traditionella strukturen? Den tredje delen i analysen avser 

barndomsdiskursen och leds av följande fråga: Vad säger bokens framställning av barnhjälten 

om dagens barndomsdiskurs? Där analyserar jag hur de vuxnas roll i barnlitteraturen påverkar 

framställningen av ideal kring barn. Utifrån dessa frågor analyserar jag först Handbok för 

superhjältar Del 1: Handboken (Våhlund 2018) och sedan Athena. Grattis världen-jag är här 

nu! (Ek 2018). 

 

 

Handbok för Superhjältar. Del 1: Handboken  
 

Hur förhåller sig hjältens karaktär i jämförelsen med beskrivningen av den traditionella 

hjältens egenskaper? 

I analysen av hjältens karaktär utgår jag från de definitioner av hjälten som Hourihan (1997) 

och SAOB (2019) ger och som jag redogjort för i teoridelen. Lisas karaktär i början av 

berättelsen innehar inga av de traditionella hjältens egenskaper. Hon är mobbad, rädd, ensam 
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och har dåligt självförtroende: ”Typiskt också att dessa elefantöron ska förstöra allting […]” 

(Våhlund 2018, s. 16). Lisa är självkritisk och besitter alltså inte några av den traditionella 

hjältens egenskaper såsom mod, styrka eller en krigisk natur. 

En dag hittar Lisa en magisk handbok fylld av superkraftlektioner och hon definierar det 

första steget i sitt uppdrag: att lära sig att flyga, slåss och prata med djur: ”Hon bestämde sig 

genast för att lägga extra mycket tid på de lektionerna” (Våhlund 2018, s. 30). Lisa väljs inte 

ut av någon person men det skulle kunna sägas att hon väljs ut av den magiska handboken. 

Boken lyser rött i bokhyllan för att påkalla Lisas uppmärksamhet. Hon väljs inte ut för att 

utföra ett uppdrag på grund av sina egenskaper utan drivs snarare till att utveckla egenskaper 

som en klassisk hjälte har, såsom tapperhet, för sitt eget bästa, för att hon ska kunna stå upp 

mot sina mobbare. 

  

Man kan se likheter mellan Lisas och den klassiska hjältens situation när det gäller 

motståndare. Hourihan beskriver den klassiska hjälten som omgiven av fienden och redo att 

slåss med olika tillhyggen (Hourihan 1997, s. 58). Lisas liv är fyllt av fiender, först och främst 

hennes mobbare på skolan och senare i boken även av ett par tjuvar. Lisa förstår att 

handboken är ett hjälpmedel för att komma ur sin situation. Boken är inget vapen i sig men 

den berättar för Lisa hur hon själv kan utveckla olika superkunskaper, som förmågan att flyga 

och slagsmålsteknik. 

I början av berättelsen har Lisa inga vapen att använda mot sina motståndare och hon 

uttrycker uppgivenhet: ”Varför måste de jaga mig hela tiden” […] ”Ända tills jag blir 80 och 

inte kan springa längre?” (Våhlund 2018, s. 21). Men när hon hittar handboken förändras allt. 

Lisa är beredd att ta risker utan att riktigt veta vad som kommer hända. Detta visar sig första 

gången hon tränar på att flyga: ”Hon klättrade upp på mormors gamla vedskjul […] och 

kastade sig ut” (Våhlund 2018, s. 45). Ingenting är gratis och ansvaret läggs alltså på Lisas 

förmåga och vilja att förändras genom hårt arbete. Hon blir en handlingens man, eller snarare 

en handlingens flicka: ”Plötsligt sa en röst djupt inom Lisa att nu fick det räcka. Hon var trött 

på att hela tiden vara jagad och rädd. Istället blev hon arg.” (Våhlund 2018, s.76). Allt 

eftersom hon utvecklar nya kunskaper växer hennes styrka och mod tills den dagen hon 

försöker stå upp mot sina mobbare. Trots detta lyckas inte Lisa, och hon börjar åter tvivla på 

sig själv: ”Vad skulle hon säga? Att hon hade blivit lurad av en dum bok?” (Våhlund 2018, s. 

53). Men när hon upptäcker att hon äntligen lärt sig flyga och tack vare de utstående öronen 

har superhörsel så tar hon en natt mod till sig att svara på någons rop på hjälp. När hon flyger 

iväg ser hon sig för första gången som en hjälte: ”Det var det mest fantastiska och sagolika 
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Lisa någonsin varit med om. Helst hade hon velat flyga omkring i staden och bara skrika rakt 

ut. Men hon hade ju ett uppdrag att ta hand om.” (Våhlund 2018, s. 67). Här blir det uppenbart 

att denna hjälteroll inte är något hon givits utan något hon nu vågar ta och göra till sin egen. 

  

Lisa är inte född till att bli hjälte och är inte predestinerad på det sätt som Campbell beskriver 

ofta är fallet (Campbell 1949, s. 319). Hon väljs ut av den magiska handboken och tar sedan 

själv beslutet att lära sig bli en hjälte. Detta betyder inte att hon inte med jämna mellanrum 

tvivlar på sig själv, men när hon övervinner rädslan att misslyckas växer hon som person. När 

myntsamlaren berättar att staden väntat på någon som henne tänker hon: ” Tänk om det var 

sant” […] ”Att staden behövde henne” […] ”att barn skulle vilja vara som hon.” (Våhlund 

2018, s. 79). Lisas karaktär skiljer sig från Nikolajeva framställning av hjälten Harry Potters. 

Hon menar att hjälten är modig för att författaren gör honom modig (Nikolajeva 2003, s. 10). 

Nikolajeva menar alltså att författaren bestämt att mod är en egenskap från början hos Harry 

och har skrivit berättelsen med den utgångspunkten.  I Lisas fall får läsaren se motivationen 

och karaktärens psykologiska utveckling över tid och hennes inre driv. Detta gör enligt mig 

att hon under omständigheterna förefaller trovärdig som hjälte vilket Nikolajeva menar att 

Harry inte gör. 

 

I början av boken så är Lisas karaktär introvert och relativt passiv, precis som Kåreland 

beskriver ofta är fallet med kvinnliga karaktärer (Kåreland 2005, s. 25). Däremot är Lisas 

utveckling tydlig, hon blommar ut, tar för sig och blir en aktiv huvudkaraktär i både sin egen 

berättelse och den parallella hjälteberättelsen. Från början är Lisa osäker i sin roll som hjälte: 

”Hon var så nervös så hon skakade” (Våhlund 2018, s. 70).  Men Lisa utvecklar mer 

könstereotypiskt manliga egenskaper under äventyrets gång och när hon hotas av 

mynttjuvarna blir hon riktigt arg krigisk och tänker att hon ”minsann inte tänker bli mos.” 

(Våhlund 2018, s. 76). När hon knockat mynttjuvarna så flyger hon iväg ut i natten och verkar 

bekväm i sitt hjälte-alias Röda Masken: ”Hon kunde lugnt flyga hem och somna om.” 

(Våhlund 2018, s. 87). Detta kan få en positiv effekt eftersom det ger fler flickor chansen att 

hitta litterära positiva identifikationsobjekt. Många av de moderna hjälteberättelser som 

kommit ut de senaste åren, inklusive serien Handbok för Superhjältar, har en hjältemodig 

flicka som huvudperson. Jag har visserligen inte gjort någon specifik undersökning angående 

detta, men Kårelands notering angående att det är flickor, snarare än pojkar, som tenderar att 

överskrida genusnormer (Kåreland 2005, s. 25) gäller i detta fall. Detta kan betyda att den 

grupp som nu saknar hjältar att identifiera sig med är de pojkar som inte följer traditionella 
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könsnormer för män. Handbok för superhjältar vänder sig till yngre barn men har tydliga 

gemensamma drag med den psykologiska ungdomsromanen eftersom de båda hjältarna är 

flickor och deras personporträtt är relativt utvecklade. 

 

Hur ser Lisas berättelse ut i förhållande till den traditionella strukturen? 

Nedan analyserar jag strukturen i Handbok för Superhjältar. Del 1: Handboken utifrån de 

element som enligt Nikolajeva och Hourihan menar är vanliga i en traditionell hjältes 

berättelse (Nikolajeva 2004, s. 81; Hourihan 1997, s. 9). Avsnittet avslutas med en analys av 

barndomsdiskursen och vuxenrollerna i boken. 

Uppbyggnaden av Handbok för Superhjältar. Del 1: Handboken är uppdelad i 9 kapitel över 

80 sidor exklusive prolog och epilog. Boken har både ett barnperspektiv där man får följa 

hjältens tankar och resonemang samt en berättarröst som kommenterar och förklarar 

handlingen. Lisas personliga berättelse och äventyr kan enligt Nikolajevas beskrivning anses 

ha en kedjehandling eftersom varje bok i serien innehåller en avskild episod som avslutas. 

Samtidigt har serien en kumulativ struktur och en övergripande berättelse som sträcker sig 

över flera böcker (Nikolajeva 2004, s. 74). 

 Uppbrott från hemmet 

Boken inleds med en bild ur fågelperspektiv där huvudpersonen springer över en tom gata och 

prologen är talande för temat ”Du kan fly från dina fiender. Men du kan inte fly från dig 

själv” (Våhlund 2018). Denna deklaration sätter tonen och temat för handlingen. Läsaren 

kastas direkt in i en situation där protagonisten Lisa blir jagad av sina mobbare. Lisas 

berättelse börjar med en situation där hon konfronteras med sina huvudmotståndare. Hon blir 

mobbad och fysiskt attackerad av sina skolkamrater. Hon springer därifrån och söker skydd i 

biblioteket. Där hittar Lisa den magiska handboken. Trots hennes rationalitet så tänds hoppet 

försiktigt hos henne: ”Lisa visste att det inte fanns några superhjältar på riktigt. Samtidigt var 

det som att boken talade till henne […]” (Våhlund 2018, s. 22).  

 Meddelande om en uppgift 

En stor del av bokens handling utspelar sig under den tiden hjälten, med hjälp av handboken, 

utvecklar de magiska krafterna att flyga och att kunna slåss. Kommentatorn bekräftar Lisas 

viljestyrka genom att addera ”Lisa var säker på att hon inte skulle ge upp.” (Våhlund 2018, s. 

30). Viljestyrka är ännu en av hjältens egenskaper enligt SAOB (Svenska Akademien, 2019), 
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och den finns definitivt hos Lisa. Hon har viljan att lära sig att bekämpa sina fiender, 

mobbarna och detta tar hon på sig som sitt första uppdrag. 

 Anskaffande av hjälp 

Lisa kan tolkas som en individualist om än kanske inte av eget val. Hon är i alla fall ensam i 

berättelsens fokus. Det finns inte några tydliga mänskliga hjälparroller i berättelsen. I början 

är hon på ett sätt sin egen hjälpare och står ensam i sin kamp mot ondskan men när den 

magiska handboken dyker upp och erbjuder vägledning blir den en slags passiv hjälpare. 

Lisas mormor och mormoderns syster försöker på något sätt att stötta Lisa men skildras som 

relativt ovetande figurer i utkanten av berättelsen och är inte riktigt en aktiv del av Lisas resa. 

 Prövningar 

Lisa tar ett första steg mot att stå upp mot mobbarna själv och säger: ”Jag tänker inte 

springa!” […] ”Vill ni nåt, så får vi slåss om saken” (Våhlund 2018, s.51). Hon misslyckas 

men nu är hennes rädsla utbytt mot ilska. Förutom mobbarna så har Lisa andra fiender, ett par 

tjuvar och deras chef som stulit värdefulla mynt från en medborgare i staden. Lisas 

motståndare (mobbarna och skurkarna) är platta karaktärer, de visar enbart negativa typiskt 

skurkaktiga kvaliteter som elakhet och aggressivitet och uttrycker saker som: ”Först ska jag 

möblera om era ansikten! Sen ska ni hitta mynten! Och sen ska jag krossa den där 

superhjälten!” (Våhlund 2018, s. 85). Detta är en ganska platt och traditionell bild där 

motståndarna bara spelar rollen som just onyanserade motståndare. Trots motståndarnas 

aggressivitet känner Lisa som nu lärt sig flyga och slåss att hon har ett ansvar mot samhället: 

”Jag måste försöka, sa hon tyst för sig själv.” (Våhlund 2018, s.64) och” […] ”hon hade ju ett 

uppdrag att ta hand om.” (Våhlund 2018, s.67). Kampen sker således, skulle man kunna säga, 

på två plan i samma berättelse. På det första planet handlar det om Lisas personliga 

utveckling. Berättelsen förändras i samspel med att hjältens natur förändras och berättelsen 

kommer allt eftersom till att handla om det mer klassiska hjälteuppdraget. Manifestationen 

som Hourihan talar om (Hourihan 1997, s. 9) sker alltså stegvis och äventyrets och uppdragets 

fokus går från att vara knutet till hjältens vara till att göra i kampen mot skurkarna. 

Handlingen är linjär och även om Del 1: Handboken bara är första boken i serien så tar Lisa 

det första riktiga steget mot sitt mål. Dessutom avslutas ett första uppdrag redan första boken 

när Lisa tar fast mynttjuvarna och återlämnar bytet till den rättmätige ägaren. Man förstår att 

Lisa komma att fortsätta färdas mot sitt personliga mål, att bekämpa de elaka skolkamraterna, 

och som Röda masken även brottsligheten på ett större plan. 
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I Handboken är de binära elementen gott-ont tydliga enligt strukturen för den klassiska 

rollstrukturen i hjältesagan. Alla goda karaktärer i boken är kvinnor (mormor, mormors syster, 

Lisa) medan de onda motståndarna är män (mobbarna och skurkarna). De onda karaktärerna 

är platta och korkade vilket man ser när Lisa tar tillbaka mynten de stulit där de säger: ”Det 

var bara värdelösa mynt ändå” (Våhlund 2018 s. 83) och de lyder blint sin chef genom att 

svara ”Ja, chefen” (s. 83) på allt han säger. Våhlund har alltså vänt på förhållandet mellan det 

binära elementet man-kvinna på ett nästan övertydligt sätt, vilket kan vara ett steg mot att 

bryta de patriarkala mönstren. Om det didaktiska syftet blir för övertydligt kan texten, som 

Hourihan menar, riskera att avfärdas. I Handboken: del 1 anser jag däremot att Våhlund i sin 

bok lyckats skapa den balans mellan undervisning och njutbarhet som Paulin beskriver i sin 

doktorsavhandling (Paulin 2012).  

 Belöning och hemkomst 

Slutet bryter till viss del mot de klassiska konventionerna. Visst är slutet lyckligt ur ett 

perspektiv men den klassiska starka känslan av avslut och belöningen i form av guld, 

kungarike, berömmelse eller prinsessor uteblir. Lisa ser uppdraget som ett ansvar och en 

självklarhet: ”Jag gör bara min plikt som superhjälte […]” (Våhlund 2018, s. 78). I stället kan 

man tolka det som att Lisas nyfunna hjältemod och frihet är hennes belöning och den fysiska 

skatten, i det här fallet värdefulla mynt, gagnar till slut inte bara en person utan hela samhället 

eftersom myntsamlaren skänker det mest värdefulla myntet till välgörenhet. Lisa återvänder 

hem i hemlighet, hon får inget mottagande eftersom hennes riktiga identitet måste förbli 

hemlig: ”Som tur var visste ingen om hennes hemliga identitet.” (Våhlund 2018, s.86). Den 

hemliga identiteten är ett typiskt element hos superhjälten vilket implicerar att hjälten inte gör 

sina goda gärningar för att verka modig eller för berömmelsens skull, utan för att det är 

moraliskt rätt. Epilogens sista bild är talande. Superhjälten Röda Masken flyger upp mot en 

stjärnklar natthimmel, hennes blick är inte längre nedslagen utan koncentrerad och hennes 

kropp inte längre ihopkrupen utan utsträckt, på väg. 

 

Vad säger bokens framställning av barnhjälten om dagens barndomsdiskurs? 

Dagens barndomsdiskurs speglas i litterära verk för barn. I författarens framställning av 

barnet kan vi alltså ana vilka förväntningar vuxna har på barn i allmänhet och barnhjältar i 

synnerhet. En av dessa diskurser angår det kompetenta barnet (Helander 2003, s.126). Lisa 

skulle kunna klassificeras som ett exempel på det kompetenta barnet. Hon tar ett eget ansvar 

för sin situation och för att försöka förändra sitt liv. De vuxna i hennes liv har inte 
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framträdande roller i berättelsen. Lisas mormor representerar till viss del en trygg punkt men 

är bunden till hemmamiljön och det är världen utanför hemmet som är hotfull. Lisas mormor 

är till synes ovetande om Lisas liv, hon bakar bullar och syr en röd pyjamas som Lisa sedan 

använder för att maskera sig som Röda Masken. Lisa anförtror sig inte till någon vuxen 

angående sina problem utan axlar ensam kampen mot sina motståndare. När mormoderns 

syster hotar med att kontakta mobbarnas föräldrar säger Lisa: ”Nej, snälla gör inte det” […] 

”då blir det bara värre.” (Våhlund 2018, s. 14).  

 

Lisas föräldrar är frånvarande och hon bor hos sin mormor ”för att hålla henne sällskap” 

(Våhlund 2018, s. 15) och på så sätt ges barnet en oönskad frihet och dessutom ansvaret att ta 

hand om en vuxen. Lisa personifierar även diskursen om det ensamma barnet eftersom hon 

saknar sin mamma och inte har några direkta hjälpare att luta sig mot. Som vuxen läsare kan 

man tolka författarens sätt att beskriva hjältens karaktär och berättelse som ett meddelande till 

barn att de inte kan förvänta sig att vuxna ska lösa deras problem utan att de själva måste 

agera och för egen maskin bekämpa det onda i livet. Detta reflekterar idén om det kompetenta 

barnet tydligt. Det är också tydligt vad författarna menar att Lisa har för behov: 

självförtroende, styrka och trygghet och detta kan bli verkligt genom bemästrandet av de 

övernaturliga krafter som handboken erbjuder. Det är alltså barnhjälten som själv får stå för 

de goda idealen, det är hon som får bära det etiska och moraliska meddelandet till den tänkte 

läsaren. 

 

 

Athena. Grattis världen! - Jag är här nu! 
 

Hur förhåller sig hjältens karaktär i jämförelsen med beskrivningen av den traditionella 

hjältens egenskaper? 

I analysen av hjältens karaktär utgår jag från de definitioner av hjälten som Hourihan (1997) 

och SAOB (2019) ger och jag angivit i teoridelen. Athenas personliga berättelse börjar när 

hon tvingas tillfälligt flytta till sina farföräldrar Biggan och Göran. I den nya situationen är 

hon det känsliga barn vi i resten av boken inte får se så mycket av. Hennes ledsenhet byts 

snabbt ut mot ilska och frustration över sin pappas föräldrar. Hon skriver: ”Det är som om det 

aldrig får bli riktigt gott när hon [Biggan] lagar mat” (Ek 2018, s. 15) och Athena berättar för 
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läsaren att det är kallt inne eftersom Biggan måste vädra hela tiden eftersom ” […] det blev så 

dålig luft med så många ungdomar i lägenheten […]” (Ek 2018, s. 13). Redan i början av 

boken proklamerar Athena att hon är kompetent nog att själv ta hand om både sig själv och 

sin lillebror. Farföräldrarna instämmer eftersom de själva inte verkar ha koll eller intresse för 

sina barnbarn: ”De hade glömt bort att barn behöver äta mycket frukost, så vi [barnbarnen] 

fick göra en lista” (Ek 2018, s. 34) och ”[...] De [farföräldrarna] tänkte inte ställa in sin 

”aktiviteter” och vi [barnbarnen] måste flytta hem igen så fort det gick.” (Ek 2018, s. 8). Trots 

denna situation är Athena, likt en traditionell hjälte, fortsatt en självsäker och självständig 

individ rakt igenom hela boken. Hon vet precis vad hon vill och hennes att 

dagboksanteckningar ska göra henne berömd och ”[…] hur framgångsrik som helst!” (Ek 

2018, s. 29). Athenas anteckningar undertecknas ”Athena Vishets- och Krigsgudinnan”. Hon 

berättar för läsaren att hon visserligen inte gillar krig men att krigsgudinnan i henne kan bli 

väldigt stark och arg. Detta kan tolkas som en version av den krigiskhet och mod som SAOB 

deklarerar tillhör hjälten (Svenska Akademin 2019). Athena har inga av de traditionella vapen 

som förknippas med hjälten och visar inga tecken på våldsamhet men hon är rak och skulle 

kunna tolkas ha en något aggressiv framtoning även om smarthet är hennes enda vapen. Hon 

proklamerar tidigt i boken sitt uppdrag: ”Jag heter Athena, det är inte vilket namn som helst, 

det är mer som ett kall, en livsuppgift, för att rädda mänskligheten från jordens undergång och 

okunskap. Och min kraft är smarthet. Det är därför ingen slump att jag lär ut saker till folk.” 

(Våhlund 2018, s. 30). Ingen har gett Athena uppdraget att rädda miljön utan det är helt och 

hållet hennes egen ide och hon axlar ansvaret med stolthet.  

  

Athena visar definitivt på mental styrka och den handlingskraft som SAOB (Svenska 

Akademien 2019) menar definierar hjälten: ”När jag tänker på orättvisor och miljöförstöring 

och sådant blir jag ostoppbar […]” (Ek 2018, s. 31). Athenas viljekraft och övertygelse ger 

läsaren känslan av att hon alltid varit sådan, som om hon fötts till sitt uppdrag precis som de 

mytiska hjältar Campbell beskriver. Man kan anta att bokens författare inte givit 

protagonisten namnet Athena av en slump. Det för osökt tankarna till den grekiska krig- och 

vishetsgudinnan som dessutom var mycket driftig och kulturellt engagerad i samhället. 

Beskrivningen av hur Athena [gudinnan] föddes får mig direkt att se flickan Athena framför 

mitt inre: ”Hon har fullvuxen och beväpnad sprungit fram ur hans [Zeus] huvud […]” 

(Nationalencyklopedin, Athena). 
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Upplyst och rationell är två av de hjälteattribut som Hourihan menar är typiska för hjälten 

(Hourihan 1997, s. 58). Dessa egenskaper beskriver definitivt Athenas personlighet. Hon 

berättar sakligt för läsaren att hon just nu läser om Europas geografi: ” […] och det är jag 

väldigt bra på och känner att jag kan bidra [till undervisningen] med mycket kunskap, vilket 

jag älskar.” (Ek 2018, s. 62). Fakta och logiska reflektioner är de vapen hon har att använda 

mot sin omgivning. Hon visar kanske inte på sådant mod och tapperhet som det krävs för att 

utstå farliga prov, också eftersom berättelsen inte kräver det. Men det krävs ett visst mått av 

mod, speciellt för ett barn, för att stå upp för sin sak och gå emot strömmen. Skamlöst utför 

Athena anti-cigarettaktioner, delar ut tygpåsar utanför affären och håller klimatkonserter. 

Även om Athena på många sätt vill bringa ordning till kaos så besitter hon inga 

superhjälteegenskaper eftersom berättelsen inte innehåller några magiska element och hon är 

ingen annan än sig själv genom hela handlingen. Athena får förlita sig på sin verbala gåva 

som hon hoppas aldrig kommer växa bort ” för hur ska Vishetsgudinnan annars kunna rädda 

världen från okunskap och undergång?” (Ek 2018, s. 60). 

  

Athenas karaktär skulle kunna tolkas som en ideologisk hjälte. Hon har utsett sig själv till 

miljöhjälte och gett sig själv uppdraget att rädda jorden och hon behöver varken den klassiska 

hjältens fysiska styrka eller något magiskt objekt. Hon skrivs inte fram som typiskt 

hjältemodig av författaren utan hennes personlighet och handlingar talar för sig själva och 

karaktären ser sitt uppdrag som en självklarhet. Athena är till synes intressant, inte bara i 

rollen som hjälten så som Kåreland menar att den klassiska hjälten ofta gör (Kåreland 2015, s. 

168), utan är även intressant för sin personlighet. Karaktären är rund och förmedlar sin 

tankevärld direkt genom sina ord och skrift vilket skapar en nära och personlig relation med 

den tänkta läsaren. 

  

Athena besitter många typiskt manliga hjälteegenskaper eftersom den typiska hjälten som 

Hourihan beskriver är av manligt kön (Hourihan 1997, s. 67), men hon besitter samtidigt 

relativt kvinnligt könsstereotypiska personlighetsdrag. Hon är söt, snäll, duktig och 

omhändertagande mot sina vänner, föräldrar och jordklotet. Athenas karaktär är kanske ett 

exempel på det som Kåreland syftar till när hon skriver om avsaknaden av könsöverskridande 

pojkar (Kåreland 2005, s. 27). Det är svårt att föreställa sig att Athenas karaktär skulle kunna 

vara en pojke. Athena är kanske den sortens hjälte som bara kan spelas av en kvinnlig 

karaktär för att vara plausibel. Bokens målgrupp är nio till tolv år men ibland är det oklart till 

vem det är författaren skriver. Till exempel när Athenas feministiska idéer framkommer i 
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proklamationer som: ” Om jag inte vill vara tillsammans med barn ska jag inte skaffa några, 

utan ha spiral” […] ”och köpa hund istället” (Ek 2018, s. 26) och: ”Jag har fyllt min kvot av 

hushållsnära tjänster för idag” […] ”och jag vill inte hamna i syskonfällan” (Ek 2018, s. 38). 

Samtidigt framträder den duktiga flicka-normen tydligt genom att Athena med jämna 

mellanrum sticker in viktig information som känns uppläxande. Athena använder sig av andra 

(ofta vuxna) karaktärer i handlingen för att indirekt tipsa läsaren. Ek 2018, 68). Detta vittnar 

om Athenas personlighet men här framträder även den didaktiska densiteten som Paulin 

beskriver (Paulin 2012, s. 44). Författaren använder Athena som ett kärl för att förmedla 

uppfostrande ideal. Athena spelar rollen som både barnet och föräldern här och det är hon 

som, i stort sett ensam, står för det rationella tänkandet. 

 

Hur ser Athenas berättelse ut i förhållande till den traditionella strukturen? 

Nedan analyserar jag strukturen i Athena Grattis världen! Jag är här nu! utifrån de element 

som enligt Nikolajeva och Hourihan menar är vanliga i en traditionell hjältes berättelse 

(Nikolajeva 2004, s. 81; Hourihan 1997, s. 9). Avsnittet avslutas med en analys av 

barndomsdiskursen och vuxenrollerna i boken. 

Boken om Athena är skriven i preteritum jag-form ur ett barnperspektiv och liknar en typ av 

detaljerad dagbok i 22 kapitel. I boken förs det en inre monolog samtidigt som vissa delar på 

handlingsplanet sker i dialogform. Bokens handling är linjär och skriven i berättande form 

som varvas med ”Athenas Antheckningar”, speciellt viktiga upptäckter och tips, som ofta är 

en kommentar till det som hänt i berättelsen. Boken skulle kunna klassas som 

personorienterad eftersom texten ger ett relativt djup bild av karaktären men eftersom det är 

en bok som vänder sig till barn är den även till viss mån handlingsorienterad. 

 Uppbrott från hemmet 

Berättelsen om Athena följer i stort sett den klassiska strukturen. Berättelsen börjar i 

uppbrottet när Athena och hennes syskon tillfälligt måste flytta hem till sina farföräldrar 

eftersom deras mamma har en komplicerad graviditet och måste ligga på sjukhus och pappan 

jobbar mycket. Athena accepterar motvilligt läget men ser ändå chansen att utföra en del av 

sitt uppdrag i farföräldrarnas hem. 

 Meddelande om en uppgift 

Det är ingen som meddelar Athena om ett uppdrag men det är tydligt vad det består i. Hon 

hoppas på att med små medel kunna rädda jorden från miljöförstöring. Hon har alltså själv 
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tagit ett huvuduppdrag: att informera världen om saker man kan göra för att motverka 

klimathotet. Athena skriver dagbok där hon samlar tips om vad man kan tänka på i livet, både 

generellt och angående miljön. Hon uppmanar omvärlden med råd som: ”Skaffa inte mer 

saker än du behöver” (Ek 2018, s. 77), ”Om du jobbar som lärare: Bli aldrig sur när eleverna 

kan svaren” (Ek 2018, s. 131) och ”Lär dig mycket om olika religioner. Man ser inte på 

hårfärgen vilken gud en person tror på” (Ek 2018, s. 142). Hennes regelbundna tips skildrar 

faktumet att Athena har en stor mängd vitt spridda uppdrag men de flesta rör ett tema: 

människors okunskap. 

 Anskaffande av hjälp 

Athena har startat en klubb för att rädda jorden, RJK och till sin hjälp har hon sin bästa 

kompis Ronja, Yousef, Aicha och Love. Athena finner hjälpare i sina vänner. Precis som 

Campbell beskriver angående den moderna hjälten så är det inte samhället om vägleder 

hjälten Athena utan tvärt om (Campbell 1949, s. 391). Tillsammans med sina klubbkompisar 

smider Athena planer på hur de ska rädda jorden. Athena är ledaren och tycker alltid att de 

måste göra mer som ”får alla gamlingar att förstå att de måste sluta flyga hit och dit och köra 

fossilbränsle!” (Ek 2018, s. 51). 

 Prövningar 

Det binära elementet som är en självklar del av hjältesagan enligt Hourihan är lite annorlunda 

i Athena Grattis världen! Jag är här nu! (Hourihan 1997, s. 15). Det finns ingen ond skurk 

som ska besegras och Athena möts inte av några fysiskt hotfulla eller farliga situationer. 

Athena och hennes hjälpare i RJK verkar ha nästan hela världens vuxna människor som 

motståndare, det vill säga alla människor som på något sätt bidrar till miljöförstöringen: 

Athenas egna familjemedlemmar, klasskompisars föräldrar, grannar och kommunala 

tjänstemän. Ett exempel på Athenas grundinställning inför sitt uppdrag är när hon skriver: 

”Jag har kommit på att om jag nu är döpt efter vishetens gudinna-och dessutom är supersmart 

- så måste jag ju göra vad jag kan för att andra ska bli klokare!” (Ek 2018, s. 31). 

Athenas övergripande prövning som sträcker sig över större delen av berättelsen utspelar sig 

på det samhälleliga planet och består i att övertala kommunen att göra lagändringar som ska 

främja miljön. RJK bestämmer sig för att skicka in ett medborgarförslag till kommunen 

angående ett förbud mot att tvätta bilen på gatan. Athena är envis och målmedveten och när 

hon inser att tjat ” […] är ju vårt bästa vapen!” (Ek 2018, s. 118) så flyttas deras 

medborgarförslag upp i högen av papper på kommunen. Detta är en prövning som är en del av 
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ett större uppdrag som uppenbarligen aldrig kommer ta slut. Under tiden så orkestrerar RJK 

små lokala aktioner som att hindra rökare att slänga fimpar genom att skrika ”jorden gör sig 

illa på dina fimpar” (Ek 2018, s. 22). 

Förutom kampen på kommunal nivå så utspelar sig en prövning på ett mer personligt plan. 

Petter B är klassens värsting och han är elak mot Athena och hennes vänner. Han får tag på en 

video som Athena filmat där Athenas bästis gör pinsamma saker. Han hotar med att sprida 

videon på nätet och kräver tusen kronor för att förstöra videon. När hon ger honom pengarna 

säger han ” Ja, nu är den värd tusen spänn till, du har två dagar på dig” (Ek 2018, s. 133). 

Athena känner hopplöshet men ger inte upp vilket visar sig i hennes reaktion: ”Jag knöt 

nävarna och kände min sköld” (Ek 2018, s. 132). Hon hittar senare en video där Petter B 

spelar fiol och lyckas på så sätt tvinga Petter B att radera videon på hennes bästis. Athena är 

smart och behåller Petters video men säger: ” […] du har mitt hedersord på att jag inte 

kommer visa eller sprida den eller prata om den” (Ek 2018, s. 145). Det överlägsna 

patriarkatet som Hourihan talar om skymtar här fram. Petter B är den här berättelsens 

hotfullaste motståndare. Han visar sin makt genom att skrämma Athena till lydnad men hon 

måste besegra honom för att rädda sin bästa vän från offentlig förnedring. Rättvisa skipas när 

Petter B misslyckas med sin utpressning och får smaka på sin egen medicin. 

 Belöning och hemkomst  

Även det lyckliga slutet sker på två plan i Athenas berättelse. En definition som nämns i 

SAOB är berömdhet för sina krigiska handlingar (Svenska Akademien 2019). Detta uppnår 

Athena och de andra medlemmarna i RJK när kommunen bestämmer sig för att acceptera 

barnens förslag om förbud. De intervjuas och en stor affisch med ett foto på RJK där de 

beskrivs stå ”Glada och allvarliga med händerna i sidorna - som riktiga hjältar!” (Ek 2018, s. 

170) syns över hela staden. Athena får därmed offentligt erkännande för sin kamp och detta 

kan också tolkas vara hjältens mål och belöning för sina bragder. I denna hjältes berättelse 

ligger egentligen inte fokus på Athena och hennes öde utan på miljön och jordens öde. 

Berättelsens moral förs på så sätt över till ett större perspektiv och syftar alltså till inte bara 

hjältens bragd utan även de kedjereaktioner en barnhjältes handlingar kan få. Detta 

tillsammans med att Athenas hemkomst, återföreningen med sin familj, är hjältens belöning 

och lyckliga slut. Athena avslutar boken med en sista hälsning: ”Grattis världen! Jag är här 

nu!” (Ek 2018, s. 175). Kommentaren hintar till läsaren att Athena inte ser sitt uppdrag som 

avslutat utan att detta bara är början. 
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Vad säger bokens framställning av barnhjälten om dagens barndomsdiskurs? 

Athena personifierar det kompetenta barnet som Helander beskriver (2003, s. 126). Familjen 

och de flesta vuxna i berättelsen framställs inte på ett idealiserat sätt utan snarare som 

ansvarslösa aktörer som representerar samhällets allmänna okunnighet. Athena ger ständiga 

pikar till sättet som vuxna lever vilket uttrycks i kommentarer som: ”Tack vare mig hade 

Göran lärt sig mer om mat till nioåringar och Biggan lite mer om jämställdhet” (Ek 2018, s. 

39). 

Athena tar alltså på sig rollen som expert och förebild både för vuxna och andra barn i hennes 

omgivning. Hennes uppgift är att sprida information om diverse miljöproblem i hopp om att 

upplysa världen. Athena är inte ensam, hon har de andra medlemmarna i RJK men det är hon 

som är den drivande faktorn och i och med att hennes föräldrar inte direkt är en del av 

berättelsen framstår hon ändå som ganska ensam. När hon berättar för läsarna om situationen 

med Petter B säger hon: ”Jag såg mig omkring i korridoren efter hjälp, men det fanns ingen 

lärare som kunde säga stopp och reda upp, ingen vaktis med vuxenmakt, ingen förälder med 

mammastyrka” (Ek 2018, s. 133). Athenas något lillgamla personlighet skiljer sig från de 

flesta barns, men detta är ett exempel på att hon inte är vuxen heller och inslag som dessa i 

texten påminner läsaren att hjälten känner sig övergiven av vuxenvärlden. 

De vuxna i Athenas liv framställs sällan som förebilder, precis som Helander menar ofta är 

fallet i barnlitteratur (Helander 2003, s. 126). I denna berättelse är det barnen som står för 

handling och nytänkande. Mamman och pappan har lämpat över barnen på Biggan och Göran 

som i sin tur symboliskt avsäger sig farföräldrarollen, eller som Athena uttrycker det: ”de vill 

inte ha några titlar, säger de” (Ek 2018, s. 8). Vuxenkaraktärernas levnadsätt och sätt att 

resonera förkastas medan Athena och hennes vänner representerar en ideologi som ser till 

framtiden. Däremot ger inte de svaga vuxenkaraktärerna känslan av att hjälten ges mer frihet 

som Helander beskriver ofta är fallet (Nikolajeva 2003, s. 12). Trots Athenas handlingskraft 

och kreativitet är hon bunden av konventioner och regelverk som den vuxna världen 

representerar. Den trygghet som hennes, för tillfället frånvarande, föräldrar ändå verkar 

representera spelar inte en väldigt stor roll i berättelsen, men Athena visar på mognad genom 

att säger saker som ” […] men jag insåg att det nog skulle oroa både mamma och pappa” (Ek 

2018, s. 17). Athena har redan utforskat världen och samlat fakta kring miljöförstöring och 

hon är nu redo att agera språkrör för en ideologi och med konkret arbete sprida denna kunskap 

utanför sin egen familjekonstellation. Athenas karaktär kan ses som en förebild och påminner 
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läsaren att trots att ett barns makt är begränsad så kan denne ändå, med små medel, göra 

skillnad. 

 

 

Slutsatser  
I inledningen beskriver jag hur hjältens roll kanske är den starkast framträdande rollen i 

människans skapande av berättelser och en figur som vi har sett upp till så långt bak i tiden vi 

kan minnas. Eftersom hjälten är en förebild både för den utomstående läsaren och för de andra 

karaktärerna i berättelsen är det intressant att undersöka hur denna karaktär framställs och 

förändrats. Syftet med min analys var således att undersöka på vilket sätt hjältens karaktär och 

berättelse framställs i de två barnböckerna, och hur de förhåller sig till det traditionella 

hjältemotivet samt vilken barndomsdiskurs som kan utläsas ur framställningen av hjältarna. 

Nedan presenterar jag de slutsatser jag kommit fram till i min analys och diskuterar sedan vad 

den hjälte som det skrivs om idag kan bidra med ur ett didaktiskt perspektiv i relation till 

elevers identitetsutveckling.  

 

Karaktärsmässigt är det ganska uppenbart att både Lisa och Athena bryter mot de traditionella 

könsnormerna som omger hjälten. Dessutom är karaktärerna mer nyanserade än den 

karaktärsbeskrivning som vi traditionellt kommit att betrakta som hjältens. Lisa visar upp en 

svag och känslig sida samtidigt som hoppet och hjältemodet tydligt växer fram. Lisas karaktär 

genomgår en metamorfos när hon går från att vara det känsliga barnet till att bli mycket lik 

den traditionella hjälten, utan att förlora sitt djup. Lisa bär själv ansvaret för att transformeras 

till hjälten och när hon väl tar steget utvecklar hon många av de egenskaper som hör till den 

traditionella hjälten enligt SAOB och Hourihan. Athenas hjältemod drivs av envishet och en 

personlig övertygelse och när hon själv lägger ansvaret att rädda jorden på sina egna 

outtröttliga axlar tar hon på sig att förändra världen omkring sig. Athena visar med sin 

karaktär att den ideologiske hjältens arbete aldrig är klart. Athena uppfyller nästan alla 

egenskaper som Hourihan förknippar med hjälten. Det som skiljer sig är att hon är flicka och 

dessutom fylld av kreativa lösningar. Dessa hjältar kan alltså tolkas vara en ny generation av 

hjälte men på olika sätt, Lisa är barnhjälten som ensam löser sina och andras problem och 

Athena, miljöhjälten, är i stort sett en vuxen i en barngestalt som tagit det ansvar vi alla borde 

ta.  
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Båda hjältarnas berättelse följer den traditionella hjältesagans struktur. Däremot ser man en 

tydlig skillnad i uppdraget eftersom den traditionella uppdragsgivaren saknas. Vad gäller 

Lisas berättelse börjar den traditionellt i ett uppbrott från det trygga hemmet. Däremot har hon 

bara den magiska handboken som hjälpare och hennes berättelse lägger fokus på hennes 

personliga utveckling. Eftersom Lisas mål är komplext och existerar på flera plan finns det 

inget tydligt lyckligt slut så som man kommit att förvänta sig av hjältesagan. Det lyckliga 

slutet som träder fram består främst av hennes transformation till Röda Masken och sedan av 

viss traditionell framgång i sitt uppdrag mot skurkarna på handlingsplanet. Avslutet är med 

andra ord inte så tydligt vilket inte är en överraskning eftersom boken är den första i en serie. 

Athenas äventyr är svårare att knyta till den traditionella formen och det lyckliga slutet, men 

hennes personlighet speglar den traditionella hjältens. Hennes uppdrag är så omfattande att 

det lyckliga slutet mer känns som ett del-slut på en oändlig historia. Dessa hjältars berättelse 

kan alltså tolkas skilja sig från den traditionella om än på detaljnivå, i det att större delen av 

handlingen fokuserar på framskrivandet av hjälten än på slutförandet av uppdraget. Detta kan 

vara ett tecken på att det som förut kännetecknat böcker för ungdomar nu blivit en del av 

litteraturen som vänder sig till yngre barn. 

 

Vad gäller forskningsfrågan som rör vad framställningen av hjälten i de två barnböckerna 

säger om dagens barndiskurser så framträder diskursen om det kompetenta barnet tydligt i 

båda böckerna. Barnen kämpar mer eller mindre ensamma mot sina mål utan stöd från 

vuxenvärlden. De tar själva ansvaret att utveckla de kompetenser som krävs för att slutföra 

uppdragen. Utifrån dessa två skildringar av barnhjälten visar de med andra ord inga tecken på 

att idén om det kompetenta barnet har försvunnit på senare tid. Däremot kan det kanske skett 

en utökning av diskursen eftersom man även kan avläsa en barndiskurs som framhäver det 

initiativrika, ansvarsfulla och självständiga barnet som ideal. Dessutom kan man se att 

böckerna som är för yngre barn uppvisar flera av de teman som karaktäriserar 

ungdomsromanen. Detta kan tolkas som den vuxne författaren föreställning om vuxenbarnet 

som ideal. 

 

Begränsningar 
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Resultatet av analysen i denna uppsats är förstås begränsat till de två utvalda barnböckerna 

från 2018 eftersom utrymmet inte tillät en analys av fler böcker. Jag analyserar dessutom 

endast den första boken i Handbok för Superhjältar-serien. Resultatet kan med andra ord inte 

vara generaliserbart även om det kan ge läsaren en viss insyn i barnhjältens moderna ideal. 

Om möjligheten funnits hade det varit intressant att analysera ett större antal moderna 

barnböcker samt möjligen anlägga ett historiskt perspektiv genom att göra en jämförande 

analys av ett urval av barnböcker från det förra seklet. Eftersom detta inte var möjligt så 

begränsade jag undersökningen till att titta på det samtida hjälteideal som vuxit fram efter 

millenniumskiftet.  

 

 

Reflektioner  
Med begränsningarna i åtanke så är en aspekt som analysresultatet av de båda barnböckerna 

belyst att båda böckerna verkar ha mycket medvetet framskrivna karaktärsskildringar. Båda 

barnhjältarna visar på personligheter och kvaliteter som från ett vuxet perspektiv kan ses som 

önskvärda. Athena. Grattis världen! Jag är här nu! har en tydlig didaktisk miljörelaterad 

framtoning och i analysen av Handbok för Superhjältar Del 1: Handboken framkommer även 

där ett tydligt meddelande till läsaren angående personlig utveckling. När det finns ett 

didaktiskt syfte med en bok så framhävs automatiskt protagonisten som tänkt förebild för 

läsaren. När det kommer till hjälten och de normer karaktären förmedlar menar Hourihan att 

vi fortfarande är fast i det klassiska hjälteidealet (Nikolajeva 2003, s. 8). Det har gått många år 

sedan detta påstående gjordes och i arbetet och undersökningar kring den här uppsatsen verkar 

en allt tydligare normbrytande trend bli synlig som en naturlig del av framställningen av 

hjälten i barnlitteratur. Och visst är Athenas och Lisas karaktärer normbrytande på olika sätt 

men det får mig även att ifrågasätta effekten av detta. Det är idag mycket populärt att vara 

normbrytande som författare men jag tycker mig sakna något av spontaniteten som finns i till 

exempel Pippi Långstrump-böckerna. Det känns som att analysobjekten inte riktigt får leva 

sitt eget liv och att karaktärerna kan uppfattas som bundna av författarnas idéer om vad de vill 

förmedla genom böckerna. Den didaktiska medvetenheten kan göra att berättelsen och 

hjälteporträttet kan kännas premediterad och krystad. Den påminner på vissa sätt om den 

uppfostrande litteratur som florerade på 60-och 70-talet som Kåreland nämner, då man ville 

ge barnen förståelse för samhället orättvisor och förtryck (Kåreland 2015, s. 43). Detta får mig 
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att fundera på om en ny trend kan skymta fram i dessa verk. Böckerna om Lisa och Athena 

skulle kunna tolkas ha ett uppfostrande syfte, men där det som förmedlas är de kompetenta 

barnets rättigheter i samhället samt ansvar för sitt eget, och andras, öde. 

 

Didaktiska reflektioner  
Nedan ämnar jag diskutera min tredje forskningsfråga angående på vilket sätt de utvalda 

barnböckerna kan användas i undervisningen för att främja identitetsutveckling. Jag 

reflekterar även kring böckernas karaktärsbeskrivningar och berättelser i relation till valda 

stycken ut läroplanen som rör identitetsskapande. 

Handbok för superhjältar Del 1: Handboken används redan i skolor i värdegrundsarbetet 

(Von Friesen 2017) och längst bak i boken frågar författarna läsaren om den känner någon 

som är mobbad, samt uppmanar att i så fall berätta för någon och söka hjälp till exempel hos 

lärare eller skolsköterska. Även telefonnumret till BRIS samt öppettider listas på slutet. 

Handbok för superhjältar är, tack vare sitt serieboksformat, lättillgänglig för ett brett 

spektrum av åldrar. Många barn kan nog känna igen sig i de känslor, såsom ensamhet, som 

Lisa har även om de inte direkt blir mobbade vilket är en bra utgångspunkt i 

klassrumsdiskussioner kring diverse livsfrågor. Elever kan spegla sig i Lisa och se identitet 

som en process som involverar tankeverksamhet, tvivel och mod. Läsaren kan följa Lisas 

personliga resa samtidigt som äventyret självt och tillsammans med hjältens karaktär 

reflektera över vad det är att vara en hjälte och vem som kan bli en. 

Athena. Grattis världen! Jag är här nu! (Ek 2018) skiljer sig ganska tydligt från Handbok för 

Superhjältar (Våhlund 2018). Athenas handlingskraft och styrka är baserad på odiskutabla 

fakta om jordens miljö och ett viljan och tron på att hon kan förändra någonting. Athena är 

inte den typiska hjälten, hon är även en lillgammal och typiskt duktig flicka och berättelsen i 

sig är inte spektakulärt äventyrlig. Precis som Känsälä och Olsson noterade i sin studie av 

narrativet i ett videospel (Känsälä och Olsson 2004), är det även i mina analysobjekt så att 

berättelsen drivs framåt av hjälten. Det är alltså protagonisten som är i fokus och allt 

runtomkring förhåller sig på ett dynamiskt sätt till densamme. Sättet på vilket denna hjälte är 

framskriven skapar en möjlighet för att en bredare publik, speciellt flickor, ska kunna känna 

igen sig i hjälterollen. Samtidigt kan man även misstänka, utifrån Kårelands resonemang 

kring könsnormer (Kåreland 2005, s. 133), att den inte tilltalar pojkar i lika hög grad som 
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flickor. Dessutom finns nog risken att den väljs bort av de elever som är ute efter lite mer 

actionfyllt äventyr och inte känner igen sig i protagonisten. 

Det finns många didaktiska frågor att ta hänsyn till i det dagliga skolarbetet. När det kommer 

till arbetet med litteratur i klassrummet kan man arbeta med olika syften i åtanke. När läraren 

väljer en högläsningsbok eller hjälper elever att själva låna bänk-böcker så är det viktigt att 

läraren är medveten om vad olika böcker kan erbjuda olika elever. I läroplanens inledande del 

”Värdegrund och uppdrag” förmedlas tanken om att språk och identitetsutveckling går hand i 

hand: 

 

                   Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket 2011, s. 9)  

 

Handbok för superhjältar Del 1: Handboken och Athena Grattis världen! Jag är här nu! 

anser jag kan erbjuda eleverna två något annorlunda framställningar av hjältefiguren. Dessa 

kan medvetandegöra eleverna och bryta de förväntningar och normer som vanligtvis omger 

bilden av den klassiska hjälten. Detta ger elever som kanske normalt sett inte gör det, 

möjligheten att kunna identifiera sig med hjälten i en berättelse. Läroplanen fastställer även 

att: 

 

              I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

(Skolverket 2011, s. 223) 

 

Olika visuella berättelser om hjälten påverkar barns tankar kring normer och lärare bör 

granska de medier som de använder i undervisningen för att kunna bruka dessa på ett 

konstruktivt sätt som går i linje med läroplanerna (Broberg & Kanasaites 2015). Böcker som 

erbjuder rundare hjälteporträtt som bryter mot de traditionella hjälteidealen genom att till 

exempel ifrågasätta rådande könsnormer kan bidra till att elever vågar ifrågasätta andra 

normstereotypiska ideal. Detta kan även leda till ökad förståelse för den egna identiteten och 

omvärlden vilket kan leda till ökad respekt för andra människor. Däremot har böckerna om 

Lisa och Athena fortfarande sina begräsningar eftersom bifigurerna i de båda böckerna inte 

har något större djup. Detta är i och för sig förståeligt då böckerna riktar sig mot yngre barn 
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och alltså inte kan vara allt för långa eller detaljerade. Hjältarna Lisa och Athena är relativt 

mångfacetterade och komplexa karaktärer och kan därför antas ge fler läsare möjlighet att 

känna igen sig och identifiera sig med olika delar av dess persona och berättelse. Vad gäller 

barnet som läsare skriver Hallberg att när barn kan identifiera sig med hjältar och deras 

berättelser så utvecklas i de lekarna som hjälten inspirerar (Hallberg 2003, s. 11). Med detta 

sagt så inspirerar dock hjältarna som skrivits fram i de analyserade verken knappast till något 

så simpelt som lek, utan verkar snarare vilja inspirera läsare att ta kontroll över sina liv. Detta 

leder oss tillbaka till diskussionen kring det kompetenta barnet som ideal. Detta ideal påverkar 

läsarens möjligheter att spegla sig i Lisa och Athena. Helander menar att vår idag mediala 

värld präglar den postmoderna barndomen. I denna värld kan man prova olika roller och 

skapandet av en identitet handlar mycket om att välja mellan de bilder och modeller som 

massmedia erbjuder (Helander 2003, s.100). Bilder som förmedlas genom barnlitteratur är 

även dessa en del av det urval av karaktärer som barn kan välja att spegla sig i. Hjälten som 

karaktär har i klassisk litteratur representerat ett ouppnåbart ideal. Ur den synvinkeln är Lisa 

och Athenas berättelser mer tillgängliga för läsaren. Men ett annat ideal som barn ovetandes 

är en del av tillhör barndomsdiskursens kompententa barnideal. I takt med att barn har fått 

rättigheter så har de också pålagts ansvar. De reformpedagogiska idéer som färgade mitten av 

1900-talet låg i linje med idén om fostrandet av det kompetenta barnet (Helander 2003, s. 56). 

Dessa idéer speglas fortfarande i barnlitteraturen och de analyserade barnböckerna är som vi 

sett inga undantag. Lisa och Athenas karaktärer har ålagts mycket eget ansvar. Det 

kompetenta barnet som koncept framkommer även som ett av läroplanens syften idag. 

Dugliga samhällsmedborgare skall fostras och elevcentrerat lärande ska ligga i fokus för 

elevaktiva lektioner. Lärare formar självklart sin undervisning utefter dessa syften och väljer 

således kanske ibland omedvetet även mycket litteratur som speglar dessa idéer.  

Jag kan inte dra generella slutsatser utifrån endast dessa två böcker men om de på något sätt 

representerar en nutida trend i barnlitteratur kan man fråga sig vad effekterna blir. Denna 

samstämmiga idealiska bild av barnet som omger läsaren anser jag i längden kan skapa 

problem eftersom homogenisering i vilket område som helst kan antas vara negativt. 

Böckernas värld ska även för barn vara en mångfacetterad fristad, och jag tänker att det kan 

finnas en risk med barnböcker som har tydliga didaktiska syften. De kanske istället skapar en 

onyanserad och strömlinjeformad bild av barnhjälten, vars ideal förs över till barn-läsaren. 

Som Hourihan nämner så riskerar vissa böcker att även förkastas som didaktiska (Hourihan 

1997, s. 4) och jag kan tycka att det finns en risk för detta vad gäller boken om Athena. Så hur 



36 
 

ska man göra för att läsaren inte ska ta avstånd från den ideologiska ide som Athena försöker 

sprida? En möjlighet kan vara att man använder Athena som högläsningsbok men även som 

ett didaktiskt verktyg. Eftersom boken tar upp så många olika miljöaspekter och 

problematiska vanor hos människor kan detta bli en bra grund för samtal kring miljön. 

Samtidigt ger Athenas karaktär läsaren hopp och inspiration till tanken att vi kan alla vara 

vardagshjältar och det är möjligt att med små medel i sin egen vardag förändra saker på en 

större nivå. Den moralkaka som vi kommit att förvänta oss uteblir i de båda barnböckerna, 

den onde straffas inte med döden, utan moralen är en annan och rör hjälten själv: Du har 

ansvaret och förmågan att förändra någonting. 

 

Litteratur kan erbjuda lärare och elever möjligheter för lärande ur en mängd olika perspektiv. 

Däremot tror jag att man kanske tenderar att glömma bort det när det kommer till arbetet med 

skönlitteratur i skolan. Det naturliga fokuset för lärare i de tidigare årskurserna är läsinlärning 

snarare än vilka tankar böckernas berättelser odlar och speglar i våra elevers sinnen. Om de 

barnböcker vi väljer är skrivna för att tolkas och upplevas endast på det sätt författaren syftar 

till, går man då inte miste om någonting viktigt och undervärderar man inte barns fantasi och 

läsupplevelse? En lärares medvetenhet kring olika sorters litteratur och dess normbildande 

framställning av verkligheten samt påverkan på identitetsskapande är grundläggande för 

elevers upplevelse av den litterära världen i relation till sin egen.  
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