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Forskningsöversikter

Litteratur om barnböcker
Av Y I N G  T O I J E R - N I L S S O N

»Lika viktigt som att recensera en radiopjäs för vuxna är det naturligtvis inte att 
skriva om Puttes äventyr i blåbärsskogen», skrev Bo Carpelan i den av Bo Strömstedt 
redigerade M in väg till barnboken, som utkom 1964. Nu, åtta år senare är situatio
nen förändrad. Elsa Beskows bilderböcker har t. ex. blivit föremål för en litteratur
vetenskaplig undersökning —  Pär Bergmans: Studier kring Pant Grön, Pant Brun 
och Pant Gredelin  ( 19 7 1) . Beskow-forskaren Stina Hammar skrev f. ö. redan 1964 
uppsatsen Putte i blåbärsskogen i Ord och Bilds barnboksnummer. Universitetens och 
lärarhögskolornas undervisning om barn- och ungdomslitteratur har frambragt hand
böcker och antologier. Både i Sverige och utomlands har ungdomsförfattare i en allt 
mer intensifierad debatt kämpat för barnböckernas likvärdighet med vuxenlitteratu
ren. Den amerikanske författaren Lloyd Alexander har i Phe Horn Book Magazine 
4 /19 6 8  snarast hävdat deras överlägsenhet över böcker för vuxna! Barnböckernas in- 
doktrineringsmöjligheter har fått förnyad aktualitet och gett upphov till både hetsiga 
diskussionsinlägg och mera lidelsefria analyser. »Långsamt börjar barnboken», kon
staterar Hans Peterson 19 70  i Barn Barnbok Barnboksförfattare, »röna något av 
den uppmärksamhet den förtjänar, som introduktör till litteraturen, som den mest 
spridda litteraturen, nationellt och internationellt, och som förmedlare av åsikter till 
individen i dess mest påverkbara ålder.»

Att barnboksforskningen som självständig vetenskap är ung, avspeglar sig inte bara 
i den försvarsattityd, som dess företrädare —  liksom barnboksförfattarna —  då och då 
tvingas in i. Det visar sig också i en viss osäkerhet angående målsättning och metoder, 
en brist på enhetlighet i terminologin och en glidning mellan vetenskapsgrenar. Det 
senare får sin förklaring av Göte Klingberg, systematikern bland barnboksforskarna. 
Alltsedan sin doktorsavhandling 1964 har han ägnat ett stort antal böcker och artiklar 
åt att bringa reda i definitionerna, avgränsa genrer, fixera forskningsområden. Visser
ligen kan man någon gång tveka inför hans gränsdragningar och finna hans systema
tiseringar väl strängt schematiska. Men hans arbeten är grundläggande, en stomme i 
den nya vetenskapen. Hans senaste bok, Barnlitteraturforskning. En introduktion (Alm
qvist &  W iksell, 19 72) är en handbok i barnlitteraturforskningens metodik. (Boken 
är en reviderad version av en tidigare stencil: Barn- och ungdomslitteraturforskning. 
Områden-metoder-terminologi.) Den kartlägger de olika arbetsuppgifter, som tillhör 
barnlitteraturforskningen, redogör för de metoder, som kan komma till användning 
och diskuterar den lämpliga terminologin. I begreppet barnlitteratur innefattar Kling
berg också vad som ibland kallas ungdomslitteratur. Jag kommer att i denna översikt 
använda termen i samma betydelse som Klingberg.

Som ovan antytts hävdar Klingberg, att barnboksforskaren måste använda metoder 
från många olika vetenskaper. En koordinerad forskning är nödvändig för att allsidigt 
belysa problem och för att förhindra felaktiga slutsatser. Klingbergs uppräkning är 
nästan skrämmande vidlyftig. Aktuella för en barnboksforskare är nämligen följande 
metoder: de litteraturvetenskapliga, konstvetenskapliga, pedagogikhistoriska och un-
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dervisningsanalytiska; läsforskningens och den grafiska forskningens metoder, juridi
kens och statskunskapens metoder (gällande t. ex. samhällsingripanden av censurka
raktär), sociologiska, kulturgeografiska, bibliografiska och barnpsykologiska metoder 
och till sist folkminnesforskningens metoder för att utforska barnens egen lore. Denna 
ideala barnboksforskare torde väl knappast existera, och Klingberg medger också, att 
ingen forskare kan behärska alla dessa områden. Men han vidhåller ändå, att barn
litteraturforskaren måste ha viss kännedom om alla de metoder som kan utnyttjas och 
bör koordineras. »Kombinationen av de olika nämnda metoderna kan därför betraktas 
som barnlitteraturforskningens speciella metod. »

M e ra  re a lis t isk  fö r e fa l le r  Lena Fridell v a ra . I  in le d n in g e n  t i l l  d en  a v  h e n n e  r e d i

g e ra d e  Barnbok och barnboksforskning k o m m e r  o ck så  h o n  in  p å  fr å g a n  o m  att b a rn - 

b o k s fo r s k n in g e n  h ö r  h e m m a  in o m  f le r a  d is c ip lin e r . H e n n e s  lö s n in g  ä r  » e tt fo r u m  fö r  

d isk u ss io n  a v  b a rn lit te ra tu r , ett fo r u m  d ä r  o lik a  s y n p u n k te r  o ch  e r fa re n h e te r  k u n d e  

sam la s o ch  d eb a tteras  o ch  d ä r k o n ta k te n  k u n d e  h å lla s  m ed  v a d  so m  sk er u to m la n d s » .

Klingbergs höga krav är dock inte vad man främst bör fästa sig vid i boken. 
Det viktiga är, att man i hans handledning får en klar, metodisk grund för forsk
ningen. Arbetet lär även internationellt sett vara det första i sitt slag. Klingberg utgår 
från en kommunikationsmodell, vilket innebär att inte bara sändaren (författaren, ut
givaren, producenten) och meddelandet (det litterära verket) är föremål för analys 
utan även mottagaren. Därav följer att en stor del av boken ägnas åt konsumtion och 
effekt av litteratur samt åt undervisningsanalys. För den som i motsats till pedagogik
docenten Klingberg nalkas ämnet från den litteraturvetenskapliga sidan förefaller 
kanske det undervisningsanalytiska kapitlet alltför specialinriktat för att nå fram till 
forskare, som söker en allmänorientering. Genredefinitionerna, Klingbergs specialitet, 
de bibliografiska översikterna, de innehållsanalytiska metoderna, kan synas mera tungt 
vägande. Att komma fram till intentioner och underliggande attityder i litteraturen 
har ju för närvarande stor aktualitet både när det gäller forskning och debatt. Å  andra 
sidan kan Klingberg naturligtvis hävda, att han genom bredden i sin bok möjliggör 
för var och en som arbetar inom barnboksforskningens olika grenar att finna en 
utgångspunkt just för sitt eget specialområde.

För att exemplifiera sina teser refererar Klingberg ett stort antal undersökningar. 
Detta har lett till en värdefull snabböversikt över viktiga verk inom internationell 
barnboksforskning. Klingbergs lärdom är grundlig; att en och annan detalj kan juste
ras är av mindre betydelse men kan lämpligen rättas till i en senare upplaga. N är han 
anför, att Friedrich Hahn i Zwischen V erkündigung und Kitsch granskat tyska även
tyrs- och flickböcker hade ordet tyskspråkig varit korrektare. Hahn behandlar näm
ligen en hel del översättningslitteratur i sin skrift. Anna Jensens strax därefter nämnda 
Børnebogens samfundsskildring (1969) är inte i så hög grad ett originalverk, som 
kan tyckas av Klingbergs referat. Hon har själv något vagt konstaterat, att en del av 
hennes frågeställningar är lånade från en annan barnboksundersökning. Denna torde 
vara Kari Skjønsberg: Frekk av barnebøkenes samfunnsbilde i Tidsskrift for sam
funnsforskning ( 19 6 1) . Redan då hade Kari Skjønsberg kommit till samma resultat, 
som Klingberg anför från Anna Jensen, t. ex. när det gäller barns förhållande till för
äldrarna.

Genrer —  ett mångtydigt begrepp

För att förhindra att litteraturen om barnböcker blir misstolkad, är det nödvändigt, 
att innan översikten fortsätter, göra en exkurs om genrebegreppet. Det är nämligen 
påfallande, att barnboksforskare rör sig med mycket skiftande genreindelningar. När 
Mary Ørvig i Barn och böcker förklarar, att hon inte längre presenterar materialet 
efter läsåldrar utan efter genregrupper, menar hon med genrer något helt annat än 
Gunila Ambjörnsson och Margareta Strömstedt i Läsning för barn. Finn Zetter holm
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har en egen indelning i Barnvisan i Sverige, Bibliotekstjänst en annan. Och det finns 
fler. Den som framförallt intresserat sig för genretaxonomier är Göte Klingberg. I 
bok efter bok, nu senast i uppsatsen Litterära mönster i barnlitteraturen, som ingår 
i den ovan nämnda Barnbok och barnboks forskning, har han strävat att få till stånd 
en enhetlig formell indelning. Visserligen kan hans abstraktioner ibland tyckas väl 
hårddragna. Genretroheten blir en kvalitetstvångströja, som ett verk måste trängas in 
i: »En väsentlig aspekt på litterär kvalitet är konstverkets grad av enhetlighet. An
vändningen i ett verk i en viss genre av ett motiv som snarast hör till en annan genre 
eller en blandning av två genrer tenderar i allmänhet att störa den konstnärliga hel
heten» (Barn- och ungdomslitteraturen). Å andra sidan —  om barnboksforskning skall 
etablera sig som självständig forskningsgren, är det nödvändigt med en enhetlig ter
minologi, och där har ändå Klingberg presenterat ett genomarbetat system.

Orienterande översikter

Avsedda för universitetsbruk, lärarhögskolor etc. föreligger tre böcker i omarbetade ut
gåvor: B olin-Zw eigbergk-Ø rvig: Barn och böcker. En orientering (Rabén & Sjögren 
19 72), helt nyskriven av Mary Ørvig, Svenska Barnboksinstitutets chef; Vibeke Sty be: 
Från Snövit till Snobben (Wahlström & Widstrand 19 7 1) , svensk bearbetning av Lars 
Furuland och Stefan Mählqvist; Göte Klingberg: Barn och ungdomslitteraturen (Na
tur och Kultur 19 70), en omarbetning av författarens Barn- och ungdomsboken förr 
och nu. Dessa tre översikter behandlar inte bara böcker, som utgivits för barn, utan 
också, som brukligt är, böcker för vuxna, som kommit att bli barnläsning.

Mary Ørvigs huvuduppgift i Barn och böcker har varit att behandla barnlittera
turen i Sverige 19 45—1970. Men boken omfattar ett betydligt större material. Den 
svenska barnboken sätts in i sitt historiska och internationella sammanhang. Punktbe
lysningar bakåt ger exakta besked om viktiga stilbildande verk och påverkningskedjor, 
som lett fram till dagens situation. Kontroversiella ämnen analyseras med varsam 
hand. V i får t. ex. följa hur synen på en sådan bok som Onkel Toms stuga skiftat 
under ett sekel: först upplevdes den som indignationsroman, så kom reaktionen mot 
vad man betraktade som slavmentalitet. Nu har en ny amerikansk bearbetning god
känts av afroamerikanska expertgrupper.

Orienteringen har också stor bredd och vidgas gärna till böcker från språkområden, 
som är föga representerade i Sverige. Den innehåller ett otal nyttiga uppgifter: 
tryckeri tekniska, bibliografiska, praktiska; den har utförliga listor över böcker, skivor 
och bildband samt korta innehållsreferat över ett stort antal verk; dessutom allmän 
information om institutioner, föreningar och barnboksbelöningar. Den är utmärkt som 
uppslagsbok för den som snabbt vill få fram både data och sammanhang. Också 
debatten om barnlitteraturen aktualiseras alltifrån Maxim Gorkij och Lucy Sprague 
Mitchell till Lennart Hellsing. Hela tiden med föredömlig objektivitet.

Naturligtvis måste det följa vissa nackdelar med att koncentrera ett sa stort mate
rial i en bok på drygt 300 sidor. Sammandragen kan inte alltid ge sa mycket begrepp 
om verket. Vissa avsnitt såsom religionen i barnböckerna har blivit mycket summa
riskt behandlade. På tal om C. S. Lewis Narniaböcker kunde t. ex. hans i detalj ut
förda kristna symbolik ha nämnts. Smådetaljer kan rättas till. Klingbergs genrebe
grepp är mera avgränsat än referatet av stencilen The fantastic tale for children 
ger vid handen. Före Barbro Werkmästers DN-artikel 1 9 / 1 *97 °  skrev Margareta 
Ekström om seriernas könsroller i Herthas internationella nummer, 5 / 19 6 9 ’- hii 
Blondie, read Betty Friedan! (Bo Lundin har i uppsatsen Superhjältar och seriefors
kare, som ingår i Barnbok och barnboksforskning också utelämnat den först skrivna 
artikeln.) Men dessa småsaker väger lätt mot bokens förtjänster den är verkligen 
en orientering i ordets bästa bemärkelse och därtill rolig att läsa. Pa dess grund kan 
sedan specialstudier byggas. Inte minst skulle man önska, att Mary Ørvig själv kunde



få tid att fördjupa sig i de ämnen, hon redan gett smakprov på: Suffragetten som 
skrev flickböcker i Herthas barnboksnummer nr 1/ 19 6 8 , Den internationella flick
boken i svensk tappning, Fataburen 19 7 1 .

Vibeke Sty bes Från Snövit till Snobben har som undertitel »Barnbokens ursprung 
och utveckling» och är alltså en historisk översikt. Denna nya svenska upplaga är 
avsevärt omarbetad. Författarna har tillgodogjort sig erfarenheter från den nya barn- 
boksundervisningen i Sverige. Bokens huvuddel om barnböcker under 1900-talet 
är utökad och omdisponerad, avsnitt om barnbok och politik och om populärlitteratur 
har tillkommit. Också smärre rättelser har gjorts, och som recensent är man glad att 
se att ett par påpekanden tagits ad notam. Ännu litet finslipning skulle kunna göras. 
Det är t. ex. inte riktigt rätt att påstå att Tove Janssons första, numera sedan länge 
utgångna bok Småtrollen och den stora översvämningen har de karakteristiska illustra
tionerna. Mumintrollen är där magrare med smalare nosar, de hade ännu inte fått sitt 
slutgiltiga utseende, som Tove Jansson i en radiointervju definierat på följande sätt, 
som ger själva formen en djupdimension: »de är runda, därför att de är vänliga».

Förutom en rikhaltig litteraturlista innehåller boken också en nyttig termöversikt. 
Den oundgängliga glidningen när det gäller genrebegreppen redovisas och diskuteras 
en smula —  för närmare studium hänvisar man till Klingbergs arbeten. Boken är 
annorlunda disponerad än Mary Ørvigs, men båda böckerna ger i huvudsak samma 
kunskapsstoff. Barn och böcker utgår från genrer men har många historiska partier. 
Stybe, som börjar med en kronologisk disposition, hamnar ändå ofta i genrekatego
rier. De olika greppen kompletterar varandra, och det kan vara fruktbart att läsa vissa 
avsnitt ur de båda verken parallellt. Ett område som Stybe behandlar för snävt kan 
vara utförligare hos Ørvig och tvärtom.

Det historiska avsnittet fram till 1900 är i Från Snövit till Snobben koncentrerat 
till 13 4  sidor. En beundransvärd prestation, när man betänker att inget väsentligt ute
lämnats av nyskapande verk och stora huvudlinjer. 1900-talsdelen ger plats åt modern 
debatt. Särskilt kapitlet Barnbok och politik är en viktig bakgrund för förståelsen av 
dagens diskussion angående indoktrineringen i barnböckerna. Inte bara direkt propa
ganda kan definieras som politisk påverkan. Också till synes opolitiska barnböcker är 
uttryck för en medveten eller omedveten samhällsuppfattning, som påverkar läsaren. 
I detta sammanhang behandlas ett mindre vanligt stoff, nämligen den kinesiska barn
litteraturen —  i form av ett referat av Jean-Pierre Diény: Le monde est à vous. La 
Chine et les livres pour enfants ( 19 71).

Klingberg nalkas i Barn- och ungdomslitteraturen indoktrineringsproblemet från 
pedagogisk-historisk synpunkt i avsikt att uppöva barnboksforskarnas kritiska sinne. 
I kapitlet U ppfostringsideal och litteraturpedagogik heter det: »Uppfostringsidealet 
behöver naturligtvis inte alltid vara en medveten intention hos författaren eller 
utgivaren utan kan också på ett mera omedvetet sätt ligga till grund för produk
tionen av böcker för barn och ungdom. Att granska de bakomliggande pedagogiska 
intentionerna och attityderna är en väsentlig uppgift vid studiet av barn- och ung
domsböckerna. Definierandet av dessa intentioner och attityder och vanan att spåra 
dem i debatten och i barn- och ungdomsböckerna är en förutsättning bl. a. för ana
lysen av skolans syfte med litteraturundervisningen.»

Också Klingberg har lagt upp sin bok historiskt. Han är ju genom sin avhandling 
Svensk barn- och ungdomslitteratur 1 5 9 1 —18 39  (1964) pionjär när det gäller att 
undersöka och dra fram tidig litteratur för barn. Liksom de andra har han lyckats få 
rum med ett jättematerial inom ett begränsat område, vilket också här medför att 
vissa avvägningar kan diskuteras. Fem rader om Harriet Beecher Stowes Onkel Torns 
stuga. Mer än tre gånger så mycket om den mindre betydelsefulle Th. M. Reid —  och 
då har ändå inte en av de viktigaste länkarna mellan honom och svensk litteratur 
kommit med. Det var nämligen Reids indianroman Oceola, som fascinerade barnet 
Selma Lagerlöf och kom henne att bestämma sig för att bli författare.
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Klingbergs bok är den minst populära av de tre översikterna och förefaller i hög grad 
inriktad på att fostra blivande recensenter, lärare och forskare. Han ägnar flera kapitel 
åt fundamentala begrepp inom barnboksforskningen. Genomgående är hans strävan att 
konstruera en exakt terminologi —  hans grundläggande arbete när det gäller genre- 
taxonomier har ju ovan berörts. Kapitel som Adaption och didaktisering, Läspreferens, 
Förståelse och upplevelse av litteratur, Attitydbildning genom litteratur ger en so
lid utgångspunkt för dem som tänker forska vidare inom ämnesområdet. Från 
Klingbergs försiktiga analys av könsdifferenser kan man gå till specialundersökningar 
som Liljeströms Könsroller i ungdomsböcker och massmedia (Kynne eller kön 1966), 
Det dolda mönstret i ungdomsböcker (Könsdiskriminering förr och nu 1972) och 
Skjønsbergs Kjønnsroller og miljø i barnelitteratur (1972).

Vissa av hans analyser lockar till fördjupad debatt. De fantastiska berättelserna kan 
enligt Klingberg (och ingen bestrider väl detta) användas i undervisande syfte och 
»vara bärare av filosofiska problemställningar [...]  och av människans allra djupaste 
etiska och religiösa problem ...» . När det gäller science fiction ser han däremot under- 
hållningsmomentet som det viktigaste syftet. Modern science fiction kan betraktas 
på annat sätt. Sylvia Louise Engdahl har i uppsatsen The changing role of science 
fiction in children’s literature (The Horn Book Magazine oktober 19 7 1)  definitioner 
på fantasy och science fiction, som det skulle vara givande, om Klingberg ville ta 
ställning till i kommande systematiska analyser. Dessa litteraturarter syns ju vara före
mål för växande intresse, inte minst bland tonåringar.

»The line between science fiction and fantasy has always been hard to draw; it is 
defined in various ways. My personal view is that while both forms may, through 
the portrayal of a world other than our real world, express underlying truths about 
life as we now know it to be, science fiction also expresses ideas about things that 
are not yet known; and it does so without recourse to supernatural explanations —  
though it sometimes deals with phenomena normally thought to be ’supernatural’. 
The setting of the story plays no part in this distinction. C. S. Lewis’s adult novels 
Out of the Silent Planet and Perelandra are often called science fiction because they 
happen to take place on Mars and Venus; yet to me they are no less pure fantasy 
than his Chronicles of Narnia, for their intent is equally allegorical. They present 
their author’s vision of thruth, as does all good fantasy, but it is not the same kind 
of truth as would be presented had Lewis chosen to portray Mars realistically. In 
other words, science fiction differs from fantasy not in subject matter but in aim, and 
its unique aim is to suggest real hypotheses about mankind’s future or about the nature 
of the universe.»

T ill dessa tre översikter, som man också skulle kunna kalla läroböcker finns två 
utmärkta läseböcker, antologier, som ger tillgång till de väsentligaste av de anförda 
texterna. Mycket av det äldre materialet skulle utan dem vara svårt att ta del av. K ling
berg gav 1966 ut Läsning för ungt folk (Natur och Kultur). Den går fram till 
1830-talet och innehåller alltså äldre europeisk barnlitteratur. Boken är försedd med 
en utförlig inledning samt korta kommentarer och ger genom sitt texturval en god 
historisk orientering för den som mera systematiskt vill studera barnlitteraturens 
problem inom det väst- och mellaneuropeiska området. Verken är återgivna från 
gamla svenska översättningar men med normaliserad stavning.

Värd all uppskattning är också Furuland—Lindb er ger—Ørvig: Barnlitteratur i Sverige 
(Wahlström & Widstrand 1970). Tyngdpunkten är —  under hänvisning till K ling
bergs antologi —  lagd på den modernare litteraturen. Inom varje avsnitt —  boken 
har en sorts genreindelning —  drar den emellertid associationslinjer bakåt till tidiga 
exempel, och illustrerar därigenom kontinuiteten i den litteratur som producerats för 
barn. Avdelningen »Det goda uppförandet och exemplets makt» börjar med Aisopos 
och Comenius och slutar med Ingrid Sjöstrand. »Sagor» går från Tusen och en natt 
till Max Lundgren. Värdefullt är att flera variationer på samma tema några gånger
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får åskådliggöra hur synen på vad som är »lämpligt för barn» skiftat med århundra
dena. Fyra versioner, från Luther till Sörgården, finns av fabeln om hunden och kött
stycket; åtta bearbetningar av Hans och Greta utöver grundtexten i tredje tyska upp
lagan.

Namn och data från läroböckerna får liv inte minst i den fylliga orienteringen om 
program och debatt, som omfattar nära 200 sidor. Den börjar med Locke, går vidare 
över den viktiga Wolgastdebatten, som bl. a. berör bearbetningsfrågan, och kommer 
också in på den nazistiska styrningen av litteraturen, som kulminerade i Elvira Bauers 
kusliga antijudiska bilderböcker. Svenska programförklaringar får stort utrymme, inte 
minst den intensiva diskussionen under 60-talet med Lennart Hellsing, Gunila Am 
björnsson, Sven Wernström och Siv Widerberg, som framträdande representanter. 
T. o. m. Bibliotekstjänsts PM  för lektorer finns med (där är det plats för en liten 
rättelse, recensionerna av barnböcker får numera vara 50 ord inte 40). Kommentarerna 
är utförliga och ger den information som behövs för att förstå texterna historiskt 
och socialt. Ett samband kunde dock ha varit av intresse att påvisa. Gurli Linder, som 
så ivrigt verkade för att höja kvaliteten på barnböcker, var på Högre Lärarinne
seminariet elev till Julius Humble, den förste i Sverige, som i ett separat arbete tog 
upp barnlitteraturen till diskussion.

Specialstudier

Två samlingsverk med studier över motiv, genrer eller enstaka författare har också 
nyligen utkommit: Läsning för barn (Bonniers 19 7 1)  redigerad av Gunila Ambjörns
son och Margareta Strömstedt samt Barnbok och barnboks forskning (Almqvist &  Wik- 
sell 19 72) med Lena Fridell, som redaktör. Läsning för barn, där f. ö. Lena Fridell 
också medverkar, är populärt upplagd och artikelförfattarna har i personlig, ofta kri
tisk, form belyst sina ämnesområden. Jag  har själv medverkat där med avsnittet Var 
finns Gud i barnböckerna? —  religionen i de moderna barnböckerna är ett föga ut
forskat område —  och anser mig därför inte böra gå närmare in på boken.

Barnbok och barnboks forskning är mera vetenskapligt upplagd men består också 
den av rätt disparata element. Lena Fridell deklarerar i sin inledning, att avsikten 
med boken är att ge exempel på några av de metoder, som kan vara aktuella vid 
utforskandet av barns litteratur. Ren systematik ger som förut nämnts Klingberg  
i den inledande uppsatsen. Litteraturvetenskaplig är V ivi Edströms Berättartekniken i 
Astrid Lindgrens böcker om Em il i Lönneberga. Margot Nilson författare till mono
grafin över Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället, arbetar med psykologiska 
utgångspunkter i Tonåringars beteenden i några ungdomsböcker —  en fruktbar metod. 
Lennart Hellsing skriver personligt om en genre, som han kallar Tjuvpojksboken. 
Den uppmärksamme läsaren finner här stoff till en debatt mellan medarbetarna i 
verket. Hellsings uppfattning är, att den engelsk-amerikanska renodlade tjuvpojks
boken —  typ Richmal Cromptons Billböcker —  är samhällskritisk och har »lärt 
generationer av borgarbarn att ifrågasätta åtskilliga klassbunda värderingar». Björn  
Häggqvist inrangerar Billböckerna bland de Långserieböcker han skriver om. Han un
derstryker sambandet mellan denna populärlitteratur och masskulturen i stort (dvs. 
också gällande vuxna). Böckerna är enligt honom skrivna för en publik, som skall 
uppfostras till en bestämd plats i samhället och är alltså ett uttryck för medelklass
moralismen.

Tomas Forser skriver en kritik över kritiker. Hans uppsats Litteraturkritik som 
julklappstips är en skarp vidräkning med barnbokskritiken i ett antal dagstidningar 
och några tidskrifter från 50- och 60-talen samt från 1970. Han upplever den som 
ytterst torftig, fylld av enkla, mestadels positiva värdeomdömen av känslomässig typ. 
Inte förrän 19 70  börjar kritikerna ta ställning på allvar till böckernas idéinnehåll och 
eventuella budskap. Bilden hade blivit mer nyanserad, om Forser hade vidgat studiet 
till flera facktidskrifter —  inte bara litterära. Det är just i dem, man tar upp den
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ideologiska aspekt, som han efterlyser och där kommer också den negativa kritiken 
starkare till tals. Som exempel kan nämnas Rita Liljeströms kritik av pekböckerna i 
Hertha nr 1 / 19 6 2 : Det skall böjas i tid.

V ivi Eströms uppsats förelåg i manus redan våren 19 7 1  (enligt uppgift i boken), 
och hon har alltså inte kunnat ta ställning till artikeln om Emil i Lönneberga i Ord 
och Bild 5 / 19 7 1  av Eva Adolfssson, U lf Eriksson, Birgitta Holm, Anpassning, 
flykt, uppror: Barnboken och verkligheten. Det skulle ha varit givande med en kon
frontation mellan dessa båda tolkningar. Vivi Edströms genomarbetade analys från sti
listisk utgångspunkt frapperar genom att hon helt bortser från vad det är för sorts 
material, hon arbetar med. Här föreligger en text, likvärdig med varje annan, och den 
behandlas med samma vetenskapliga metod, som all litteratur. Detta måste vara den 
väg barnlitteraturforskaren skall gå, för att barnlitteraturen skall nå den jämställdhet 
med vuxenlitteraturen, som den ännu inte tycks ha. Pär Bergman har ännu inte nått 
därhän. Han ursäktar sig ibland en smula, för att han tar så allvarligt på några bilder
böcker.

Ord och Bild-artikeln angriper Emil som exponent för förtryckarsamhället. Presta
tion och vinstbegär ses som de egentliga drivkrafterna bakom hans upptåg. Emils 
motpol är Maria Gripes Hugo, som är fri från varje prestationsideologi. Visst. Jag 
tycker också att Hugo moraliskt sett är den mera tilltalande gestalten och erkänner 
villigt, att Adolfsson, Eriksson och Holm ger nya aspekter på de båda författarna, 
som kan vara beaktansvärda. Men de skjuter över målet i sin iver, deras slutsatser 
övertygar inte. Jag kan anföra ett par exempel. Att få det till en symbolisk kastra
tionshandling, att Emil råkar spärra in sin pappa på dass —  ett beprövat gammalt 
practical joke —  syns mig något överdrivet. De fattiga barnens dödsdrift i Astrid 
Lindgrens Sunnanäng, ser de som ett bevis på att hennes författarskap tjänar den 
bestående maktens syften (en välvilligare tolkare skulle se det sociala engagemanget i 
berättelserna). Författarna tänker betydligt mer anakronistiskt än Astrid Lindgren. 
Vilka upprorsmöjligheter tror de fanns för forna tiders fattigstugubarn?

Pär Bergman har på ett mera måttfullt sätt lagt moderna, samhällskritiska syn
punkter på Elsa Beskows bilderböcker i Studier kring Tant Grön, Tant Brun och 
Tant Gredelin  (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, nr 1 , 19 71)- Han har 
kombinerat många metoder. Hellsings Tankar om barnlitteraturen har bidragit med 
kriterier för bedömning av böckernas aktualitet. Litteraturvetenskaplig analys av kom
position och berättarteknik kommer dessa till synes enkla böcker att framstå som 
komplicerade, genomarbetade konstverk. Alla de olika facetterna har resulterat i en 
mycket underhållande bok, lustbetonad att läsa inte minst för att Bergman själv varit 
så road av sitt ämne.

»Att kritisera Elsa Beskow, om hon framhåller t. ex. typiskt ’borgerliga’ värde
ringar och normer, fast förankrade i den värld hon vuxit upp i och i hög grad domine
rande under den —  låt vara långa —  tid hon skrev de fem bilderböckerna [...]  är 
naturligtvis befängt», skriver Bergman. Han fortsätter resonemanget senare i boken: 
»Marxistiskt klasstänkande och marxistisk dialektik stod henne fjärran, vilket självfal
let ej hindrar, att hennes verk kan utsättas för marxistiska tolkningar.» I Bergmans 
måttfulla version har metoden visat sig fruktbar. Genom att skickligt foga ihop många 
smådrag, plockar han samman den samhällsbild, som böckerna ger uttryck för. Att det 
är en borgerlig idyll har väl inte varit svårt att upptäcka förut heller, men Bergman 
har detaljerat klarlagt dess olika beståndsdelar.

Ibland tar han dock till litet i överkant och pressar materialet i hårdaste laget för 
att få det att stämma med sin tes. Farbror Blå blev t. ex. förargad, när han upptäckte 
att hans skyddslingar Petter och Lotta gick omkring och tiggde för att få ihop till 
ett par nya åror till hans båt. ’Vem har lovat er att gå omkring och tigga på gar- 
darna?’, frågade han hetsigt. En ganska naturlig reaktion, som Bergman lyckas komp
licera på följande sätt. »Vem skulle ha lovat dem, när inte han gjort det? Vem skulle
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acceptera tiggeri, när borgaren ej tolererar oreglerade penninginkomster utanför skrå
stadgor o. d.?»

Något överdriver han väl också symboliken i Elsa Beskows attribueringsteknik, även 
om iakttagelserna är sinnrika. När var och en har sina rätta attribut, är allt i sin fulla 
ordning. »Fara hotar», när personerna blir av med dem, som t. ex. när Tant Grön 
ställer ifrån sig sitt paraply. Man måste då och då gå tillbaka till själva bilderböckerna 
för att återställa proportionerna. På Tant Bruns födelsedag uppträder Farbror Blå 
och barnen utklädda och har alltså lämnat sina attribut. Bergman kommenterar scenen 
på följande sätt: » . . .  en maskerad som kan vara farlig och som blott högst tillfälligt 
sanktioneras av sam hället.. .» . Att använda så starka ord finns inte stöd för i texten.

Bergmans sinne för detaljer är dock egentligen bokens styrka. Han har noggrant 
granskat tidsbestämningen och lokalfärgen och har funnit, att böckerna, som ansetts 
spegla 18 50 —60-talet i själva verket omfattar en lång tidrymd. Enskildheter finns —  
bl. a. en karta i skolrummet, som Bergman påpassligt iakttagit —  som kan hänföras till 
århundradets början, medan andra företeelser hör hemma vid seklets slut. Om man 
skall vara riktigt noga —  och det är ju Bergman själv —  så behöver rädslan för 
Lasse-Maja i Tant Bruns födelsedag dock inte innebära att 18 13  är en terminus ante 
quem för födelsedagsfesten. Lasse-Maja fick livstids fängelse då, men benådades 18 35  
och levde (visserligen oförvitligt) i ytterligare 10  år. Eller är vi nu inne på »knappo- 
logiska spörsmål», för att citera Bergman, när han ursäktar sig för att skriva om små 
detaljer i en bilderbok.

Under 1960-talet har könsroller i barnböcker börjat uppmärksammas av både 
forskare och recensenter. Bergman snuddar vid ämnet. I förbigående konstaterar han, 
att barnen i boken Petters och Lottas ju l arbetade med markant könsrollsfördelning. 
Snarast är väl uppdelningen i manliga och kvinnliga sysslor mindre än väntat med 
hänsyn till tiden. Mera markerade roller finns i Tomtebobarnen. Kerstin Thorvall 
har diskuterat dem i artiklar i Expressen (juni, juli 1965) och Pär Bergman själv 
i uppsatsen Elsa Beskows Tomtebobarnen —  en miniatyr mono gr af i (i Lyrik i tid och 
otid, 19 7 1) . I Petters och Lottas jul framhåller Elsa Beskow som en nackdel att 
Petter »inte brytt sig om att lära sig sy». Och det är Tant Grön, som hjälper 
Petter att tillverka en bokhylla. I övrigt har Bergman i boken om tanterna inte 
närmare gått in på könsrollsfrågan.

De som framförallt arbetat med dessa frågor är som ovan nämnts sociologen Rita 
Liljeström  i Sverige och litteraturhistorikern Kari Skjønsberg i Norge. Var för sig 
och med olika metoder har de kommit till samma resultat: barnböckerna drar upp be
stämda gränser för könen på ett sådant sätt att det stämmer med samhällets allmänt 
accepterade normer. De konserverar de gamla rollerna.

En punktundersökning, som speglar tidens idéer och kommer in på problem, som 
ännu är aktuella har Klingberg gjort i skriften Sekelskiftets barnbokssyn och Barn
biblioteket Saga (Svensk Läraretidnings förlag 1966). Den har ett komplement i Signe 
H. Wranérs minnen från samma tid, den rikt illustrerade I Sagas tjänst (Svensk 
lärartidning 1966). Klingberg har noga klarlagt hur Sagas historia är sammanlänkad 
med sekelskiftets pedagogiska debatt, och att speciellt Fridtjuv Berg framförde en ro
mantisk pedagogisk motivering för det nya förlaget. Av intresse är också den detalje
rade undersökningen av hur bearbetningarna, särskilt Fridtjuv Bergs, tillgått. Frågan 
om bearbetningsprinciper är ju fortfarande aktuell och de åsikter, som hävdas i Kling- 
bergs bok leder därför fram till våra dagars debatt.

Finn Zetterholms Barnvisan i Sverige (Proprius 1969) är avsedd som en introduk
tion till den svenska barnvisan kring sekelskiftet. Boken har undertiteln »bakgrund, 
genrer och motiv». Den är personligt skriven och författaren döljer inte vad han 
tycker om torftiga läseboksdikter och »välmenande damers välgörenhet» —  dvs. 
Fredrika Bremers och Thekla Knos’ strävan att skapa en litteratur för fattiga barn.
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(En mera nyanserad syn på Bremer och Knös finner man i Eva von Zweigbergk 
Barnboken i Sverige 17 5 0 - 19 5 0  samt hos Furuland-Lindberger-0 rvig.)

Zetterholm följer i långa stycken Klingbergs böcker, vilket han också villigt er
känner. Utifrån den av Klingberg dokumenterade debatten, och diverse andra premis
ser, bland dem kvinnans frigörelse, drar han raska slutsatser angående orsaken till 
barnvisans uppblomstring just vid sekelskiftet. Bäst är kapitlen om den nya barnvisan 
(Zetterholms egen favorit). De har karaktären av en inventering, tar upp genre efter 
genre och ger en fyllig bild av visbeståndet. Kommentaren ger här uttryck för en fin 
känsla för materialet.

Den tidiga religiösa litteraturen för barn är noga utforskad —  barnlitteraturen var 
ju från början i huvudsak religiös. Moderna religiösa böcker har inte i någon högre 
grad varit föremål för undersökningar. När Zetterholm i kapitlet Religiösa barnvisor 
understryker, att materialet är svårutforskat har han alldeles rätt. Denna litteratur —  
särskilt den frireligiösa —  marknadsfördes ofta på annat sätt än övriga böcker. 
Stybe skriver: »Den religiösa barnlitteraturen har hittills knappast varit föremål för 
några studier i vårt land; förmodligen har den ofta av kritikerna ansetts estetiskt 
mindervärdig.» Zetterholms kapitel om barnvisorna är ett gott bidrag till denna forsk
ning. Ett annat försök har gjorts av den finländska tidskriften A d lucem, som ägnade 
nr 3 / 1 9 7 1  åt kristen barnlittratur. Dess uppsatser är mer kritik än analys. Det blir 
lätt så, när man inte söker sig fram till andra religiösa böcker än dem som kommit 
på religiösa förlag. Ett undantag har gjorts för Britt G. Hallqvist, som fått en egen 
inträngande studie av Majlis Qvickström. De flesta uppsatserna är snarast debattartik
lar och därmed närmar vi oss det sista avsnittet i denna översikt:

Debatt

Av de historiska arbetena framgår att samtidens debatt påverkat barnböckernas ideal 
och utformning. Också för den som i dagens läge vill studera barnlitteraturens ut
veckling är det nödvändigt att känna till de senaste årens livliga diskussion. Fast 
min översikt framförallt skall behandla forskning, vill jag därför ändå på det be
gränsade utrymme som står till buds åtminstone nämna några aktuella inlägg. Jag vill 
också erinra om det utförliga debattavsnittet hos Furuland-Lindberger-Ørvig. Den 
som vill fördjupa sig i ämnesområdet bör lämpligen gå till de utförliga litteratur
listorna i Från Snövit till Snobben och Barn och böcker samt till Kari Skjønsbergs 
bibliografi Fortegnelse over litteratur i Norge, Sverige og Danmark om barns og unges 
fritidslesning (Universitetsforlaget 1967).

Ett typiskt exempel på att barnboksforskning innebär en växelverkan mellan de
batt och vetenskap är Lennart Helising: Fankar om barnlitteraturen (Rabén & Sjö
gren 19 63), av Pär Bergman betecknad som »redan klassisk». Den utnyttjas alltså av 
forskare och den innehåller både forskning och debatt. En del i boken är redan över
spelat —  t. ex. den långa kritiska recensionen av Barn och böcker, som ju nu blivit en 
helt annan bok. Men många av hans definitioner äger fortfarande giltighet och lig
ger till grund för dagens diskussion. Hellsing ser barnboken (liksom konsten över 
huvud taget) som ett uppfostringsmedel och har i kapitlet Barnlitteraturens mal och 
medel satt upp fyra huvuduppgifter för barnlitteraturen: 1

1 . Att lära barnet behärska språket.
2. Att orientera barnet i tiden och rummet.
3. Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om 

den enskildes förhållande till sin omgivning —  berätta om relationer mellan oss 
människor.

4. Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram —  eller kanske snarare akti- 
visera —  själva livskänslan.
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Gunila Ambjörnsson har i Skräpkultur åt barnen (Bonniers 1968) tagit upp frågan 
om den påverkan barn utsätts för av det (ofta torftiga) kulturella utbud, som erbjuds 
dem. När det gäller litteraturen vill hon understryka, att det inte bara är östländernas 
böcker som har styrd tendens:

»Man föreställer sig i västvärlden gärna att vår barnbok är fri från allt detta, man 
föraktar Östeuropas sätt att ta barnboken på allvar och berömmer sig av att inga 
didaktiska, inga moralistiska eller politiska tendenser står att finna i barnboken från 
Västeuropa eller USA. Men jag tror man tar fel: även här är barnboken ett uttryck 
för varje lands fördomar och ideologiska struktur, och det negativa urvalet, bortvalet 
av ämnen och teman är lika viktigt som vad som faktiskt beskrivs.»

Vissa partier av boken har blivit mindre relevanta under de år som gått sedan boken 
skrevs. Men den dolda indoktrineringen i barnböckerna och kravet på en samhälls
kritisk barnlitteratur är huvudfrågor i den aktuella debatten. De är förutsättningar för 
en sådan studie som den ovannämnda Ord och Bild-uppsatsen av Adolfsson—Erik sson— 
Holm. Dessa frågor tillika med He Usings krav på att böckerna skall orientera om den 
sociala verkligheten ligger bakom den av Kerstin Allroth  och Christer Sundström 
redigerade Barn, böcker och samhälle (Prisma 1970). Boken består av temperaments- 
fuila debattartiklar, delvis i samtalsform, samt kritik och ideologiska artiklar. Helena 
Sandblads Kitty, Biggies, Femböckerna —  böcker för de många är ett nyanserat inlägg 
i den ständiga Bly tondiskussionen (mer finns hos Furuland-Lindberger—Ørvig). Ett 
friskt initiativ är att låta etnografer kritisera böcker om barn från primitiva miljöer: 
Barnböckernas främmande folk  heter uppsatsen och den ger en skrämmande bild av 
hur osann och skev informationen om dessa kulturer är. Kerstin Stjärne-Nilsson 
visar i Vad rätt du tänkt hur på analogt sätt ett försåtligt klichéartat rastänkande 
smyger sig in i småbarnsböckerna.

Gentemot samhällsdebattörernas kritik kämpar å andra sidan en del författare för 
sin rätt att skriva precis som de själva vill. I Ord och Bilds barnboksnummer 1964 
hävdade Astrid Lindgren barnboksförfattarnas frihet. Hon menade, att vuxenförfat- 
tarna får skriva som de vill; det är bara för barnboksförfattare man skriver regler. 
Där överskattade nog Astrid Lindgren vuxenförfattarnas privilegier. Svanberg ville 
ju exempelvis i essay samlingen Poesi och politik, att vuxenförfattarna skulle bli sam
hällsengagerade —  alltså precis samma krav, som nu ställs på bar nboksförf attar na.

I direkt polemik mot Ambjörnssons Skräpkultur åt barnen skriver Hans Peterson 
i Barn Barnbok Barnboksförfattare (Almqvist &  W iksell 1970): » . . .  ska man göra 
propaganda för en bättre värld, för en demokrati som ännu ingen sett till, så bör det 
gå via skolan eller TV , genom saklig information som sjuåringen mycket väl fattar. 
Men att göra barnboken till ett propaganda- eller upplysningsorgan är förmodligen 
att helt mosa dess litterära värde.

Det är knappast på det sättet man närmar barnboken till romanen. Snarare genom 
en fördjupad personskildring av en individ som mycket väl kan tänkas bli påverkad 
av alla de yttre fakta, som hör hemma i dagens debatt.»

Barn och kultur har länge varit ett eftersatt område i svenskt kulturliv. Barn har varit 
ett folk i ett främmande land. De som sysslat med barnkultur har känt sig sedda över 
axeln, inte riktigt erkända. De sista 10  årens ökade forskning och intensiva debatt 
visar ändå att en utveckling är på väg. Mot jämlikhet?


