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1. Inledning 
 

Under min uppväxt var läsning en av mina favoritsysselsättningar, och det var 

framförallt hästböcker som plöjdes igenom. Att hästböckerna hade en självklar plats i 

min bokhylla var inget konstigt i och med mitt stora intresse för hästar. Dessutom 

fanns det ett gott utbud i bokhandlarna när det gällde att få tag på liknande böcker. I 

och med de böcker som jag läste inom hästboksgenren fick jag bekanta mig med flera 

olika protagonister (ett annat ord för huvudperson) som jag snabbt fann en 

samhörighet med. Genom alla de år som jag slukade hästböcker var det många 

hästserier som fick ta plats i bokhyllan, och jag kan bara minnas tillbaka på hur det 

var flickorna som dominerade denna genre när det kom till karaktärer.  

Men här kanske hästgenren skulle kunna ses som ett undantag, då det varit en genre 

som vänt sig mer eller mindre enbart till flickor. När det kommer till andra genrer av 

barnböcker har det inte sett likadant ut, bland annat när det gäller bilderböcker. 

Inom bilderboksgenren har det varit vanligare att manliga karaktärer gestaltas än 

kvinnliga karaktärer. Dessutom har flickor och pojkar tillskrivits olika egenskaper, 

medan flickor har gestaltats som söta och tillmötesgående har pojkar varit 

handlingskraftiga och busiga (Kåreland, 2009, s.34). 

I läroplanen (Skolverket, 2011, s.222) är ett av syftena med svenskundervisningen att 

elever ska få möjlighet att skapa sin egen identitet genom bland annat skönlitteratur. 

För lärare som undervisar i ämnen där elever kommer i kontakt med skönlitteratur 

kan det vara bra att ha en förståelse för hur genus uttrycks i böcker som elever läser.  

Inom bokbranschen har det funnits/finns det en uppfattning om att böcker med 

pojkar som protagonister säljer bättre. Anledningen till denna uppfattning, och 

förklaringen till varför såväl kvinnliga som manliga författare använder sig av pojkar 

som protagonister i en större utsträckning kan bero på att:  

Det bygger på vanföreställningar om att böcker med manliga 

protagonister når ut till både pojkar och flickor. (Nikolajeva, 

2004, s.190).  

Det problemområde som jag ser är att det finns en bild av vilka böcker som säljer bäst 

bland barn och att det har funnits en bild av hur flickor i bilderböckerna ska vara och 

bete sig, men att det inte framgår lika tydligt hur det ser ut bland böcker för barn i 

åldrarna 6-9 år, så kallade kapitelböcker.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med det här examensarbetet är att kartlägga huruvida böcker med 

pojkprotagonister säljer bättre, och att redogöra för flickors personligheter i studiens 

utvalda kapitelböcker samt jämföra med resultat från tidigare forskning.  

De frågeställningar som den här studien kommer att besvara är: 

 Hur ser könsfördelningen, gällande protagonister, ut över bästsäljande 

kapitelböcker år 2016 - 2018? 

 Hur gestaltas flickprotagonister i nio aktuella kapitelböcker? 

2. Bakgrund  
 

Det här examensarbetet kommer att utgå från två perspektiv, ett litteratursociologiskt 

perspektiv och ett genusperspektiv. Följande kapitel kommer vara uppdelat på så vis 

att rubrikerna Barnboken i samhället och Representation bygger på det 

litteratursociologiska perspektivet medan rubrikerna Genus i barnboken, 

Protagonister, Passiv eller aktiv och problemlösande samt Miljö bygger på ett 

genusperspektiv. 

Det litteratursociologiska perspektivet har, bland annat, fungerat som en paraplyterm 

för studiet av litteratur och samhälle, och handlar om den relation som finns mellan 

dessa två världar (Svedjedal, 2012, s. 75). Svedjedal skriver att: 

Litteratursociologins forskningsområden har ägnats flera 

innehållsrika översikter /…/ Kortast kan dess områden 

beskrivas som att analysera produktion, distribution och 

konsumtion av litteratur. (Svedjedal, 2012, s. 77) 

I den här studien kommer det litteratursociologiska perspektivet beröra konsumtion 

av barnböcker för att föra statistik över bästsäljande kapitelböcker och dess 

protagonister för att kunna kartlägga huruvida böcker med pojkprotagonister säljer 

bättre är böcker med flickprotagonister. 

Genusperspektivet kommer i det här examensarbetet att betecknas som ett begrepp 

som används för att synliggöra tankar om vad som är manligt eller kvinnligt och hur 

manligt och kvinnligt kan vara överförda abstraktioner (Hirdman, 2003, s. 16), till 
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exempel vad som menas med manligt och kvinnligt när det gäller val av mat, yrken 

och kläder.  

I den här studien kommer genusperspektivet beröra det manliga och kvinnliga i 

gestaltning av litterära flickprotagonister i kapitelböcker utifrån två teman, passiv 

eller aktiv och problemlösande samt inomhus eller utomhus.  

2.1 Barnboken i samhället 
 

Enligt siffror från Svenska barnboksinstitutets bokprovning från 2017 var det totalt 

2532 titlar inom barn – och ungdomslitteraturen som gavs ut. Dessa siffror innebär 

en ökning med 5 procent jämfört med tidigare år (Bokprovning 2017, u.d., s. 31). Det 

vill säga år 2016 då 2414 titlar gavs ut, även om siffrorna är lägre än året därpå så är 

siffrorna från 2016 en ökning med 16 procent motsvarande 2015 års utgivning av 

barn- och ungdomsböcker (Bokprovning 2016, u.d., s.27).  

Inom den svenska barnboksmarknaden är det förlagen Rabén & Sjögren, Bonnier 

Carlsen och B. Wahlström som är de största utgivarna av barnbokslitteratur 

(Bokprovning 2017, u.d., s.7). Barn- och ungdomslitteraturen skiljer sig åt från 

vuxenlitteraturen på så vis att den innehåller unika genrer. Exempel på dessa är 

skolskildringar samt flick- och pojkböcker, med vilket menas böcker som vänder sig 

till ett specifikt kön (Kåreland, 2009, s.42).    

Indelningen i flick- och pojkböcker började ske under mitten av 1800-talet och detta 

ledde till att böckerna började värderas och att det till slut var så att pojk- och 

flickböckerna över- och underordnades (Söderberg, s.163-164). Innan dess kunde 

böcker som nu anses vara flickboksklassiker läsas av så väl pojkar som flickor, unga 

och gamla (Söderberg, s.164). Indelningen av flick- och pojkböcker sträckte sig långt 

in på 1900-talet men under 1960-talet började ungdomsboken vända sig till både 

flickor och pojkar efter debatt om könsroller (Kåreland, 2009, s.46).  

Flickbokens rötter tar avstamp dels i ”äldre tiders rådgivningslitteratur för unga 

kvinnor” (Kåreland, 2009, s.46) men även i de familjeromaner som fanns under 

1800-talet. Flickbokens handling utspelades därför vanligen i hemmet, och berörde 

vardagslivet med fokus på relationer och känslor. Trots att flickbokens handling 

avspeglade samhällets normer och förväntningar så blev den kritiserad för att vara 

ytlig utan verklighetsförankring redan i slutet av 1800-talet (Kåreland, 2009, s.46).  
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Mycket av den forskning som jag har hittat gällande flickboken är gjord på 

ungdomsböcker som blivit kategoriserad som flickböcker, men Theander (2006, s. 

20) skriver att flickboksbeteckningen användes på böcker som vände sig till betydligt 

yngre barn än de i tonåren, enligt Theander fanns det bland annat bilderböcker som 

hade kategoriserats som böcker för flickor i fyra till åtta års ålder.  

En kapitelbok är en bok som är tänkt att läsas av eller för barn upp till nio år. Dessa 

böcker är allt som oftast indelade i kapitel (Kungliga Biblioteket, 2018-12-08). Enligt 

Svenska barnboksinstitutets bokprovning ökade utgivningen av kapitelböcker 2016 

(Bokprovning 2016, u.d., s. 16) medan utgivningen minskade med 10 procent under 

2017 (Bokprovning 2017, u.d., s. 18). Enligt Svenska barnboksinstitutet är de 

populäraste teman inom kapitelböcker de med ett verklighetsrealistiskt inslag som 

till exempel vänskap, familj eller skola (Bokprovning 2016, u.d., s.16). Böcker med 

djur är också ett återkommande tema, och under 2016 har fokus legat på hästen. 

Många av de kapitelböcker som har getts ut är hästböcker, och ridning har varit i 

fokus i många börja läsa-böcker och lättlästa böcker (Bokprovning 2016, u.d., s.16).  

Barns intresse för olika teman i böcker är märkbar redan från sjuårsåldern i studier 

från 1940-talet gällande könsskillnader. Såväl flickor som pojkar intresserade sig för 

att läsa om äventyr och spännig mellan nio och elva år, även om flickorna även läste 

böcker med fokus på hemmet, skolan och barn (Andræ, 2001, s. 41). Kåreland (2009, 

s.82) tar upp att både flickor och pojkar i åldrarna sex till tolv år gärna gestaltar sig 

som hjälte/hjältinna när de läser böcker. Böckerna som de tilltalas av är böcker där 

det finns ett tydlig gott och ont, och där det goda segrar.  

När det kommer till mängden läsning av skönlitteratur har den minskat de senaste 

åren bland barn (Kåreland, 2009, s. 76). Intresset för läsning är större bland flickor 

än hos pojkar, och därför läser även flickorna i större utsträckning än vad pojkar gör 

(Kåreland, 2009, s. 78). En anledning till att pojkar inte läser lika mycket som flickor 

kan vara att pojkar anser att läsning är en kvinnlig aktivitet (Kåreland, 2009, s. 76). 

2.1.1 Representation 
 

Svenska Barnboksinstitutet tar för första gången upp förekomsten av könen som 

protagonister i deras bokprovning från 2002. I statistiken från det året visar det att 

pojkprotagonisterna dominerar kapitelböckerna med 64 procent (Bokprovning 2002, 

u.d., s.2).  
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Statistiken från Svenska Barnboksinstitutets år 2016 över kapitelböcker visar att 116 

stycken flickor är protagonister i jämförelse med 120 stycken pojkprotagonister, det 

vill säga att, just i kategorin kapitelböcker är förekomsten av pojkar som 

protagonister större än flickor (Bokprovning 2016, u.d., s.40). Statistiken från 2017 

visar dock på en förändring över förekomsten av protagonister i kapitelböckerna. Då 

är protagonisten flicka i 106 böcker medan protagonisten är pojke i 104 böcker 

(Bokprovning 2017, u.d., s. 45).  

2.2 Genus i barnboken 
 

Under 1960- och 1970-talen började intresset för genus i barnlitteraturen att väckas 

och i de tidiga studierna var det fokus på könsroller och könsstereotyper. Flickor 

gestaltades som bland annat duktiga, beroende och passiva medan pojkarna 

gestaltades som busiga, självständiga och aktiva (Nikolajeva, 2004, s.129). Men det 

finns flickprotagonister som har tagit kampen om genus i barnboken. I Wahlströms 

studie (2011, s.166) om tre utvalda flickprotagonister visas hur protagonisternas 

möjlighet till att få uppfostra sig själva har lett till att de kan välja att identifiera och 

konstruera vad som menas med att vara flicka, och vad en flicka får och inte får göra 

(Wahlström, 2011, s.179). Omständigheterna med föräldrar som antingen är döda, 

tillåtande eller inte finns leder till att de tre protagonisterna får ett maktövertag och 

slipper undan en del regler och lagar (Wahlström, 2011, s.186). De tre 

flickprotagonisterna visar genom sina handlingar att även om de är flickor så är 

ingenting omöjligt, och att vill man bara något tillräckligt mycket kan man även klara 

av det. De tre flickorna bryr sig inte om vad andra tycker och är tillräckligt 

självständiga för att inte vara beroende av vad andra personer tycker och tänker 

(Wahlström, 2011, s.232). 

Andræ (2001, s.44) tar upp att det är självklart för pojkar att de har en plats ute i 

världen, men för flickorna är det inte lika självklart. Flickorna tycks ställas inför att 

balansera två olika världar, den ena där hungern på att ta sig ut och upptäcka världen 

är i fokus och den andra delen där de ska förbereda sig för ”en så kallad kvinnlig sfär” 

(Andræ, 2001, s.44). Men i 24 procent av flickböckerna mellan åren 1945-65 fick 

läsaren följa flickor som löste brott och mysterier (Theander, 2006, s. 152). 

Protagonisterna i dessa deckare har i många fall lyfts fram av forskare för att de 

tillskrivits egenskaper som kraft och hjältemod, även i de äventyrsböcker som vände 
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sig till flickor besatt hjältinnorna egenskaper som mod och styrka (Theander, 2006, 

s.159). Kanske är det dessa egenskaper som ligger till grund för att många av 

flickboksprotagonisterna även är hjältinnor i och med deras handlande att rädda liv. I 

12 procent av böckerna som Theander analyserade såg hjältinnorna till att hjälpa 

någon från att exempelvis drunkna eller bli påkörd (Theander, 2006, s.150). 

Kåreland (2009, s.61) ger exempel på hur flickor har börjat skildras på ett nytt sätt i 

litteraturen vänd till barn och ungdomar i två böcker av Maria Isaksson, den ena från 

2007 och den andra från 2008. Här får läsaren möta flickprotagonister som gestaltas 

i tidigare manliga normer genom att vara våldsamma och utåtagerande. Men 

Österlund (2013, s.174) tar upp hur fokuset på genus i och med flickans frigörelse, 

och framför allt den starka flickans befrielse, har lett till att den vanliga flickan och 

hennes potential har hamnat i skymundan.  

Den nyare tidens hästbok fungerar enligt Asklund (2013, s.250) som en serie böcker 

där läsaren får följa protagonistens utveckling och där flickans makt är en del av 

berättelsen. I dessa böcker är flickprotagonisten inte rädd att utmana någon, oavsett 

om det är hennes själv eller hästen, eller möjligtvis någon i hennes omgivning. 

Förutom att hästboken tar upp vänskapen mellan flicka och häst, där hästen fungerar 

som en vän att se efter men även dela livets höjdpunkter och nackdelar med 

(Nikolajeva, 2004, s.104), är den ofta en skildring av en ung flickas hårda slit: ”Styrka 

och uthållighet är grunden för bilden av arbetet i stallet vare sig det är män, kvinnor 

eller barn som utför det.” (Hedenborg, 2006, s.29) 

Hedenborg (2006, s.29) skriver att hästboken har gått från att ha manliga 

protagonister till att få fler och fler kvinnliga protagonister längre in på 1900-talet, 

från 1940-talets Den svarta hingsten med män som protagonister till att domineras 

mer eller mindre av kvinnor under 1990-talet i böckerna om Klara. 

2.2.1 Protagonister 
 

Protagonisten är den person i en berättelse som oftast står i handlingens centrum och 

det är kring den här personen som handlingen kretsar (Nikolajeva, 2004, s.92).  

Wahlström (2011, s.175) nämner i Fria flickor före Pippi hur en av de tre 

flickprotagonister, Bibi, som hon analyserar inte stämmer in i flickboksbilden 

eftersom hon inte är en karaktär som är speciellt omvårdande. Istället har 

protagonisten en attityd till att världen är någonting som hon har tillgång till. 
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Protagonisterna visar på att det går att skapa en karaktär som har både manliga och 

kvinnliga egenskaper, men där fokus inte ligger på det utan istället på att 

protagonisten är en person som får uttrycka och bestämma över sin egen identitet 

(Wahlström, 2011, s. 263).  

Protagonisten i hästböckerna gestaltas med flera positiva egenskaper, som att de är 

smarta, starka och modiga (Asklund, 2013, s.256). I hästboken suddas de manliga 

och kvinnliga egenskaperna ut och i stallet får flickprotagonisten chansen att skapa 

sin egen identitet, för även om hästboksprotagonisten tillskrivs egenskaper som stark 

och modig är de även ömhetstörstande och kärleksfulla (Asklund, 2013, s.256). 

Genom vistelsen i stallmiljön får även protagonisterna lära sig att hantera situationer 

där de behöver ta avsked, exempelvis om en häst inte längre kommer vara kvar i 

stallet (Asklund, 2013, s.256). Hästboksprotagonisten månar om och ser ständigt till 

att hästen har det så bra som möjligt, men den omhändertagande sidan hos 

protagonisten står i kontrast till protagonisten vilja att kämpa för att lyckas med det 

hon vill, vilket exempelvis kan vara att vinna tävlingar, och vid dessa tillfällen är hon 

mer än villig att ta i när det behövs (Asklund, 2013, s.249). 

2.2.2 Passiv eller aktiv och problemlösande 
 

I Demerest och Kortenhaus (1993, s.230) studie var resultatet av analysen att 

pojkarna och männen visade sig vara mer aktiva och självständiga i jämförelse med 

flickorna och kvinnorna som inte bara gestaltades som mer passiva och beroende än 

det motsatta könet – flickor och kvinnor visade sig även i större utsträckning anta 

rollen som mer omvårdande. Anderson, Broaddos, Hamilton & Young (2006, s.762) 

studie visade att i de böcker de valt att analysera så var skillnaderna mellan hur 

aktiva manliga och kvinnliga protagonister var inte så stor. Deras studie visade att 86 

procent av de manliga karaktärerna var aktiva medan 79 procent av de kvinnliga 

karaktärerna var aktiva. När Demerest och Kortenhaus (1993, s.230) gjorde sin 

studie över karaktärer i barnböcker och huruvida de gestaltas som aktiva eller passiva 

kunde de även se att pojkar löste problem fem till åtta gånger så ofta som flickor, och 

att det enligt studien verkade som om flickorna gestaltades i roller där de skapade 

problem som sedan kom att kräva en manlig lösning. 

Nikolajeva (2004, s.129) tar även hon upp att flickor har fått gestaltas utefter 

samhällets normer och de förväntningar som funnits på dem, och därför tillskrivits 
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egenskaper som passiva och beroende i jämförelse med pojkarna som varit aktiva och 

självständiga. Men det har funnits flickor som i flickböckerna har motsatt sig 

normerna, exempel går att finna i Wahlströms Fria flickor före Pippi. Wahlströms 

(2011, s.121) studie visar på att de tre flickprotagonisterna Ann-Mari, Bibi och Pippi 

framställs som såväl handlingskraftiga som självständiga och skiljer sig från den 

typiska gestaltningen av flickprotagonister och kvinnliga karaktärer.  

Ett till undantag skulle kunna vara hästboksprotagonisten som är en flickprotagonist 

som oftast beskrivs som aktiv och problemlösande, Asklund (2013, s.251) skriver att 

denna typ av flicka, förutom att vara så väl kärleksfull som modig, även är en 

”problemlösare av rang” (Asklund, 2013, s.251).  

2.2.3 Miljö 
 

Enligt Nikolajeva (2004, s.70-71) beskrivs miljön i litteraturen oftast enbart i form av 

platsen där handlingen utspelar sig, men det är inte enbart handlingens plats som är 

viktig utan även handlingens tid.  

I en studie gjorde av Demerest m.fl. från 1993 (s.230) visade resultatet av analysen av 

deras utvalda barnböcker att pojkar var engagerade i lekar utomhus tre gånger så ofta 

som flickor. Och när Anderson m.fl. gjorde en studie över ett decennium senare i 

2006 (s.764) gick det fortfarande att se tendensen att pojkar och män vistas utomhus 

oftare i jämförelse med flickor och kvinnor.  

Wahlström (2011, s.224-225) har i Fria flickor före Pippi analyserat tre flickböcker 

där alla tre protagonister längtar efter frihet och detta är ett tema som återkommer. 

Men dessa tre flickprotagonister är kanske ett undantag, för även i svensk forskning 

har studier visat att flickor ofta ”kan ses som representanter för hemmet” (Öhrn, 

2013, s.45). Theander tar upp att det oftast är vardagslivet kopplat till hemmet som 

berörs i flickböckerna, till skillnad från pojkarna i pojkböckerna som är på äventyr 

(Theander, 2006, s.145).  

I hästböckerna är det däremot inte hemmet som är i fokus, utan stallet, som fungerar 

som ett andra hem för hästboksprotagonisten och där hon känner att hon hör hemma 

(Asklund, 2013, s.248). I de flesta hästböcker utgörs dock miljön för handlingen av 

fler platser än stallet, hästboksprotagonistens hemmiljö och skola utgör också en del i 

handlingen (Asklund, 2013, s. 247). Asklund tar upp att hästboksprotagonisterna: 
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”Genom sin plats i stallmiljön har de hittat ett sätt att skapa sin egen värld och frigöra 

sig från hemmet” (Asklund, 2013, s.248). 

Dessutom kan stallet fungera som en frizon för protagonisten i en värld där press och 

krav är en stor del av vardagen (Asklund, 2013, s.253). 

3. Metod 
 

I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av så väl en kvantitativ metod som 

en kvalitativ metod.  

Inom forskning används kvantitativ metod till att samla in data i form av numerisk 

data (Bryman, 2011, s.150), och en del av det här examensarbetet består av en 

insamling av kvantitativ statistik. Den kvantitativa metoden kommer att användas för 

att kartlägga hur könsfördelningen gällande protagonister ser ut på Svenska 

Förläggareföreningens månatliga topp 20-lista, med fokus på kapitelböcker, och det 

kommer att göras genom ett litteratursociologiskt perspektiv. Den 

litteratursociologiska undersökningen kommer att handla om kapitelböckernas 

ranking på Svenska Förläggareföreningens topplista och utifrån det sorteras in efter 

kön på protagonisterna.   

Den andra delen av det här examensarbetet är kvalitativa analyser av kapitelböcker. 

Att analysen av kapitelböckerna sker utifrån en kvalitativ metod beror på att 

kvalitativ forskning är mer fokuserad på ord än på siffror (Bryman, 2011, s.340). Den 

kvalitativa metoden kommer att användas för att analysera kapitelböckerna som 

kommer att granskas utifrån två teman med ett genusperspektiv. Genusperspektivet 

kommer att fokusera på analysen av texten med hjälp av två teman som tidigare 

använts inom forskning. Det vill säga huruvida protagonisten är inomhus/utomhus, 

passiv/aktiv och problemlösande. 

 

3.1 Urval – kvantitativ datainsamling 
 

I det urval av barnböcker som gjordes till studien utgick jag från vissa parametrar. 

Det första urvalet som gjordes i studien var att de böcker som analyserades skulle 

vara kapitelböcker.  
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För att en kapitelbok skulle väljas ut var den tvungen att räknas som aktuell och i den 

här studien menas aktuell med att boken ska ha varit med på Svenska 

Förläggareföreningens topplista under en specifik period. Den period som urvalet av 

kapitelböcker gjordes under var från januari 2016 och fram till september 2018, 

under den perioden skulle de utvalda böckerna ha legat på topplistan hos Svenska 

Förläggareföreningen, som är en branschorganisation för de förlag som finns i 

Sverige. Svenska Förläggareföreningen har flera olika topplistor. De för statistik över 

de bäst säljande böckerna i sin topplista såväl veckovis och månadsvis samt att de har 

en topplista som visar vilka böcker som sålt bäst över ett specifikt år.  Topplistan är 

indelade i olika kategorier som till exempel, skönlitteratur, facklitteratur och 

barn/ungdom (Svenska Förläggareföreningen, 2018-10-28). 

Under månadsstatistiken går det att se de tjugo bäst säljande böckerna. I statistiken 

framgår förutom bokens plats under månadens försäljning även bokens titel, 

författare, bokförlag, boktyp (inbunden, häftad, målarbok osv.) samt bokens 

placering föregående period (månad).  

Under kategorin barn/ungdom är det de bäst säljande böckerna från noll till tre år till 

unga vuxna som förekommer på listan. Eftersom jag enbart var intresserad av 

kapitelböcker, ökade chansen att finna fler sådana böcker ifall jag utgick ifrån alla 

topplistans tjugo platser. För att säkerställa vilka böcker som tillhörde kategorin 

kapitelböcker gjorde jag en sökning på alla böcker i topplistan barn/ungdom. Dessa 

sökningar gjordes på nätbokhandlarnas hemsida, och det var deras kategorisering 

som blev vägledande för att se inom vilket åldersspann en viss bok hamnade under. 

Om det var någon bok som vände sig till barn men inte till en viss ålder valde jag att 

inte kategorisera den som en kapitelbok. 

3.2 Kvantitativ undersökningsmetod 
 

Efter att alla kapitelböcker hade sorterats ut ur Svenska Förläggareföreningens 

topplista för barn/ungdom förde jag ett dokument som var indelat i fyra kategorier: 

 Flickor som protagonister 

 Pojkar som protagonister 

 Flickor och pojkar som protagonister 

 Övrigt 
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Alla kapitelböcker söktes därefter upp på nätbokhandlarnas hemsida och utefter den 

paratext som stod skriven om boken valde jag att sortera dem i en av de fyra 

kategorierna ovan. Under kategorierna flickor som protagonister och pojkar som 

protagonister hamnade de titlar där det tydligt utgick att det antingen var en flicka 

som var handlingens protagonist eller att det var en pojke som var protagonisten. När 

paratexten handlade om såväl en flicka och en pojke eller ett större antal barn som 

protagonister i en bok sorterade jag dem under kategorin Flickor och pojkar som 

protagonister. I början av sorteringen användes en kategori Övrigt för att sortera in 

alla de böcker som utifrån paratexten tolkades som faktaböcker, antologier, 

pysselböcker m.m. Denna kategori användes inte i resultatet eftersom det inte var av 

relevans för frågeställningarna eller syftet då de inte var kapitelböcker med en 

flickprotagonist.    

3.3 Urval – kvalitativ datainsamling 
 

De böcker som sedan analyserades var de böcker där en eller flera flickor var 

handlingens protagonist. Ett val som gjordes var att böcker där det finns två 

huvudpersoner, varav den ena var en flicka och den andra var en pojke valdes bort, 

med andra ord har enbart de böcker där en flicka ensam är protagonisten valts till 

arbetet.  

När sorteringen av kapitelböckerna var klar, fanns det 18 böcker som hade en flicka 

som protagonist. Då antalet böcker var för stort för att läsas igenom och analyseras 

var ett nytt urval nödvändigt. I detta urval var det naturligast att välja bort de böcker 

där en författare redan hade två eller flera böcker på topplistan. När en författare 

hade fler än en titel på topplistan, gjordes urvalet först på så vis att författarens bok 

med flest månadsnoteringar på topplistan valdes. Hade en författare flera böcker med 

samma antal platser på topplistan valdes den titel som hade placerat sig högst på 

listan.  

Efter att alla de utvalda böckerna började läsas igenom fick en av böckerna strykas 

eftersom det visade sig att handlingen följde såväl en flicka som en pojke, vilket 

gjorde att boken inte enbart hade en flicka som självklar protagonist, vilket var ett av 

urvalskraven. De kapitelböcker som analyserades gick då från att ha varit tio till att 

bli nio stycken. 
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3.4 Analysen av kapitelböcker 
 

Analysen av kapitelböckerna skedde på så vis att varje enskild bok har lästs igenom 

först en gång utan att gå in närmare på citat eller analys av delar i handlingen som 

kunde kopplas ihop med de teman som boken senare skulle analyseras efter. Istället 

skrevs en kort sammanfattning ihop efter den första läsningen.  

Sammanfattningen utgick ifrån två teman, utifrån tidigare forskning, och det är dessa 

som analysen kommer fokusera på: 

 Inomhus/utomhus 

 Passiv/aktiv och problemlösande 

Inomhus/utomhus – är karaktären mestadels inomhus eller utomhus? När 

karaktären vistas i en annan miljö än hemmet kan då den miljön klassas som bekant 

för karaktären eller inte?  

Passiv/aktiv och problemlösande – tar karaktären egna beslut och initiativ eller 

följer karaktären någon annans order? Om ett problem uppstår tar karaktären egna 

initiativ och eget ansvar för att lösa problem? Eller låter karaktären någon annan ta 

initiativen? 

Efter att böckerna läst igenom en gång lästes de igenom en gång till. Denna gång 

antecknades sådant ner som var relevant för analysen, händelser eller citat som 

kunde understryka ifall protagonisten varit inomhus/utomhus, passiv/aktiv och 

problemlösande. När det behövdes analyserades även illustrationerna i boken efter 

de två teman som studien fokuserar på. Detta skedde specifikt i de kapitelböcker som 

räknas som ”Lätt att läsa” eller ”Extra lätt att läsa”, som har illustrationer på varje 

uppslag men innehåller en text med en till två meningar per sida. 

4. Resultat av kvantitativ undersökning 
 

Statistiken är förd under 32 månader, från januari 2016 till och med september 2018 

(med undantag för februari 2017 då ingen data går att hämta från källan under denna 

månad) på Svenska Förläggareföreningens topplista över de 20 mest sålda titlarna 

under varje månad. 
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Under denna period fanns 640 platser på topplistan för böcker från noll till tre år till 

unga vuxna, och av dessa var 231 av dem kapitelböcker. De 231 kapitelböckerna 

kategoriserades in i tre kategorier efter protagonistens kön:  

 Flicka som protagonist 

 Pojke som protagonist 

 Flicka och pojke som protagonist 

 

Tabell 1. 

Detta är definierat enbart efter granskning av böckernas paratexter. 

Statistiken visar att av de populäraste kapitelböckerna var det flesta sådana där både 

en flicka och pojke förekommer som protagonist. Det viktigaste exemplet på detta är 

böckerna om LasseMajas detektivbyrå skrivna av Martin Widmark där läsaren får 

följa Maja och Lasse när de löser brott och andra mysterium. En liknande bokserie är 

böckerna om Klass 1b skriven av Helena Bross där läsaren får följa en hel klass och 

dess elevers funderingar och liv. Böckerna om Nelly Rapp har jag valt att definiera 

som ”Kapitelböcker med flicka och pojke som protagonist”, för även om titeln tyder 

på en flicka som protagonist så går det att läsa i övrig paratext att det är tillsammans 

med Valle som Nelly agerar monsteragent. Av 231 platser som kapitelböcker 

representerade på topplistan var 90 av dem representerade med båda könen som 

protagonist, och var med de siffrorna den kategorin med flest placeringar 

representerade. Kategorin ”Flickor som protagonist” hade 46 titlar på topplistan och 

kategorin ”Pojke som protagonist” hade 30 titlar på topplistan och är den av 

kategorierna som förekom minst av de bäst sålda kapitelböckerna under perioden 

januari 2016 och september 2018. 

Antal barnböcker på topp 20-listan 640 stycken 

Antal kapitelböcker 231 stycken 

Antal kapitelböcker med flicka och pojke som protagonist 90 stycken 

Antal kapitelböcker med enbart flicka som protagonist 46 stycken 

Antal kapitelböcker med enbart pojke som protagonist 30 stycken 



18 
 

Av de 46 platserna i kategorin ”Flickor som protagonist” var det 18 titlar sammanlagt 

efter att enbart ha utgått från paratexten. Sju av titlarna förekom fler än en gång på 

listan. Som mest var en titel 14 gånger på listan. De andra två titlarna som förekom 

flest gånger är skrivna och illustrerade av samma författare och illustratör och ingår i 

samma serie. De förekom nio respektive sex gånger. 

Tabell 2. 

Titel Författare Bästa 

placering 

Antal 

placeringar 

Märta och Silverhästen Erika Eklund Wilson 17:e plats 1 gång 

Märta och islandshästarna Erika Eklund Wilson 19:e plats 1 gång 

Märta på turridning Erika Eklund Wilson 20:e plats 1 gång 

Fislandet Cecilia Forss 17:e plats 1 gång 

Ninas sommarlov Emi Gunér 10:e plats 1 gång 

Ester längtar Lin Hallberg 5:e plats 1 gång 

Äntligen Sigge Lin Hallberg 5:e plats 2 gånger 

Klar för start, Sigge Lin Hallberg 6:e plats 2 gånger 

Sally och Sigge Lin Hallberg 7:e plats 2 gånger 

För alltid Sigge Lin Hallberg 10:e plats 2 gånger 

Ylvania. Sagan om 

ljusbäraren. 

Ylva Hällen  12:e plats 2 gånger 

Spöktivolit Mårten Melin 19:e plats 1 gång 

Hitta Bosse Margareta Nordqvist 14:e plats 1 gång 

Vi ses när vi ses Rose Lagercrantz 8:e plats 1 gång 

Lycklig den som Dunne får Rose Lagercrantz 16:e plats 1 gång 

Handboken Elias Våhlund 2:a plats 14 gånger 

Röda masken Elias Våhlund 5:e plats 9 gånger 

Ensam Elias Våhlund 1:a plats 6 gånger 

De 18 kapitelböckerna med flicka som protagonist.  

 

 

4.1 Presentation av kapitelböcker 
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Av arton stycken kapitelböcker som uppfyllde kraven för analys blev urvalet tio 

kapitelböcker. Dock visade det sig att när jag började läsa Ylvania. Sagan om 

ljusbäraren av Ylva Hällen så stämde inte placeringen av kategori längre. Ylvania. 

Sagan om ljusbäraren hamnar under kategorin ”Flicka och pojke som protagonist” 

istället för kategorin ”Flicka som protagonist”. På grund utav detta valdes boken bort. 

De nio kapitelböcker som analyserade går att läsa närmare om nedan. 

Märta och Silverhästen är skriven och illustrerad av Erika Eklund Wilson och låg 

under januari 2016 på nittonde plats på Svenska Förläggareföreningens topp 20-lista. 

Märta och Silverhästen publicerades i mars 2012 och är utgiven av Bonnier Carlsen 

förlag. Boken ingår i ”Lätt att läsa – böcker för nybörjarläsare”, som det står på 

baksidan av boken, och är på 60 sidor med illustrationer på varje omslag.  Märta och 

Silverhästen är den sjätte delen i Eklund Wilsons serie Hästar som i nuläget består av 

13 delar.  

Fislandet är skriven av skådespelaren Cecilia Forss och illustrerad av Anna Ileby och 

låg under oktober 2017 på sjuttonde plats på Svenska Förläggareföreningens topp 20-

lista. Fislandet publicerades i september 2017 och är utgiven av Rabén och Sjögren 

förlag. Boken är en kapitelbok på 120 sidor, och det är med denna bok som Cecilia 

Forss debuterar som barnboksförfattare och Anna Ileby debuterar som 

barnboksillustratör. I oktober 2018 kom den fristående uppföljaren till Fislandet.  

Ninas sommarlov är skriven av Emi Gunér och illustrerad av Loka Kanarp och låg 

under maj 2018 på tionde plats på Svenska Förläggarföreningens topp 20-lista. Ninas 

sommarlov publicerades i maj 2018 och är utgiven av Rabén och Sjögren förlag. 

Boken är en kapitelbok på 135 sidor och är den fjärde och senaste delen, i nuläget, i 

serien Nina. 

Ester längtar är skriven av Lin Hallberg och illustrerad av Jonna Björnstjerna och låg 

under augusti 2017 på femte plats på Svenska Förläggareföreningens topp 20-lista. 

Ester längtar publicerades i juni 2017 och är utgiven av Bonnier Carlsen förlag. 

Boken ingår i ”Extra lätt att läsa” som är böcker som innehåller ”kort text i versaler”, 

som det står på omslaget av boken, och är på 64 sidor med illustrationer på varje 

omslag. Ester längtar är den tredje delen i serien Den magiska djuraffären som i 

nuläget består av fyra delar.  
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Äntligen Sigge är skriven av Lin Hallberg och illustrerad av Margareta Nordqvist och 

låg under mars 2017 på femte plats och under april 2017 på fjortonde plats på 

Svenska Förläggareföreningens topp 20-lista. Äntligen Sigge publicerades i mars 

2012 och är utgiven av Bonnier Carlsen. Boken är en kapitelbok på 154 sidor och är 

den tionde delen i serien Sigge som i nuläget består av sjutton delar. 

Spöktivolit är skriven av Mårten Melin och illustrerad av Hanna Granlund och låg 

under april 2018 på nittonde plats på Svenska Förläggareföreningens topp 20-lista. 

Spöktivolit är publicerades i april 2018 och är utgiven av Rabén och Sjögren förlag. 

Boken är en kapitelbok på 60 sidor med illustrationer på varje uppslag och är den 

femte delen i serien Spöksystrar som i nuläget består av sex delar, med en sjunde bok 

som ännu inte är utkommen men beräknas att publiceras i april 2019.  

Hitta Bosse är skriven och illustrerad av Margareta Nordqvist och låg under februari 

2018 på fjortonde plats på Svenska Förläggareföreningens topp 20-lista. Hitta Bosse 

publicerades i april 2013 och är utgiven av Bonnier Carlsen förlag. Boken ingår i 

”Extra lätt att läsa – Lättlästa och roliga böcker med kort text i VERSALER”, som det 

står på baksidan av boken, och är den sjunde delen i serien Djurkompisar som i 

nuläget består av tretton delar. 

Vi ses när vi ses är skriven av Rose Lagercrantz och illustrerad av Eva Eriksson och 

låg under april 2016 på åttonde plats på Svenska Förläggareföreningens topp 20-lista. 

Vi ses när vi ses publicerades i april 2016 och är utgiven av Bonnier Carlsen förlag. 

Boken är en kapitelbok på 152 sidor och är den femte delen i serien Dunne som i 

nuläget består av sex delar.  

Handboken är skriven av Elias Våhlund och illustrerad av Agnes Våhlund och låg 

mellan augusti 2017 till september 2018 fjorton gånger på Svenska 

Förläggareföreningens topp 20-lista, och låg som bäst på en andra plats under 

februari 2018 och låg som längst ner på listan med en tolfte placering under augusti 

2018. Från det att boken tog sig in på listan har den legat på Svenska 

Förläggareföreningens topp 20-lista varje månad till det att kartläggningen 

avslutades för studien i september 2018. Handboken publicerades i maj 2017 och är 

utgiven av Rabén och Sjögren förlag. Boken är en bildroman, med vilket menas att 

boken är rikt illustrerad och att illustrationerna är nödvändiga för handlingens 

förståelse (Kungliga biblioteket, 2018-12-08), på 87 sidor och är den första delen i 

serien Handbok för superhjältar som i nuläget består av fyra delar. 
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5. Analys av kapitelböcker 
 

I detta kapitel går det att ta del av och läsa de nio analyser av studiens kapitelböcker. 

Analyserna är gjorda med fokus på två teman, huruvida protagonisten är inomhus 

eller utomhus, passiv eller aktiv och problemlösande. 

5.1 Märta och Silverhästen av Erika Eklund Wilson 
 

Märta och Silverhästen handlar om Märta som rider på ridskola. En dag när Märta 

och hennes hästbästis Maja står ute vid hagarna kommer en häst farandes ut från 

skogen. Det är Silverhästen, den vackraste hästen Märta någonsin sett. Silverhästen 

har träns och sadel på sig men hennes ryttare sitter inte på hästen och syns heller inte 

till. Märta och Maja inser att någonting har hänt och att någon måste göra något. 

Frågan är bara vem.  

På illustrationen på första sidan i bokens handling får läsaren se hur Märta sitter vid 

ett bord med papper och penna. Det går att tolka som att Märta är inomhus men att 

hon berättar och tänker tillbaka på den händelse som läsaren sedan får följa genom 

boken. Det är bara vid två tillfällen som läsaren får se Märta hemma vid skrivbordet. 

Annars utspelar sig hela handlingen i stallet och dess omgivning.  

Läsaren får berättat för sig att Märta och hennes hästbästis Maja vill vara skötare, 

men att de är för små. När de är i stallet blir de undanknuffade och det leder till att de 

väljer att gå ut till hagen istället den här dagen. Det är där Märta är, och tittar på två 

hästar, när Silverhästen kommer brakandes ut ur skogen. Märta och Maja lägger 

märke till att Silverhästen inte har någon ryttare på ryggen, och att hästen ser alldeles 

vild ut. På nästa uppslag kan läsaren läsa: ”Ingen annan finns i närheten. Ingen tuff 

hästtjej som kan klara av galna hästar. Vad ska vi göra nu?” (Eklund Wilson, 2012, s. 

18). Citat visar på att flickorna ställer sig lite frågandes till vad de ska göra. De är lite 

för rädda för att på en gång agera och ta hand om situationen, något som illustreras 

på uppslaget där flickorna står tätt ihop och skakar. Men här finns ett problem att 

lösa: ”En vild häst att ta hand om och en död tjej i skogen.” (Eklund Wilson, 2012, s. 

22). Det är Märta som tror att ryttarinnan har dött och nu ligger död i skogen. 

Eftersom Märta och Maja inte kan se någon, kommer de fram till att de måste ta hand 

om situationen själva. De agerar aktivt och försöker lösa problemen som uppstått.  
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”Maja ska leta i skogen efter den döda tjejen. Och jag ska gå till stallet med 

Silverhästen.” (Eklund Wilson, 2012, s.25) På illustrationerna kan man se hur både 

Märta och Maja tänker Hjälp när Maja springer iväg ut i skogen för att leta reda på 

den döda tjejen och Märta håller i Silverhästen som hon ska leda till stallet. Men trots 

att läsaren från första stund kan se hur flickorna blir rädda när Silverhästen kommer 

brakandes ut ur skogen så agerar de tillsammans som aktiva problemlösare. För det 

är ju inte Märta som agerar själv i den här situationen, eftersom de trots allt är två. 

Men hon står inte passiv heller. De kommer fram till att dela upp sig som citatet visar 

på här ovanför. Märta leder tillbaka Silverhästen till stallet och Maja letar efter tjejen 

i skogen. Det är när Märta leder tillbaka Silverhästen till stallet som hon möter Kattis, 

ridläraren, och inte längre behöver ta allt ansvar själv. ”- Ta det lugnt nu. Du får visa 

mig vägen så att vi kan leta efter henne, säger hon.” (Eklund Wilson, 2012, s. 32).  

Ridläraren tar över det största ansvaret i och med att hon är den som hädanefter tar 

besluten och säger hur de ska lösa situationen. Men Märta får fortfarande spela en 

viss aktiv roll i och med att ridläraren säger att Märta ska visa vägen. Efter ett samtal 

från Maja som säger att tjejen inte är död skyndar sig Märta och ridläraren till 

skogen. I och med att de hittar tjejen och Maja i skogen tar ridläraren över helt. ”-Ni 

kan gå tillbaka till stallet nu, säger Kattis. Jag tar hand om det här. Ni har varit 

duktiga!” (Eklund Wilson, 2012, s. 43). 

Efter det dyker det inte upp fler problem för Märta att lösa, men de tar sig ändå för 

lite mer efter händelsen. Kanske beror de på att de känner sig lite tuffare efter att ha 

agerat vid situationen med tjejen och Silverhästen, och att det ger dem mod att våga 

ta sig in i stallet där bara privatägda hästar står. För Märta och Maja lämnar vad som 

kan tolkas som den trygga stallmiljön i och med att de går in i Silverhästens stall. Där 

får ridskoletjejerna inte vara. Men de går in ändå, och de är lite oroliga att någon ska 

komma och jaga ut dem.  Men det går bra. Paula, som Silverhästens ägare heter, är 

snäll och hälsar glatt på flickorna och ger dem en stor påse med godis som tack för att 

de var så duktiga och hjälpte till. 

5.2 Fislandet av Cecilia Forss 
 

Fislandet är skriven av Cecilia Forss och illustrerad av Anna Ileby. Boken handlar om 

Märta som har som hobby att samla på fisar. En dag när det är styrelsemöte hemma 

hos hennes familj vill hon utöka sin fis-samling med en gubbfjärt. Men det blir inte 
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som Märta har tänkt och innan dagen är slut har hon lovat sig själv att sluta samla på 

fisar och att sluta prutta helt. Det är inte förrän Märta får besöka Fislandet som hon 

återupptar sitt intresse igen. 

Fislandet är en bok där protagonisten Märta lever ett helt vanligt liv som läsaren får 

följa. Läsaren får följa henne hemma hos hennes familj och i skolan, både i 

klassrummet och ute på rasten. Det framgår att Märta har en liten förkärlek för att 

vara hemma och i sitt rum, av den enkla anledningen att hon då kan hålla på med sin 

favoritsysselsättning i fred. Det framgår på flera ställen i boken, dels genom detta 

citat i början av boken: ”Forskningen pågår inne på Märtas rum. Där har hon ett fis-

kontor och där får hon arbeta helt ostört.” (Forss, 2017, s.13).   

Men även några sidor längre in i boken framgår det att hon tycker att det är mysigt 

att vara på sitt rum, i och med att hon kan fis-forska i lugn och ro. Märta har därför 

inget emot att vara på sitt rum när det lite senare är styrelsemöte hemma hos hennes 

familj. I alla fall tills hon inser att hon saknar en gubbfjärt i sin fis-samling. En sådan 

vill hon ju ha, men frågan är hur hon ska få tag på en sådan. ”Då får Märta en 

snilleblixt. Tänk om hon skulle få gubben Lennart att fisa i en burk?” (Forss, 2017, 

s.30). Men det hela går inte så smidigt. Märta river ner hyllan med fis-samlingen, och 

lukten sprider sig i lägenheten så att grannarna undrar vad det är som luktar. Här får 

läsaren märka av den aktiva och initiativtagande Märta. ”Märta tänker att det är lika 

bra att ta tag i saken och öppnar dörren.” (Forss,2017, s.33). 

Märta skyr inte att förklara vad som har skett, läsaren får till och med läsa om hur 

Märta ser till att slå två flugor i en smäll. I ett problemlösande initiativ ser Märta till 

att fråga om det är så att det är fler av gästerna som är villiga att prutta i en burk, och 

samtidigt försöker hon ge en hint åt gubben Lennart att en gubb-fjärt är någonting 

som hon faktiskt saknar i sin fis-samling. Men tyvärr blir det inte som Märta har 

tänkt sig. ”Här försöker vi ha ett viktigt möte och så börjar plötsligt hela lokalen att 

lukta utedass. Unga dam, FINA FLICKOR FISER INTE!” (Forss, 2017, s.36). Det är 

Gunilla, en av grannarna som ger Märta en utskällning och det leder till att även 

hennes föräldrar senare på kvällen ber Märta att lugna ner sig något med sitt fis-

intresse. 

-Vadå, ska jag aldrig mer få fisa, eller? 

-Det är klart du får, gumman. Men inte överallt och inte hela 

tiden, säger mamma. Och jag vill inte höra något mer om att 
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fånga främlingars fisar. Det börjar faktiskt bli lite pinsamt! 

(Forss, 2017, s.41). 

Märta lovar sig själv att aldrig mera prutta och gör sig av med fis-samlingen. 

Hädanefter märker läsaren även en skillnad i Märtas personlighet. Hon är inte längre 

aktiv och initiativtagande, istället blir hon passiv. På rasterna i skolan spelar hon inte 

längre fotboll, istället sitter hon ensam på en sten. Förklaringen är att om hon är med 

på fotboll när kompisarna frågar, då måste hon springa och då får hon ännu mer ont i 

magen. Och ont i magen har Märta haft ända sedan hon beslutade att sluta fisa. 

Lösningen till Märtas problem sker en dag när Märta kommer hem från skolan. När 

Märta går upp för trappan kommer Gunilla ut genom sin dörr. Märta gömmer sig 

bakom en stor växt i väntan på att Gunilla ska gå. Då händer något som förvånar 

Märta, Gunilla pruttar, och hennes prutt tar sig form i en levande varelse. En 

ballerina som heter Nilla. Det är Nilla som är den aktiva och som tar med sig Märta 

för att lösa hennes magproblem. Ute på gatan kan Märta se flera pruttar som tar 

skepnad av levande varelser, de kommer fram till Märta och Nilla. 

- Är du ett barn som slutat prutta? 

Märta nickar. 

- Du måste börja prutta igen, säger en ljusgrön fis. 

- Jag har försökt, men det går inte, svarar Märta. (Forss, 2017, s. 

67). 

Fisarna beslutar sig för att ta med Märta till Fislandet, och Märta följer med, ”Och 

innan Märta vet ordet av har fisarna tagit tag i hennes armar och ben, och de flyger 

iväg” (Forss, 2017, s.70). Genom hela sitt besök i Fislandet förblir Märta passiv, hon 

tar inga initiativ utan följer andras direktiv, även Märta själv har sett ett mer passivt 

mönster i sin vardag sedan hon slutade att fisa: 

- Jo, när jag slutade att fisa så slutade jag nog också att ha roligt. 

Jag liksom bara la av med saker. Som att cykla med bara en 

hand på styret, spela fotboll och att fis-forska. Och nu tycker jag 

inte att någonting är kul längre. (Forss, 2017, s.82). 

Under sitt besök i Fislandet och vid mötet med Fisdrottningen når Märta insikten att 

hon slutade vara sig själv när hon slutade fisa. Problemet är ju att hon inte vet hur 

hon ska göra för att prutta längre. Men Fisdrottningen förklarar att de ska lära henne 

på nytt. Med hjälp av Fislandets alla fisar som spelar instrument börjar Märtas mage 
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att kurra igen och tillslut kan hon äntligen släppa en prutt. Här är hon inte heller 

aktiv eller problemlösande, utan det är Fisdrottningen och fisarna i Fislandet som 

kommer till hennes räddning.  

Efter sitt besök i Fislandet kommer Märtas familj med varsin prutt i olika burkar till 

Märta och ber henne att starta upp sin fis-forskning och sitt fis-kontor igen, om det är 

det Märta vill. Även om Märta vill starta upp sin fis-forskning igen så är det inte hon 

själv som tar första steget och det första initiativet, utan det är hennes familj som gör 

det. Efter att Märta kommer hem inser hon att hon inte längre drömmer 

mardrömmar. ”Molnen brer ut sig i regnbågens alla färger och den här gången tvekar 

Märta inte en sekund. Hon struntar i att hon egentligen inte törs, hon följer sitt hjärta 

och hoppar ut, för hon kan flyga.” (Forss, 2017, s. 107). 

Märta återgår till sitt tidigare mer aktiva jag igen och skuttar och cyklar till skolan och 

hon upptäcker efter ett tag att hon kan cykla utan att hålla sig i styret. Märta är 

handlingskraftig när hon kommer till skolan och märker att en klasskamrat blir retad 

av äldre elever. ”Märta känner hur en eld börjar brinna inuti henne.” (Forss, 2017, 

s.112) Hon vrålar åt de äldre eleverna att låta klasskompisen vara, och när fokuset 

hamnar på henne svarar hon lugnt att hon är syster till tvillingarna Hugo och 

Hampus i fyran, att hota med storebrorsorna fungerar och de äldre eleverna går 

därifrån. Märtas lösning på problemet blir här att ta hjälp av någon annan, i det här 

fallet att hota med någonting större än sig själv. Det fungerar, men bara för att de 

äldre eleverna har respekt för tvillingbrorsorna och inte för henne.   

5.3 Ninas sommarlov av Emi Gunér 
 

Ninas sommarlov är skriven av Emi Gunér och illustrerad av Loka Kanarp. Boken 

handlar om Nina som precis har fått sommarlov, och läsaren får följa med Nina i sin 

vardag på sommarfritids och under midsommar som hon firar med familj och sin 

kompis Jim. Det bästa med sommaren är nog ändå enlig Nina när hennes familj tar 

hand om Jims hund Blixten på deras lantställe på Åland. 

I boken får läsaren följa med i Ninas vardag under sommarlovet och den tar plats så 

väl utomhus som inomhus. Inomhus är hemma hos familjen men även på fritids och i 

familjens hus på Åland. Nina är dock inte alltid speciellt glad över att vara inne och 

längtar gärna ut. Speciellt under midsommarafton när Jim ska fira med Nina och 

hennes familj. Då sker firandet på ängen och den här gången ska en helikopter 
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komma och släppa ut lotter där det går att vinna olika priser. Något som Nina vill 

vara med om och därför längtar ut, men hennes entusiasm delas inte av föräldrarna. 

”’Kan vi gå till ängen nu då?’ frågar Nina så fort hon och Jim är tillbaka hemma. 

’Nej, inte än’, säger mamma. ’Men det är inte bråttom, Nina, vi går om en liten 

stund.’” (Gunér, 2018, s.57). 

Nina är en väldigt aktiv tjej, men som hålls tillbaka i och med sin ålder och sina 

föräldrars vilja att stundtals göra saker på deras sätt. Nina försöker dock ibland att 

agera och vara aktiv utanför ramen av föräldrarnas kontroll. Ett exempel är när de 

ska hämta Jim. Mamma vill att Nina ska ha Julia, Ninas storasyster, med sig men 

Julia är ganska motvillig till förslaget och undrar om hon verkligen måste följa med. 

”Ja, det kan du väl göra?” säger mamma. ”Det är ju bara en liten 

bit, men jag är inte säker på att Nina hittar själv.” 

”Jo, jag hittar!” säger Nina och sätter på sig sina sandaler och 

springer ut innan någon hinner stoppa henne.” (Gunér, 2018, s. 

52). 

Här kan vi se hur mamman försöker få Ninas syster att följa med Nina och hämta 

Jim, men Nina tar eget initiativ och skyndar att sätta på sig sandalerna och springer 

ut så att hennes systers motvillighet inte stoppar Nina från att träffa Jim redan på 

morgonen. 

Som läsare kan man tolka att även om Nina är en flicka som gärna är i farten finns 

det tillfällen då hon blir passiv eller då problem oftast får lösningar genom någon i 

hennes närhet. Flera exempel går att finna efter det att Jim har kommit hem till 

familjen och Nina inte får med familjen till ängen när hon vill. När det kommer till 

vad de ska göra istället är det mamman och Jim som löser det. Nina vill ha picknick 

men det går inte, i alla fall inte på ängen, men när Jim föreslår att de ska ha en 

picknick ute i trädgården istället så blir alla nöjda. Men så uppstår problem igen när 

fler barn börjar gå till ängen och Nina fortfarande inte kan gå på grund av sin 

mamma som måste hänga tvätten först. ”Nina försöker hjälpa till att hänga tvätten, 

men hon når inte upp till klädlinan. ’Vi kan kasta upp kläderna på snöret istället’, 

viskar Jim.” (Gunér, 2018, s.60). 

Jims lösning på Ninas problem visar på att han är den som är den aktiv, kreativ och 

problemlösande personen. Jims initiativ gör så att Nina blir aktiv, och det går även 

att lägga märke till när helikoptern kommer och Nina fortfarande är hemma. Något 
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oväntat börjar lotterna trilla ner över Ninas trädgård och plötsligt springer alla hem 

till henne för att försöka samla på sig så många lotter som möjligt för att öka 

chanserna att vinna. Här blir Nina passiv och läsaren får följa hennes tankar: ”Hon 

vill skrika till de andra: ’Det är vår trädgård, gå härifrån!’ så att hon får ha lotterna för 

sig själv, men hon vågar inte. Istället står hon som förstenad och bara stirrar på 

allihop.” (Gunér, 2018, s.64). Det är Jim som får Nina att vakna upp: ”’Nina! Du 

måste ta lotter du också!’ säger Jim, och DÅ vaknar hon till och plockar så många 

lotter hon kan.” (Gunér, 2018, s.64). 

Även efter att vinnarna i lotteriet har presenterats är Jim den som kommer till 

undsättning. Nina är besviken över att enbart ha vunnit diskmedel medan hennes 

syster Julia vunnit årskortet. Nina är glad för Julias skull men väldigt ledsen för sin 

egen. Mamma försöker trösta men det hjälper inte ett dugg. ”’Ska vi gå till affären och 

köpa glass med mitt presentkort?’ frågar Jim. Det hjälper lite.” (Gunér, 2018, s.67-

68). Men Nina har sina stunder då hon kommer med smarta små lösningar för att 

lösa problem som uppstår. Till exempel när Jim och Nina sover i sovsäckar ute på 

balkongen och de båda två fryser om tårna. Då förklarar Nina tydligt för Jim vad han 

ska göra och tänka för att tårna ska kännas varma. Nina är även finurlig och kreativ 

när hon och hennes mamma har hämtat Jims hund Blixten som de ska ta hand om. 

Sedan stannar han. Han bara sätter sig ner och blänger på 

porten. Han vägrar ta ett enda steg till! 

Nina sätter sig ner bredvid honom, och då får hon syn på en stor 

fin kotte som ligger på marken. Hon visar den för Blixten och 

frågar: ”Ska jag kasta, så kan du fånga?” 

Hon kastar den, och då blir det fart på Blixten! (Gunér, 2018, 

s.81) 

Men ibland i handlingen uppstår situationer då lösningarna på Ninas problem varken 

får lösningar utav henne eller av någon i hennes närhet. Istället verkar det vara ren 

tur och slump som räddar situationen. Ett exempel är lotterna, som nämns här ovan, 

som helikoptern släpper över Ninas trädgård och på så vis ser till så att det inte gör 

något att Nina ännu inte har kommit till ängen. Ett annat exempel sker ute på Åland 

vid familjens lantställe. Då har Ninas pappa lånat Blixtens favoritpinne från Nina för 

att även han vill testa på att kasta, men han kastar den för långt ut i havet. 

Räddningen kommer då i form av en säl som kommer tillbaka med pinnen. 
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Men ett problem som Nina löser är när det visar sig att hon inte har en 

namnsdagspresent till sin mamma och att det blir så krångligt över att få vara eller 

inte få vara med på Julias present att hon beslutar sig för att fixa en egen present. Så 

Nina tar med sig Blixten och går ut. ”’Okej, men gå inte för långt!’ säger mamma. ’Jo, 

det tänker jag’, muttrar Nina för sig själv.” (Gunér, 2018, s.112). Nina löser problemet 

med namnsdagspresent genom att samla smultron och sedan när hon kommer hem 

ritar hon en av teckning familjen och Blixten. 

I den delen av handlingen där familjen har åkt till Åland får läsaren ta del av många 

utomhusmiljöer typiska för sommarhalvåret. Men oftast är det alltid en 

familjemedlem med Nina när hon tar sig en längre bit bort, som när Nina och 

mamma ror ut på utflykt till badklippan som ligger på en ö i närheten eller när Nina 

följer med sin pappa ut i skogen för att leta kantareller. Nina är dock mycket ute, men 

när hon är själv eller med Blixten är det oftast i närområdet till huset, förutom 

möjligtvis när Nina ska plocka smultron till mamma då är det osäkert hur långt hon 

egentligen tar sig från huset. 

5.4 Ester längtar av Lin Hallberg 
 

Ester längtar är en bok med kort text i versaler och är den tredje delen i serien Den 

magiska djuraffären, skriven av Lin Hallberg och illustrerad av Jonna Björnstjerna. 

Boken handlar om Ester som är nyinflyttad i staden och som inte känner någon. En 

dag lockar Ester till sig en hund. Ester vill också ha ett husdjur och får tipset att gå till 

Den magiska djuraffären. Där får Ester hjälp damen som jobbar i djuraffären att köpa 

en ponny.  

I bokens början får vi möta Ester som sitter uppkrupen i ett fönster och får reda på 

att hon inte känner någon i staden. Ester vågar inte gå ut själv. ”Hon är rädd för att gå 

vilse.” (Hallberg, 2017, s.9). Det är rädsla att gå vilse som är anledningen till att hon 

inte tar sig ut. Men att Ester inte vill vara inne utan istället vill gå ut går att uttyda av 

illustrationerna där Ester tittar ut genom fönstret med en nedstämd min. Det är flera 

uppslag där läsaren kan se hur Ester sitter vid fönstret. På den första illustrationen 

ser läsaren Ester inifrån rummet som hon sitter i och tittar ut genom fönstret, och på 

andra uppslaget så ser läsaren världen utanför Esters fönster där människor och djur 

tar sig an vardagen medan läsaren kan se hur Ester tittar ut genom fönstret på allting 

som sker runt omkring henne.  
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Just i början ter sig Esters beteende som passivt, hon sitter inomhus och tittar ut 

eftersom hon inte känner någon – och hon har ännu inte heller tagit kontakt med 

någon. Läsaren får reda på att en pojke, Leo, och hans hund Kompis går förbi Esters 

fönster varje dag. På illustrationerna springer Leo efter sin hund och ser lycklig ut 

medan Ester som syns i fönstret har händerna på glaset och blicken fäst på hunden. 

Exakt vilken känsla som Ester upplever är svår att tolka men den ter sig inte glad men 

ändå en slags hänfördhet över hunden. Det är hunden som får Ester att bryta sin 

passivitet och sin oro att gå ut när hon en dag väljer att öppna fönstret och locka till 

sig Leos hund Kompis. För första gången kan läsaren se hur Ester är glad i 

illustrationen där hunden slickar Ester i ansiktet. När Ester sedan motvilligt tar med 

Kompis ut till Leo följer en dialog mellan de två barnen. 

-KÖP ETT EGET DJUR, SÄGER POJKEN. 

- HUR DÅ? FRÅGAR ESTER. 

-GÅ TILL DJURAFFÄREN, SÄGER POJKEN. 

-FÅR JAG KOMPIS DÄR? FRÅGAR ESTER. 

-JA, OM DU KAN BETALA, NICKAR POJKEN. 

(Hallberg, 2017, s.16) 

Hela dialogen kan ses som en lösning på Esters problem som är att hon inte känner 

någon och att hon också vill ha en kompis. Men det är inte Ester som löser problemet, 

utan det är Leo som löser problemet åt henne. Efter dialogen med Leo hämtar Ester 

sina pengar och lämnar faktiskt hemmet. Hon viskar bara åt sina föräldrar som sover 

att hon snart är tillbaka. Men när Ester har tagit sig ut från lägenheten så undrar hon 

hur hon ska hitta. Ester har tur och får hjälp av en mus som dyker upp och visar 

vägen mellan husen. Här är Ester varken aktiv eller problemlösande. Problemet att 

inte hitta blir ju löst av att en mus kommer och hjälper till och istället för att aktivt 

leta sig fram på egen hand får Ester bli passiv och följa efter musen. Väl i djuraffären 

är Ester inte heller den som väljer ett djur, eller en kompis, till henne utan istället är 

det damen som jobbar där som går för att leta reda på ett djur till Ester. Det blir en 

ponny. Och det är med sin nya ponny som Ester blir mer aktiv och tar större plats 

utomhus. Hon travar fram på gatan och tar sig ut i parken. Hon tänker inte längre på 

att hon kanske kan gå vilse och inte hittar hem. Leo kommer med sin hund Kompis. 

De leker hela dagen och rider runt i staden. Det är inte förrän Leo ska hem och det 

har blivit kväll som Ester börjar fundera över om de kommer att hitta hem igen. Men 

Ester behöver inte oroa sig, för det visar sig att ponnyn hittar hem.  
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Ester är bara inomhus, hemma, först i början av boken och under den tiden är hon 

även passiv. Hon tittar runt på allt som sker utanför och tar inte del i världen utanför 

hennes fönster förrän hon lockar till sig Kompis. Det är i och med den handlingen 

som hon såväl tar sig utomhus och bryter det tidigare passiva mönstret. Hon agerar 

och plötsligt är bollen i rullning. Efter att Ester har tagit sig ut får läsaren aldrig se 

henne mer i ”det trygga hemmet”. För när Ester väl kommer hem i slutet av boken 

bestämmer hon sig för att sova utomhus i stallet med sin nya kompis. ”-JAG SOVER 

HOS MIN KOMPIS I NATT, LER ESTER.” (Hallberg, 2017, s.58). Ester blir även mer 

aktiv när hon väl fått sin ponny som hon döper till Fri, men annars ter sig hennes 

handlingar vara mer beroende av andra än att hon själv är aktiv och problemlösande. 

Att hon är rädd för att gå vilse, eller inte vet hur hon ska göra kan ju vara en 

förlängning av att hon inte litar eller tror på sig själv, att hon på egen hand skulle 

kunna lösa problemet att hitta hem om hon går vilse. Detta kan naturligtvis ha sin 

förklaring i att hon är ny i staden och ännu inte hittar på gatorna eller vet var alla 

affärer ligger. Men även i djuraffären där Ester skulle kunnat ha en aktiv roll, 

tillskrivs hon en passiv roll i och med att det är damen som väljer ett djur till Ester.  

5.5 Äntligen Sigge av Lin Hallberg 
 

Äntligen Sigge är skriven av Lin Hallberg och illustrerad av Margareta Nordqvist. I 

boken får läsaren följa Elina som fått bli skötare till shetlandsponnyn Atle. Elina 

hänger i stallet nästan varje dag, oftast tillsammans med Rosanna som också är 

skötare. I stallet tar de hand om sina sköthästar, tränar på kadrilj och är med på 

blåbärshoppningen. Men så händer det tragiska, Atle blir sjuk och måste avlivas. När 

det känns som jobbigast får Elina överraskande nyheter av Jossan, Sigges skötare, 

Elina kan äntligen få ta över och vara Sigges skötare.  

Trots att handlingen kretsar till större del kring stallet och hästarna får läsaren följa 

med Elina när hon är hemma eller i skolan. Men Elina lämnar ibland trygghetszonen 

som stallet såväl som hemmet kan innebära, dels när hon anmäler sig till 

blåbärshoppningen som är i ett helt annat stall men framför allt när hon och Rosanna 

vågar sig iväg på deras första ridtur som skötare. Elina gestaltas som både passiv och 

aktiv beroende på situation. Då och då får hon även hjälp på vägen när risken finns 

för passivitet, till exempel när det är dags för anmälan till blåbärshoppningen.  ”Det 

känns som om hon aldrig kommer våga möta Jossan igen. Aldrig gå ut ur Mojjes 
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box.” (Hallberg, 2012, s.21). Jossan är en av de äldre tjejerna som också är skötare på 

Brobygården, men hon börjar bli för stor för sin sköthäst Sigge, och hackar därför på 

Elina. Rosanna kommer till Elina när listan för blåbärshoppningen är uppe och hon 

”drar upp Elina från golvet.” (Hallberg, 2012, s. 22).  

En anledning till att Elina blir passiv i visa situationer kan bero på att hon är ung och 

ny som hästskötare, hon är inte riktigt van ännu över hur det hela går till.  Ett 

exempel är första söndagen som skötare, söndagar är lite speciella eftersom skötarna 

då får ta hand som sin sköthäst som om det är deras egen. Men friheten kräver även 

ansvar, något som Elina känner av: ”Plötsligt känns allt så stort. Stallet är kallt och 

ödsligt tomt.” (Hallberg, 2012, s. 43). Den trygga stallmiljön känns plötsligt 

främmande i och med det stora ansvaret som skötare. Elina och Rosanna vill vänta in 

de stora skötartjejerna och blir då passiva. ”Sen sätter de sig i sadelkammaren och 

väntar på stortjejerna” (Hallberg, 2012, s.43). Tryggheten som stortjejerna inger är 

att de skapar känslan av att allt är lite mer som vanligt. Trots att flickorna vill invänta 

att stortjejerna ska komma till stallet så att de inte känner sig fullt så ensamma, blir 

det tråkigt och då väljer Elina och Rosanna att agera genom att ta in hästarna, detta 

trots att man kan ana att ansvaret för hästarna helt själv är lite skrämmande och att 

det egentligen skulle varit tryggare med stortjejerna där. ”Ganska ofta går de ut och 

spanar bortåt vägen för att se om stortjejerna är på väg. Elina och Rosanna som 

fantiserat så om långa ridturer i skogen vågar plötsligt inte ens sadla och tränsa när 

de är själva.” (Hallberg, 2012, s. 46).  

Elina och Rosanna försöker fördriva tiden på bästa sätt, så som att låta hästarna beta, 

titta till de två stona som ska föla och så bygger de en terrängbana som de sedan 

hoppar själva och tävlar mot varandra. När stortjejerna väl kommer till stallet är det 

första de gör att klaga på Elina och Rosanna som har lämnat Atle och Sappo i 

stallgången. De har släppt in dem i deras box respektive spilta och säger till flickorna 

att de borde släppa ut hästarna om de är klara med dem. Men Elina och Rosanna 

säger att de har väntat på stortjejerna. Därför har de heller inte ridit ännu. Men 

stortjejerna vill rida själva. De har tänkt rida till galoppängarna och ha picknick och 

så långt bort får inte Elina och Rosanna rida för Ingela, som är ridlärare, gissar de. Så 

när de säger till Elina och Rosanna att släppa ut sina sköthästar i hagen ”kommer de 

sig inte för att protestera” (Hallberg, 2012, s. 56).  
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När det är dags för blåbärshoppningen uppstår problem. Elina kan inte se Sigge till 

att börja med, och det är Rosanna som upptäcker att Jossan rider Sigge. Jossan har 

ridit fram Sigge så att han är alldeles svettig på halsen, och Elina får instruktioner 

från Jossan att låta Sigge skritta ett tag, men de andra barnen rider redan fram och 

Ingela, ridläraren, vill att Elina också ska göra det. Situationen med två instruktioner 

lämnar Elina i ett läge där hon inte vet hur hon ska hantera situationen. Det löser sig 

genom att Ingela tröstar Elina med att det inte är någon fara. Så Elina börjar rida och 

hoppa fram. Sigge stannar första gången Elina ska hoppa på ett av 

framridningshindren. Men Ingela säger åt Elina att rida på igen mer bestämt. Och 

Elina ser till att driva på Sigge ordentligt andra gången de kommer mot hindren och 

den här gången går det bra.  

I boken får läsaren vara med om hur hästintresset tar sig form i andra miljöer än i 

stallet, till exempel så bygger flickorna en hoppbana av gamla plankor och 

plasthinkar ute på rasten i skolan. Det blir till en tävling som flera barn engagerar sig 

i.  

När det är söndag igen och dags för Elina att ta hand om Atle är det med blandade 

känslor. ”Två små flickor leder ut sina sköthästar på stallplanen. Plötsligt känns allt 

stort och svårt.” (Hallberg, 2012, s.108). Elina och Rosanna ska nu ta och rida själva 

för första gången tillsammans på sina sköthästar. De ska rida ner till sjön och ha 

picknick där. Här får läsaren vara med om hur de två flickorna tar revansch från 

deras förra skötarsöndag som fick ett abrupt slut när de inte fick följa med de stora 

hästtjejerna på ridtur. Elina ska nu tillsammans med Rosanna och deras sköthästar 

lämna det trygga stallet bakom sig och rida ut. Men innan de hinner så långt möts de 

av motstånd. Rosannas häst som travar iväg med henne hängandes över halsen när 

hon sitter upp och Atle – Elinas häst – vill inte röra på sig överhuvudtaget. Här hade 

det kunna varit lätt att ge upp, men flickorna kommer ner till sjön och hästarna får 

beta medan de äter av sin matsäck. ”-Vi klarade det själva, skryter Rosanna. 

Vi behöver ingen hjälp från stortjejerna.” (Hallberg, 2012, s. 114). Deras val att inte 

bli passiva och vänta in stortjejerna utan att faktiskt ta mod till sig och rida ut på egen 

hand gör att flickorna får en känsla av att de klarade det. Att de faktiskt kan mer än 

vad de kanske tror. 

Efter den lyckade söndagsridturen får Elinas sköthäst Atle fång och måste avlivas. I 

och med det blir Elina passiv. ”När det är dags för Linneas knatteridning på lördagen 
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så vill Elina inte följa med. Pappa och Elina blir ensamma hemma.” (Hallberg, 2012, 

s. 148). Anledningen till passiviteten är att Elina känner att det skulle vara alldeles för 

hemskt att se Atles box tom, och att hon är orolig att samma sak skulle ske Sigge. 

Boken slutar dock väl, när Jossan vill prata med Elina i skolan och berättar för Elina 

att hon ska få sköta Sigge. Ingela har redan sagt att det är okej. På sista illustrationen 

i boken kan man se en lyrisk och överlycklig Elina. 

5.6 Spöktivolit av Mårten Melin 
 

Spöktivolit är skriven av Mårten Melin och illustrerad av Hanna Granlund. Boken 

handlar om Nila och Maj som går i samma klass, men Nila är en vanlig flicka och Maj 

är död och ett spöke. Klassen ska efter att ha fått ihop pengar åka på en klassresa. 

Först vill klassen till Köpenhamn, men det blir ett problem för Maj som inte kan röra 

sig så långt ifrån staden som hon bor i. Dock är det bara några få som vet om att hon 

är ett spöke. Lösningen blir att hyra den gamla herrgården, och när den stora kvällen 

är inne visar det sig att Maj har en överraskning för hela klassen. 

Handlingen utspelar sig både inomhus och utomhus men aldrig i en hemma-miljö. 

Jag kommer att utgå från Nila som protagonist i denna bok eftersom det är hennes 

karaktär som det skrivs om i jag-form. När Nila är inomhus befinner hon sig antingen 

på skolan, i klassrummet eller i herrgården, och när hon är utomhus är hon på 

skolområdet eller vid området runt herrgården och kyrkogården som ligger precis 

bredvid herrgården. Efter att Nila mött upp Maj vid kyrkogården går de till skolan. 

Det är där, inne i klassrummet, som ett problem dyker upp. Klassen har fått ihop 

pengar till en klassresa, och nu vill klassen till Köpenhamn. Eller nästan alla. ”-Vad är 

det? frågade jag. Vill du inte åka till Köpenhamn? 

-Jo, sa Maj. Det vill jag. Men jag kan inte.” (Melin, 2018, s. 9). 

Maj blir ledsen eftersom hon inte kan följa med på klassresan till Köpenhamn 

eftersom hon är spöke och inte kan lämna staden hon bor i. Men Nila agerar aktivt: 

”Men plötsligt kom jag på en sak och räckte upp handen!” (Melin, 2018, s. 11). Efter 

att ha fått ordet är det Nila som ställer frågan till klassläraren och övriga klassen om 

de inte kan göra någonting i närområdet istället. Detta eftersom hon tänker på Maj 

som inte får lämna staden. Nila börjar agera problemlösande för att se till så att 

hennes kompis kan närvara på klassfesten. Detta mottas inte bra till att börja med. 

Nila ställs lite frågande till hur hon ska fortsätta: ”Vad skulle jag säga? Det var som 
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om jag skyllde på Maj om jag sa att det var för hennes skull.” (Melin, 2018, s.12). 

Utifrån det läsaren får veta i Nilas tankeväxlingar med sig själv kan man tolka det 

som att hon för en stund blir passiv, hon tvekar. Ska hon fortsätta att trycka på sin 

förfrågan att ha klassresan i staden, och då även förklara att det är för Majs skull? 

Som läsare börjar jag fundera över hur hennes tankar skulle kunna ha fortsatt: ska 

hon fortsätta tala för en klassresa här fast hitta på en egen anledning till varför, där 

hon inte behöver skylla på Maj? Eller ska hon bara låta det vara? Hon försökte trots 

allt. Men som läsare får jag aldrig veta vad Nila skulle ha sagt för att gå vidare i 

konversationen, för det är Maj som tar till ordet och förklarar att det är på grund utav 

henne som Nila vill ha en klassresa i staden, Maj får inte åka till Köpenhamn. Det 

uppstår en diskussion i klassen. Alla elever är fortfarande inte övertygade om att de 

ska strunta i klassresan till Köpenhamn bara för Majs skull. Det är en pojke i klassen 

som till slut tar ordet och avslutar diskussionen genom att förklara att det är tack vare 

Maj som de har råd att göra en klassresa. Men i och med att de inte ska till 

Köpenhamn uppstår dilemmat var klassen ska åka istället.  

Även om det är Nila som löser dilemmat och kommer på var klassen ska vara, så är 

det inte för att hon har räckt upp handen och tagit initiativet. Utan istället är det 

fröken som frågar Nila, varpå Nila svarar att de kan vara på herrgården. Men som 

läsare vet man inte heller om det skulle ha varit så att Nila hade tagit ett eget initiativ 

om fröken inte hade frågat henne först. När det är dags för klassen att njuta av deras 

klassresa på herrgården, överraskar Maj med att ha ordnat ett tivoli, ett spöktivoli. 

Under spöktivolit är det Maj som släpar runt på Nila, men det kanske inte är så 

konstigt eftersom det är Maj som har fixat tivolit och känner direktören Dora, men i 

vilket fall som helst intar Nila en mer passiv roll. Under kvällen på spöktivolit får Nila 

flera tankar och funderingar kring hur spöktivolit egentligen fungerar. Hur kan hon 

dricka sockerdricka från ett tivoli som brann ner 1897? ”Var tivolit på riktigt eller 

inte? Jag skakade på huvudet. Och bestämde mig för att inte fundera så mycket. 

Annars skulle jag nog bli knäpp!” (Melin, 2018, s.54). Citatet verkar även understryka 

att Nila inte har några problem att luta sig tillbaka i en mer passiv roll, trots att hon 

ställer sig själv frågor som hon undrar över. 
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5.7 Hitta Bosse av Margareta Nordqvist 
 

Hitta Bosse är skriven och illustrerad av Margareta Nordqvist. Det är en bok som 

handlar om Ella vars kattunge Bosse försvinner. Ella misstänker att Bosse har gått in 

i skogen och följer efter för att försöka leta reda på kattungen. Men hon hittar inte 

honom någonstans, och efter ett tag vill Ella hem. Dock vet hon inte var hon är och 

därför vet hon inte heller hur hon ska ta sig hem. 

Ella befinner sig genom hela boken utomhus, i början ses hon leka med sin hund 

Bella och kattungen Bosse. Exakt var hon befinner sig då är det svårt för läsaren att 

urskilja, det står inte säkert att hon är hemma i trädgården. Därtill visar inte 

illustrationerna något annat än en grön gräsmatta och en vit bakgrund, i några av 

illustrationerna finns ett eller fler träd. Det som skulle kunna tolkas ur bilderna och 

texten är att det är en bekant miljö eftersom Ella ses leka och skoja avslappnat med 

sina två djur (Nordqvist, 2013, s. 3-14). 

En bit in i handlingen får läsaren reda på att Ella väljer att stanna kvar och leka med 

Bosse medan hennes mamma och hunden Bella går på en promenad. När Ella ska få 

tid att bara vara med kattungen är han borta: ”-Men hallå! Var är du Bosse?” 

(Nordqvist, 2013, s.12). Detta blir handlingens stora problem att lösa, att hitta Bosse. 

Ella är till att börja med aktiv, ”Ella letar och ropar och lockar” (Nordqvist, 2013, 

s.13), men utan ett lyckat resultat. Hon misstänker snart att Bosse kan ha sprungit in 

i skogen. Så Ella går in i skogen för att fortsätta att leta, men det ter sig som hon lätt 

blir distraherad. Först av en orm som hon får syn på, men även om ormen stannar 

upp hennes letande något så har hon fortfarande kattungen i tankarna eftersom hon 

är orolig att Bosse kanske har blivit biten. Efter att Ella har gått förbi ormen kan 

läsaren se Ella sittande högst upp på en stor sten. Där blir hon sittandes och tittar ut 

över skogen. Läsaren får följa hennes tankar om en ekorre som hon får syn på.  

Visst har Ella varit så pass aktiv att hon gått in i skogen, om hon nu befarar att det är 

dit Bosse har sprungit, men att sedan sätta sig på en stor sten måste ses som en 

passivitet i själva letandet, och inte speciellt problemlösande. Om det inte är så att 

hon tänker spana högst uppifrån den stora stenen för att lättare kunna se Bosse. Men 

det är ingenting som framkommer i själva texten eller illustrationerna.  
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Ella fortsätter på nästa uppslag att ta sig från stenen och vidare in i skogen, men hon 

verkar lätt distraherad. Först får hon lust att gå på en trädstam från en tall som trillat 

omkull, och sedan får Ella syn på en stor myrstack: ”Ella sitter länge och tittar.” 

(Nordqvist, 2013, s. 21). Även om Ella tar sig fram genom skogen i sitt letande efter 

Bosse så får läsaren inte några indikationer på hur hon ska gå tillväga för att hitta 

Bosse. Hon verkar ganska lätt distraherad gång på gång, och verkar inte heller ha 

speciellt bråttom. Att Ella har tid att sitta på en stor sten och utforska myrstackar 

kanske tyder på att hon inte är så orolig över Bosse när allt kommer omkring. Längre 

in i boken när Ella har hunnit krypa in under en gran för att söka skydd för en snabb 

regnskur och hittat så väl blåbär som kantareller, vill Ella hem.  

Citatet, ”det går ju inte att hitta Bosse här i den stora skogen” (Nordqvist, 2013, s.37) 

tyder på att Ella själv trots allt tycker att hon har gjort ett försök att leta efter Bosse. 

Som läsare känns det som hon letade mer intensivt innan hon gick in i skogen, då 

ropade och lockade hon efter Bosse, samtidigt som hon letade. Anledningen till att 

läsaren kan känna så är att det bara framkommer att Ella ”piper” (Nordqvist, 2013, 

s.41) efter Bosse när Ella vill hem. Under Ellas första tid i skogen har läsaren enbart 

fått ta del av Ellas andra fynd. Det här måste ses som att hon inte varit alltför kreativ i 

sin lösning av hitta Bosse. Ella måste ses som rätt passiv, och när hon sedan vill hem 

och inser att hon är vilse: ”Men åt vilket håll ska jag gå? undrar Ella” (Nordqvist, 

2013, s. 38), dyker ett till problem upp att lösa, att komma hem. Men inte heller här 

kan Ella ses som speciellt aktiv. På illustrationerna syns Ella sitta på en sten och se 

orolig ut, 

Ella skriker. 

-Mamma! Bella! 

Det är hemskt att vara ensam och vilse i skogen. (Nordqvist, 

2013, s. 43-44) 

Räddningen kommer i form av Ellas hund Bella. På uppslaget efter får läsaren se hur 

Bella kommer nosandes fram i skogen. ”Bella har hört Ellas skrik. Fort, fort söker hon 

nu efter Ella.” (Nordqvist, 2013, 49-50). Bella hittar snart Ella och tillsammans tar de 

sig ut ur skogen. Ella är mer eller mindre passiv från det att hon insett att hon gått 

vilse, och det är Bella som får komma och hjälpa henne. Samtidigt kan man som 

läsare se det som så att Bella hade aldrig hittat Ella om det inte hade varit för att hon 

ropat efter dem. Bella leder Ella hem igen och det är i slutet som jag som läsare kan få 
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klart för mig att gräsmattan som Ella och djuren lekte på tidigare var ”hemma”, detta 

bekräftas av texten: ”Snart är de hemma igen” (Nordqvist, 2013, s. 55). Väl hemma 

upptäcker Ella att Bosse har suttit i ett utav träden i trädgården hela tiden.  

Ella är som sagt utomhus genom hela boken, men i början är hon ändå i en miljö som 

måste tolkas som trygg, ute i trädgården som ingår i vad som är ”hemma”. Det är när 

Ella tar sig in i skogen i sin jakt efter Bosse som hon lämnar tryggheten bakom sig. 

Detta märks om inte annat i Ellas reaktion och agerande när hon inser att hon gått 

vilse. I sin oro blir hon passiv och sätter sig på en sten, kanske beror det på en oro att 

om hon skulle försöka leta sig hemåt finns risken att hon istället irrar sig längre och 

längre in i skogen. 

5.8 Vi ses när vi ses av Rose Lagercrantz 
 

Vi ses när vi ses är skriven av Rose Lagercrantz och illustrerad av Eva Eriksson. 

Boken handlar om Dunne som precis har börjat tvåan och som alla tvåor drar 

höstterminen igång med ett klassbesök på Skansen. Dunne, som kommer bort från 

sin klass, träffar på sin bästa kompis Ella Frida, och de gör sällskap med varandra och 

leker. Men besöket får ett abrupt slut, och Ella Frida är plötsligt ledsen, vilket leder 

till att Dunne blir ledsen. Inte blir dagen bättre av att pappan har bjudit över Vera på 

middag heller. 

Läsaren får följa med Dunne i flera olika miljöer. I handlingens början får vi träffa 

Dunne hemma hos sig i det gula huset på Humlevägen, och som läsare får man veta 

att Dunnes pappa har varit på sjukhuset efter att ha varit med i en olycka och att hon 

är glad att han äntligen är hemma igen. Annars utspelar sig den första delen av boken 

mycket utomhus. Anledningen till att miljön till större delen utspelar sig utomhus är 

att Dunne och hennes klass befinner sig på Skansen något som ”tvåorna i den skolan 

brukar göra” (Lagercrantz, 2016, s.14). 

Till en början med verkar det som om Dunne är en flicka som tar för sig, ett exempel 

på detta är när klassen kommer till Skansen-akvariet och en djurskötare med en 

boaorm frågar om det är någon som vågar klappa ormen. Först svarar hela klassen 

med tystnad, men så bryts tystnaden av att Dunne säger att hon vågar. Dunne 

klappar ormen och sedan vänder sig djurskötaren till klassen igen och frågar om det 

är någon annan som vill testa att klappa ormen. ”Det var det inte. 

’Då utnämner jag dig modigast i klassen’, sa djurskötaren.” (Lagercrantz, 2016, s.34). 
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Men medan större delen av klassen är imponerad av att Dunne vågar och instämmer 

med djurskötaren att Dunne är den modigaste i klassen är det två flickor som inte är 

lika imponerade. De retar Dunne när hon går för att titta på aporna. 

”Gå inte hit!” flinade Vickan. ”Här behöver du inte titta.” 

”Varför inte det?” undrade Dunne. 

”För du kan lika gärna se dig i spegeln”, flinade Mickan. 

(Lagercrantz, 2016, s.37) 

Dunne som tycker att det inte är särskilt snällt att jämföra henne med en apa, blir 

ledsen och lämnar klassen och Akvariet. Dunne vandrar runt på Skansen ett tag tills 

hon inser att det kan ha uppstått ett problem. Hon har ju kommit bort från klassen 

och vill först och främst gripas av panik. ”Men så mindes hon frökens ord: 

’Man ställer sig och väntar där man såg klassen senast!’” (Lagercrantz, 2016, s.42). 

Det problem som Dunne står inför skulle ju kunna hanteras på flera olika sätt. Ett av 

dem är som skrivet att gripas av panik, men klassen har redan pratat om att det inte 

är ett bra alternativ. Dunne går tillbaka till Akvariet, ett val som är det rätta enligt 

fröken. Dunne står och väntar i skuggan vid akvariet en lång stund utan att någon 

kommer och hittar henne, hon tappar efter ett tag tålamodet men då sker något 

överraskat. Dunnes bästa kompis Ella Frida är på Skansen med sin klass. De båda 

flickorna hälsar på varandra och Ella Frida är snabb att fråga om de ska leka, och 

hädanefter får Dunne gestaltas i en något mer passiv roll i skuggan av den väldigt 

bestämda Ella Frida. Läsaren kan läsa hur det är Ella Frida som tar kommandot med 

kommentarer som ”’Kom, så smiter vi.’” (Lagercrantz, 2016, s.51) och: ”’Nu är det 

ingen som ser oss. Är du beredd?’ 

Utan att vänta på svar satte hon iväg.” (Lagercrantz, 2016, s.52).  

De båda flickorna är ifrån sina klasser och det dröjer inte länge innan vakten på 

Skansen börjar leta efter Dunne. Ella Frida svarar vakten med ett bestämt nej när 

vakten frågar de båda flickorna om de sett en flicka som kommit bort från sin klass. 

Dunne som är medveten om att det är hon själv som vakten pratar om ifrågasätter 

om det inte kan vara så att vakten är snäll, något som Ella Frida inte är säker på och 

så fortsätter de leka. Dunne försöker vid flera tillfällen att ta sig tillbaka till akvariet 

där hon senast såg klassen, men möter ständigt motstånd från Ella Frida: 
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”Nu måste jag i alla fall gå tillbaka”, suckade Dunne. 

Men det tyckte inte Ella Frida. 

”Först leker vi lite till.” (Lagercrantz, 2016, s.60) 

Dunne går med på att fortsätta leka men förblir den av de två flickorna som hela tiden 

följer direktiv istället för att ta dem. Att det är Ella Frida som bestämmer är det inga 

konstigheter kring, det är något som hon även klargör: ”’Nu gör vi som jag säger!’” 

(Lagercrantz, 2016, s. 71). Dunne tar inte egna initiativ igen förrän Ella Frida har 

försvunnit med sin klass och vakten har hittat Dunne, hon väljer då att gräva upp 

Dunne och Ella Fridas kompis-halsband som de grävt ner i leken.  

I början av den här analysen går det att läsa hur första delen av handlingen utspelar 

sig till största delen utomhus. Den andra halvan utspelar sig till större delen hemma 

hos Dunne och hennes pappa igen. Där Dunnes rum blir en trygg plats att dra sig 

tillbaka till efter det att hon är ledsen och hennes mormor och pappa börjar bråka. 

Men i den andra delen får läsaren även följa med i en tillbaka blick från besöket i 

Veras syster stall där Dunne och Ella Frida fått rida. Ridning och stall-miljön i sig 

verkar inte innebära bekant miljö för Dunne som är lite avvaktande till att rida och 

som – efter att oturligt trillat av – nöjt vilar upp sig medan Ella Frida rider. 

När Dunne är hemma igen efter klassresan vet hon att Ella Frida är ledsen men inte 

varför, Dunne är också ledsen för: ”’Hur skulle jag kunna vara glad’, upprepade 

Dunne, ’när Ella Frida är ledsen?’” (Lagercrantz, 2016, s.126). Inte blir det bättre av 

att hennes pappa har bjudit över Vera som har lagat kyckling, Dunne som inte äter 

djurbebisar. Middagen blir inte lyckad speciellt, och inte blir det bättre när mormor 

och morfar och Dunnes kusin Svante kommer på besök. Dunne springer upp på sitt 

rum och är ledsen över Ella Frida. Först tar Dunne inga egna initiativ utan det är 

Svante som kommer upp till hennes rum med en lösning på problemet, han har 

telefonnumret till Ella Fridas extrapappa. Samtalet gör Dunne på bättre humör, men 

hon känner ändå att mer borde kunna göras, och det är då hon kommer på en idé. 

Här blir Dunne aktiv och problemlösande. Hon vet hur mycket Ella Frida gillade att 

vara med till Veras syster och rida på hennes hästar. Så Dunne letar reda på Vera och 

frågar henne om hon kan göra Dunne en tjänst. Vera ställer upp och när telefonen 

ringer senare på kvällen och det visar sig vara Ella Frida blir allting bra.  
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5.9 Handboken av Elias Våhlund och Agnes Våhlund 
 

Handboken är den första delen i serien Handbok för superhjältar skriven av Elias 

Våhlund och illustrerad av Agnes Våhlund. Boken handlar om Lisa som har flyttat till 

sin mormor som bor i en stad som är helt ny för Lisa. Lisa får en dålig start i den nya 

staden, hon mobbas av några killar på skolan och måste varje dag fly från dem. En 

dag lyckas hon ta skydd inne på biblioteket och när Lisa får syn på en bok som nästan 

ser självlysande ut förändras Lisa värld. 

När läsaren för första gången får stifta bekantskap med Lisa i bokens början är hon 

utomhus. Hon blir jagad av sina mobbare och springer för allt hon är värd. Men Lisa 

skulle helst ha önskat att hon inte skulle behöva vara utomhus just då. Den stora 

anledningen till detta är hennes mobbare. ”Men om hon bara hann fram till 

biblioteket skulle hon vara säker.” (Våhlund & Våhlund, 2017, s.12). Tyvärr faller Lisa 

innan hon hinner in till säkerheten och killarna kommer ikapp henne, men Lisa har 

tur. Det dröjer inte länge innan Lisas mormors syster Caroline, som jobbar på 

biblioteket, kommer till Lisas undsättning. Biblioteket fungerar som en förlängning 

av det trygga hemmet. Här behöver inte Lisa vara rädd för att bli mobbad, här kan 

hon i lugn och ro gråta ut utan att bli störd.  

Men Lisa är trots sin ofrivilliga bundenhet till den trygghet som att vara inomhus ger, 

inte passiv. Hon önskar sig en väg ut från livet som ett offer för mobbning. När 

lösningen kommer i form av en nästan självlysande röd bok, i en av bibliotekets 

bokhyllor, med titeln Handbok för superhjältar är Lisa inte sen att ta den. 

Handboken kan vara ett första steg i riktningen att slippa bli mobbad. ”Lisa hade 

ingen tid att förlora. Hon rusade uppför trappan och in på sitt rum.” (Våhlund & 

Våhlund, 2017, s.24). Citatet visar på Lisas iver att sätta igång. Hennes handling att 

vilja lära sig någon av de egenskaper som går att finna i Handbok för superhjältar 

visar Lisa som en karaktär som är såväl aktiv som problemlösande. Ett exempel på 

detta kan det här citatet ge: ”Men Lisa var säker på att hon inte skulle ge upp. Hon 

bestämde sig genast att lägga extra mycket tid på de lektionerna.” (Våhlund & 

Våhlund, 2017, s.30). Citatet visar att även när handboken skriver att superkraften att 

flyga, som Lisa har valt att lära sig, är en superkraft som de flesta aldrig lyckas lära sig 

eftersom de tröttnar ”innan de ens lättade från marken” (Våhlund & Våhlund, 2017, 

s.30) så är det ingenting som avskräcker Lisa. 
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Trots att Lisa spenderar tid inomhus, och trots att det kanske är tryggare att vara i 

hemmet eller i biblioteket, så hindrar Lisas mobbare aldrig henne från att vara ute. 

Hon tar aktivt för sig utomhus i sin träning av superkrafter. Till exempel tar Lisa sig 

an flygträningen uppe på taket på ett skjul, ifrån vilket hon hoppar ut i luften med 

förhoppningen att hon ska flyga. På illustrationerna ser Lisa samlad och beslutsam ut 

när hon gör sig redo för att hoppa. Och trots att träningen av de två första 

superkrafterna inte går som hon tänkt sig på en gång ger hon inte upp. Lisa jobbar 

problemlösande i sin träning att lära sig superkrafterna. När det inte gick att lära sig 

animaliska med hjälp av hennes hamstrar för att de var för små letade hon reda på ett 

större djur. När det inte gick att flyga efter träningen hemma på sängen, testade hon 

att ta hjälp genom att hoppa från taket på ett skjul – trots nya lösningar på att lära sig 

de två första superkrafterna så lyckas hon inte riktigt med att få till dem.  Lisas 

träning av hur man slåss som en superhjälte går bättre. Efter att ha gjort aktiva försök 

att lära sig, och när hon är säker på att hon lärt sig hur man slåss som en superhjälte, 

är Lisa inte sen att konfrontera sina mobbare. På illustrationerna till Lisas 

konfrontation av killarna som jagar och retar henne går det att se hur Lisa står med 

händerna i midjan, rak i ryggen och med en bestämd, nästan hotfull, min.  

Men konfrontationen slutar i ett nederlag för Lisa som får ett knytnävsslag mitt på 

näsan. ”Kanske borde hon bara packa en väska och resa därifrån? Vad hon än gjorde 

så blev det ju fel.” (Våhlund & Våhlund, 2017, s. 53). Det kanske vore enkelt att tänka 

att Lisas misslyckade konfrontation av hennes mobbare skulle avskräcka henne till 

att fortsätta. Men när Lisa vaknar upp en natt och plötsligt svävar i luften, hon har 

äntligt lärt sig hur man flyger, och ställs inför en oväntad situation är Lisa inte den 

som vägrar.  

Plötsligt hörde Lisa en gammal man ropa. Men det var inte i 

närheten, utan någonstans långt därute i staden.  

-Hjälp! Hjälp! Kan någon snälla hjälpa mig? (Våhlund & 

Våhlund, 2017, s.63).  

Lisa funderar dock ett tag på hur hon ska göra.  

”Det här var vansinne. Om hon misslyckades skulle hon göra sig 

ordentligt illa.  

-Jag måste försöka, sa hon tyst för sig själv.” (Våhlund & 

Våhlund, 2017, s.64).  
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Men hon tvekar inte länge. ”Sedan kastade hon sig ut.” (Våhlund & Våhlund, 2017, 

s.64) Lisas handlande visar på att hon varken räds att lämna hemmet och ge sig iväg 

långt bort i staden som är ny för henne samtidigt som hennes agerande även visar på 

en karaktär som än en gång är aktiv och reagerar istället för att bli passiv, när hon 

står inför en situation som andra kanske hade försökt undvika. 

Genom bokens handling är Lisa en aktiv kämpe att försöka lösa den situation som har 

inträffat efter flytten till den nya staden. Hon kan inte rå för att hon mobbas för sina 

stora öron men hon vägrar låta sig besegras. Det är en handbok som får en avgörande 

roll i Lisas väg ut ur mobbningen. I och med handbokens inträdande i Lisas liv ser vi 

henne även ta mer plats utomhus. Inte minst när hon vägrar springa ifrån sina 

mobbare efter att hon har lärt sig att slåss som en superhjälte, här ställer hon sig 

istället bredbent och möter dem. Hon konfronterar dem, och konfrontationen av sina 

mobbare är inte den enda gången Lisa tar till modet. När hon i slutet av boken blir 

upptäckt av tjuvarna, som stulit pengar från en äldre man, och de hotar med att göra 

henne till mos blir hennes agerade inte heller här att fly.  

Då hände något mycket märkligt. 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. Riktigt arg. (Våhlund & 

Våhlund, 2017, s. 76).  

Genom att fyllas av känsla av att vara arg lyckas hon använda superkraften som hon 

lärt sig, slåss som en superhjälte, och besegra tjuvarna. Hon lyckas därefter även att 

ta tillbaka pengarna till den äldre mannen och har därmed levt upp till idealet av att 

vara en superhjälte, nämligen att vara räddaren i nöden och att lösa brott. 

6. Diskussion 
 

Diskussionsdelen är uppdelad i tre underrubriker. Först följer en diskussion av 

statistiken över protagonister i kapitelböcker, efter den följer en diskussion om 

böckerna som analyserats hur flickor har gestaltats. Denna diskussion är uppdelad i 

två underrubriker, passiv eller aktiv och problemlösande samt inomhus eller 

utomhus. 

6.1 Protagonister i kapitelböcker 
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Statistiken som fördes för att kartlägga om böcker med pojkar som protagonister 

säljer bättre visade att så inte var fallet. Av de totalt 231 platserna som 

kapitelböckerna hade på Svenska Förläggareföreningens topplista hade 30 av de 

platserna en pojke som protagonist vilket var 16 platser mindre än vad böcker med 

flicka som protagonist hade som förekom 46 gånger.  

Anledningen till att den kartläggande statistiken inte stämde överens med den 

tidigare uppfattningen (Nikolajeva, 2004, s.190) att böcker med pojkar som 

protagonister säljer bättre kan bero på flera saker. Dels kan det bero på att 

representationen av könen har börjat bli mer jämlikt. I Sverige har representationen 

av pojkar gått från att vara dominerande med 64 procent år 2002(Bokprovning, 

2002, u.d., s.2), till att vara aningen större med enbart fyra fler böcker med 

pojkprotagonister år 2016 (Bokprovning 2016, 2016, u.d., s.40) och för att året efter, 

2017, vara 104 pojkprotagonister mot 106 flickprotagonister(Bokprovning 2017, u.d., 

s.45).  

Förekomsten av flera flickor som protagonister i barnlitteraturen har med största 

sannolikhet lett till ett större utbud av böcker att välja bland för de som vill läsa om 

en flickprotagonist. I en studie om barns läsintresse och läsvanor visar resultatet att 

intresset för att läsa är större bland flickor än hos pojkar (Kåreland, 2009, s.76, 78). 

Vilket kan ha lett till att det oftare är så att de barnböcker som konsumeras är 

menade för flickor. Kåreland (2009, s.82) skriver att barn mellan sex och tolv år 

gärna vill kunna identifiera sig med bokens hjälte/hjältinna, vilket också kan vara en 

av anledningarna att böcker med flickprotagonister säljer bättre eftersom de 

läsintresserade flickorna kan ha lättare att identifiera sig med en protagonist av 

samma kön.  

Av de nio kapitelböcker som analyserades i den här studien är två av dem realistiska 

skildringar där fokus är på vänner, familj och skola, dessa är Ninas sommarlov och 

Vi ses när vi ses. Fislandet, Spöktivolit och Handboken har en del realism i sin 

handling men de har också fantastiska inslag. Förutom temat vardagsskildring har 

även tema djur varit väldigt populärt enligt Svenska Barnboksinstitutets bokprovning 

(2016, u.d., s.16), fyra av studiens analyserande böcker, Märta och Silverhästen, 

Ester längtar, Hitta Bosse och Äntligen Sigge, har djur som tema varav Märta och 

Silverhästen och Äntligen Sigge klassas som hästböcker.  
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6.2 Passiv eller aktiv och problemlösande 
 

Enligt tidigare forskning har flickprotagonisten överlag gestaltats som passiv och 

beroende av andras hjälp. I de analyser som har gjorts i den här studien visar 

protagonisterna upp så väl en aktiv som en passiv sida. I många av fallen är 

protagonisterna både passiva och aktiva beroende på situation, men det finns även 

vissa av protagonisterna som faller mer åt att vara passiv eller mer åt att vara aktiv 

och problemlösande. Ella i Hitta Bosse lutar mer åt det passiva hållet, även om hon 

tillbörjan är aktiv i sitt sökande av Bosse. Efter att hon har tagit sig in i skogen tycks 

allt för mycket distraktioner hindra henne från att aktivt och problemlösande leta 

efter Bosse. När Ella sedan går vilse och vill hem räddas hon av sin hund Bella. 

Det är två till protagonister som ter sig vara i behov av andras hjälp och initiativ, 

dessa är Ester från Ester längtar och Nina från Ninas sommarlov. I båda böckerna 

går det att se hur det är en pojke i deras närhet som är den aktiva, och även om 

varken Nina eller Ester skapar problem, så är det pojken i deras närhet som hjälper 

dem att lösa problem som uppstår. Märta från Fislandet får även hon hjälp att lösa 

sina problem, efter att hon blivit passiv då hon slutat att fisa. Det är fisarna och 

Fisdrottningen från Fislandet som hjälper henne att må bra igen, men till skillnad 

från de två tidigare nämnda protagonisterna så inser Märta själv sin passivitet.  

Det finns protagonister i studien som har hjälp av någon i deras närhet när de är 

aktiva och problemlösande, men även om de får hjälp eller agerar tillsammans så är 

protagonisten en del av lösningen och agerandet. Exempel på detta går bland annat 

att se i Märta och Silverhästen och Äntligen Sigge. Märta i Märta och Silverhästen 

har till att börja sin kompis Maja med sig och i slutet kommer ridläraren och hjälper 

till. Elina i Äntligen Sigge har också ridläraren vid sin sida stundtals men framförallt 

får hon stöttning och agerar tillsammans med Rosanna.  

Dunne i Vi ses när vi ses är den av protagonisterna som försöker att vara aktiv men 

som får finna sig i en passiv roll, alltför ofta, eftersom Ella Fridas bestämt ska ha det 

på sitt vis. En som lyckats vara handelskraftig och självständig är Lisa i Handboken, 

hon är den av protagonisterna som i största utsträckning är aktiv och problemlösande 

genom hela boken. Även om hon inte räddar liv så agerar hon hjältinna genom att ge 

sig efter rånare och få tillbaka en myntsamling till en äldre farbror. I flickböcker som 

tillhör äventyrs- eller deckargenrerna har flickprotagonister tillskrivits egenskaper 
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som hjältemod och kraft (Theander, 2006, s.152), egenskaper som även går att känna 

igen i Lisa.   

Men som sagt så är många av protagonisterna passiva eller aktiva och 

problemlösande beroende på situation, en av dessa är Nila i Spöktivolit. Hon tar 

initiativ till att lösa klassresan och se till så att Maj kan vara med på den, men hon 

väljer även att under spöktivolit ta ett steg tillbaka och vara passiv när hon väljer att 

inte grubbla över eller komma på svar till hennes funderingar och istället följa med 

Maj.  

Att många av flickprotagonisterna gestaltas som så väl passiva som aktiva kan bero 

på att de flesta av böckerna är realistiska skildringar, och som de flesta personer i 

verkliga livet är passiva och aktiva på olika nivåer i olika situationer så speglar även 

karaktärerna detta. I dessa verklighetsskildringar där protagonisterna är väldigt unga 

kanske det är svårt att gestalta en alldeles för aktiv och problemlösande protagonist 

utan att få det att gå ut över läsarnas igenkänning med protagonisten. 

Österlund (2013, s.174) tar upp hur den vanliga flickan i litteraturen har hamnat i 

skymundan av den starka flickans befrielse. Även om det i den här studien finns 

exempel på ”den starka flickans befrielse” i den här studien, då tänker jag framför allt 

på Lisa i Handboken, så kanske den analysen visar på att de flesta protagonisterna är 

passiva eller aktiva och problemlösande beroende på situation är en skildring av den 

vanliga flickan.  

För att sammanfatta och jämföra protagonisterna i den här studien med tidigare 

forskning när det kommer till egenskaperna passiv eller aktiv och problemlösande så 

skildras de flesta av protagonisterna i situationer där de gör aktiva val, tar initiativ 

och är problemlösande, men vissa protagonister är mer passiva än andra, och i 

många fall gestaltas protagonisterna med både egenskap av att vara passiv och aktiv. 

Huruvida aktiva flickorna ter sig i jämförelse med pojkar är omöjligt att säga i den 

här studien eftersom inga böcker med pojkar som protagonister har analyserats. Men 

Lisa i Handboken går att dra paralleller till Wahlströms (2011) tre flickprotagonister 

som gestaltas som handelskraftiga och självständig. Ingen av de andra 

protagonisterna i den här studien kommer upp i samma nivå som Lisa när det gäller 

initiativtagande och problemlösande.   



46 
 

6.3 Inomhus/utomhus 
 

Tidigare forskning har kommit fram till att flickor är utomhus mer sällan än vad 

pojkar är (Demerest m.fl., 1993, s.230), och att flickböckernas verklighetsskildringar 

som har hållit flickorna i hemmet (Öhrn, 2013, s.45).  

I den här studiens böcker var det ingen protagonist som enbart höll sig inomhus, 

istället är Ella i Hitta Bosse, enbart utomhus genom hela handlingen. I början av 

boken är Ella dock hemma i vad som förmodas vara hennes trädgård vilket fungerar 

som en trygg miljö, speciellt i kontrast till skogen som hon senare i boken besöker och 

går vilse i. Ester i Ester längtar och Nina i Ninas sommarlov har en längtan att 

komma ut men hålls tillbaka, Ester för sin rädsla att gå vilse och Nina kommer inte 

iväg till ängen för att fira midsommar eftersom hennes föräldrar ännu inte tycker att 

det är dags att gå.  

Den av flickprotagonisterna som öppet trivs hemma är Märta i Fislandet. 

Anledningen till detta är hennes intresse för fis-forskning och hennes fis-samling. 

Annars gör realismen i boken att Märta är både inne och ute.   

För Lisa i Handboken ter sig tryggheten inomhus vara mest närvarande, i jämförelse 

med de andra analyserade flickprotagonisterna, i och med att hon blir mobbad av 

några pojkar från hennes skola, men trots denna anledning att vara inomhus låter 

Lisa sig inte hindras från att vara utomhus. Hon är den av protagonisterna som slår 

sig fri från vad som är tryggt och tar sig bort till hamnen som hon blivit tillsagd att 

absolut inte besöka själv. Märta i Fislandet besöker även hon, i och för sig, en okänd 

miljö men till skillnad från Lisa är hon i gott sällskap med de välvilliga invånarna från 

Fislandet.  

I Märta och Silverhästen och Äntligen Sigge tar handlingen till större del plats i 

stallet, och framför allt Elina i Äntligen Sigge finner stallet som ett andra hem, även 

om känslan av trygghet i stallet ibland svajar. Dels i början av sin tid som skötare då 

allt är nytt och ovant, men även efter Altes avlivning blir stallet en plats som 

associeras med något sorgset och skrämmande. Asklund (2013, s.248) skriver om hur 

hästboksprotagonisten ofta känner sig hemma i stallet, något som framför allt kan 

kännas igen i större delen av Äntligen Sigge och Elinas relation till stallet. Asklund 

(2013, s.248, 253) tar även upp hur stallet kan vara en plats för hästprotagonisten att 

skapa sin egen identitet och en frizon från hemmet, men varken Elina eller Märta 
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verkar använda stallet som en tillflyktsort. Efter Altes avlivning är stallet istället en 

plats som Elina vill undvika. Om dessa två karaktärer skapar sig en egen identitet i 

stallet så är det snarare deras handlingar av mod att agera fast att de egentligen inte 

vågar som stärker deras karaktär. Mod är en egenskap som ofta tillskrivs 

hästprotagonisten (Asklund, 2013, s.256). 

Verklighetsskildringarna i böckerna bidrar till att flickprotagonisterna är både 

inomhus och utomhus, med undantag för Ella. I jämförelse med tidigare forskning är 

väldigt få av protagonisterna bundna i hemmet, det skulle kunna vara Ester från 

Ester längtar som i början av boken inte vågar sig ut men hon möter sin rädsla och 

tar sig ut på jakt efter en kompis. Nina i Ninas sommarlov längtar också ut och iväg 

men hålls tillbaka av sin mamma när Nina vill till ängen, men samtidigt tar Nina eget 

initiativ tidigare i boken och ger sig iväg ut för att hämta Jim trots att hon egentligen 

inte borde gå själv. Att dra slutsatser om huruvida flickor är utomhus i samma grad 

som pojkar går inte att besvara i den här studien eftersom, precis som nämnt ovan, 

inga pojkprotagonister har studerats. Gestaltningarna av protagonisterna inomhus 

och utomhus verkar vara en skildring av verkligheten där barn rör sig så väl inomhus 

och utomhus, och in och ut ur olika miljöer. Det som går att lyfta upp som avskiljande 

är de fantastiska inslagen av miljöskildringar som Fislandet och Spöktivolit utgör. 

Sedan bör såklart Lisa i Handboken lyftas upp som ett exempel på en protagonist 

som inte räds att ge sig ut i en okänd miljö som hon på förhand vet är farlig. 

7. Avslutning 
 

Följande kapitel innehåller en metodisk reflektion, en slutsats och en diskussion om 

undersökningens värde för kunskapsutvecklingen inom området samt 

undersökningens betydelse för yrkesutövningen. 

7.1 Metodisk reflektion 
 

Den här studien innehåller två undersökningar, något som har inneburit mycket 

arbete inom en begränsad tidsram. En fundering över huruvida en undersökning 

hade varit tillräckligt går att diskutera, samtidigt så bygger urvalet av kapitelböcker 

till den kvalitativa undersökningen på statistiken som samlats in i den kvantitativa 

undersökningen. I och för sig så hade urvalet av kapitelböcker kunnat göras på andra 

sätt. Men i och med att de kapitelböcker som har analyserats i den här studien 
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kommer från statistiken som har gjorts på Svenska Förläggareföreningens topplista 

för barn- och ungdomsböcker så vet jag med största sannolikhet att de böcker som 

har analyserats i studien är böcker som många barn läser. För att smalna av arbetet 

något skulle urvalet ha kunnat göras på så vis att jag hade valt bort de tre böcker som 

klassas som ”Lätt-att-läsa”-böcker. Detta då de skiljer sig från de andra sex böckerna 

i och med att ”Lätt-att-läsa”-böckerna innehålla lite text, och därför fick mycket av 

analysen bygga på illustrationerna som fanns på varje uppslag. 

Den kvantitativa metoden med datainsamling över bäst säljande kapitelböcker har 

bara utgått ifrån de böcker som har sålts, men det är inte nödvändigt att köpa böcker 

för att kunna läsa dem. I och med att jag inte valt att titta på data över utlånade 

kapitelböcker så har jag inte en hel bild av hur barns läsning ser ut. Skulle 

datainsamlingen över bibliotekslån av kapitelböcker skilja sig åt från statistiken över 

de bäst säljande kapitelböckerna? En datainsamling med fokus på både bästsäljande 

kapitelböcker och mest utlånade kapitelböcker hade gett en större överblick, men inte 

nödvändigtvis ett annat resultat.  

Något som underlättat studien är att analyserna har gjorts utifrån två teman: passiv 

eller aktiv och problemlösande samt inomhus eller utomhus. Genomförandet av 

analyserna har därför varit lättare att hålla konsekventa, i och med att studiens nio 

böcker har analyserats utifrån samma parametrar. Genom att ha valt att bara utgå 

ifrån två teman vid analysen av hur flickprotagonister har gestaltats så har studien 

blivit snävare, vilket har gjort att den inte har tagit upp andra delar som kan ses som 

framåtsträvande i skildringen av flickan i barnlitteraturen. Till exempel så hamnar 

Märta i Fislandets hobby, att samla på fisar, och Lisas strävan efter att bli superhjälte 

och lära sig att slåss i bakgrunden i den här studien. Kanske hade det varit mer 

givande att analysera ett färre antal böcker och istället göra en mer djupgående 

analys som inte bara fokuserade på två specifika teman. I sådant fall kanske böckerna 

fått en mer rättvis bedömning ur ett genusperspektiv i sin helhet.  

7.2 Slutsats 
 

Den studien har haft som syfte att kartlägga huruvida böcker med pojkprotagonister 

säljer bättre, och att redogöra för flickors personligheter i studiens utvalda 

kapitelböcker samt jämföra med resultat från tidigare forskning. Analyserna av 
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kapitelböckerna har utgått ifrån två teman, passiv eller aktiv och problemlösande 

samt inomhus eller utomhus. 

Kartläggningen visar att bland de populäraste kapitelböckerna så säljer böcker med 

flickor som protagonister bättre än böcker med pojkar som protagonister. Utifrån 

studiens analyser av kapitelböcker kan jag redogöra för att många av studiens 

protagonister agerar aktivt och problemlösande, men med undantag för ett par 

enskilda protagonister som är mer passiva genom hela handlingen. Vid jämförelse av 

studiens analyser och tidigare forskning går det att dra slutsatsen att ett par 

protagonister är passiva och får sina problem lösta av pojkar. Protagonisten Lisa från 

Handboken stämmer inte in med den typiska flickkaraktären som tidigare har 

framställts i barnböcker, istället är hennes egenskaper av att vara aktiv och 

problemlösande mer likt pojkkaraktärer, men kan även liknas med egenskaper som 

vissa flickprotagonister i deckare och äventyrsböcker tillskrivits. 

Studien kan även redogöra för att flickprotagonisterna i de nio analyserade böckerna 

förekommer utomhus och att ingen av flickornas liv är kopplat till hemmet, som 

Theander (2006, s.145) lyfter fram som vanligt förekommande i flickböckerna. Det 

som står ut är protagonisten Ella som tillbringar hela handlingen utomhus.  

När den här studien gjordes var det svårt att hitta tidigare studier inriktade på 

kapitelböcker utgivna under 2000-talet och där undersökningen var fokuserad på hur 

flickor gestaltades i dessa. Studiens resultat visar på att kapitelböcker med flickor 

som huvudpersoner säljer bättre än kapitelböcker med pojkar som huvudpersoner. 

Ett resultat som motsäger tidigare forskning, och något som kan vara av värde för 

fortsatt forskning inom området eftersom ytterligare studier behöver göras då detta 

arbete inte undersöker varför resultatet ser ut som det gör. Ett annat exempel på 

undersökningens värde för kunskapsutvecklingen inom området är att många av 

flickprotagonisterna i den här studien ofta är aktiva och problemlösande samtidigt 

som deras liv och handlande inte är fokuserat i hemmet. Men exakt hur utvecklingen 

av flickprotagonisterna ter sig vara är svårt att veta utan att ställa deras handlingar 

mot pojkprotagonisters handlingar i böcker från samma årtionde. 

För den verksamma läraren kan undersökningen vara till nytta för att få en förståelse 

för hur flickor har gestaltats i barnböcker men även hur de gestaltas i barnböcker som 

varit aktuella de senaste åren. I läroplanen från 2011 står det att elever ska få utveckla 

sin egen identitet genom bland annat skönlitteratur (Skolverket, 2011), är det viktigt 
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att olika sorters karaktärer finns tillgängliga i klassrummets bokhylla. En lärare som 

har kunskaper om hur karaktärer har utformats med olika egenskaper och 

personligheter beroende på kön, kan göra medvetna val av böcker där en variation av 

karaktärer får följa in i klassrummet. 

Enligt Bokprovningen (2016, u.d., s.16) och Andræ (2001, s.41) tilltalas barn av olika 

teman i böcker, i kapitelböckerna är det verklighetsrealistiska handlingar och böcker 

om djur som är populära och av de analyserade böckerna i den här studien har de 

flesta en verklighetsrealistisk handling och i fyra av de nio kapitelböckerna spelar ett 

djur en viktig roll. Men mellan åldrarna nio och elva var både flickor som pojkar 

intresserad av att läsa böcker som innehöll äventyr och spänning. Genom att ha koll 

på vilka typer av böcker som barn föredrar att läsa kan lärare försöka se till så att 

utbudet erbjuder barnen det de vill läsa.  

 

8. Fortsatt forskning 
 

Utifrån den här studien skulle ett exempel på fortsatt forskning vara att tydliggöra 

varför statistiken visar att bland de populäraste kapitelböckerna, sålda under januari 

2016 och september 2018, så säljer böcker med flickor som protagonister bättre än 

böcker med pojkprotagonister. Ett resultat som skiljer sig mot tidigare uppfattningar 

att böcker med pojkar som protagonister säljer bättre. 

Det som är intressant utifrån den här studien är även att forska forskning vidare för 

att tydliggöra om flickprotagonisterna i moderna kapitelböcker har blivit mer aktiva 

och problemlösande och är utomhus i en större utsträckning. Då kan fortsatt 

forskning vara att analysera och jämföra kapitelböcker med både böcker med 

flickprotagonister och böcker med pojkprotagonister. 
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