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Inledning 

En av de första böckerna i Sverige utgiven för barn och unga är en bearbetning av 

den tyske prästen Conrad Portas Een sköön och härligh jungfrw speghel. Boken 

kom ut 1591 med det didaktiska syftet att spegla hur en kristen, ädel och dygdig 

adelsflicka skulle bete sig.1 Jämfört med vuxenlitteraturen har barnlitteraturen ge-

nom alla tider pålagts olika slags pedagogiska, moraliska eller ideologiska normer 

och värderingar beträffande dess beskaffenhet och innehåll. – Alkohol, våld, sex-

ualitet, svordomar, rasism, kvinnoförtryck, upproriska barn och elaka föräldrar är 

några av de ämnen som varit tabu i barnboken och under tidernas lopp givit upp-

hov till häftiga debatter. Olika tidsandor har påverkat såväl vad som skrivs som 

vad författare kan publicera. Men barnlitteraturen har också i stor utsträckning 

redigerats i efterhand, exempelvis H.C. Andersens saga Den lilla flickan med sva-

velstickorna där slutet med uppstigandet till himlen strukits i en del moderna ut-

gåvor som en anpassning till vårt sekulariserade samhälle.2 Adaptationer, dvs. 

bearbetningar har alltsedan 1700-talet när barnlitteraturen började utvecklas varit 

mycket vanliga i avsikten att anpassa och modifiera verk till nya marknader och 

målgrupper. En rad litterära verk som inte ursprungligen var skrivna för barn, 

varav Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) utgör paradexemplet, har adapterats 

på olika sätt för att bli lämplig barnläsning.3 Kari Skjønsberg, norsk barnlitteratur-

teoretiker menar att de otaliga adaptationerna i och av barnlitteraturen ofta resulte-

rat i att författaren närmast utplånats. Vem som står bakom reviderade utgåvor av 

klassiska texter får vi dessutom sällan veta i likhet med hur vi i regel inte blir upp-

lysta om att verken är förkortade eller på annat sätt bearbetade.4 Barnlitteraturen 

utmärker sig således av en anonymitet kring upphovspersonen som delvis är 

kopplad till dess lägre litterära status i förhållande till vuxenlitteraturen. Det är 
                                                
1 Denna religiösa uppfostringsskrift var dedicerad till Karl IX’s sexåriga dotter Katarina. Svensson, S. (2004), 
Barnlitteraturen i Sverige under fyra sekler, s. 5. 
2 Kåreland, L. (2015), Skönlitteratur för barn och unga, s. 144 f. 
3 Fridell, L. (1983), ”Barnböcker – för alla barn?”, s. 8. 
4 Skjønsberg, K. (1982), Vem berättar? Om adaptationer i barnlitteratur, s. 142. 
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först under relativt sen tid i och med det att barnboken värderas som ”konstverk” 

och ”klassiker” som det kunnat uppfattas som kontroversiellt att gå fram med 

saxen. Under de senaste åren har häftiga debatter förts i media kring censur och 

strykningar i barnböckerna och gränsen mellan vad som bör skrivas om, förses 

med förklarande förord, sorteras bort eller sparas är svår att dra.5 I bibliotekslagen 

står det: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demo-

kratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning.”6 Men hur omsätter biblioteken den principiella informations- och 

yttrandefriheten i praktiken? Är dagens föräldrar, pedagoger och bibliotekarier 

överdrivet beskyddande eller handlar det om en ökad medvetenhet om vikten av 

en seriös granskning av barnlitteraturen? Vad är skillnaden mellan censur och 

adaptationer? Dessa är några av de frågor som ligger till grund för denna uppsats 

vars analysföremål är barnboksdebatt från slutet av 1800-talet fram till idag, samt 

fyra adaptationer av sagan om Rödluvan.  

 

Studiens relevans för biblioteks- och informationsvetenskap är klar eftersom frå-

gan om vad barnlitteraturen får innehålla och vilka värderingar den sprider knyter 

an till bibliotekariens roll som förmedlare av barnlitteratur. Det talas om såväl 

avsaknaden av debatterande bibliotekarier i offentligheten som om vikten av en 

större diskussion mellan kollegor på biblioteken om svårhanterliga ämnen och 

böcker.7 En ökad medvetenhet bland bibliotekarier i förhållande till vilka drivkraf-

ter och maktfaktorer som påverkar litteraturens roll i samhället skulle kunna mot-

verka detta problem. För att kunna vara en kritisk och reflekterande praktiker som 

kan motivera såväl urvalsprocess som arbetssätt är det dessutom viktigt att på-

minna sig om att professionen innehar en maktposition och därmed ett ansvar i 

förhållande till val av inköp, gallring och förmedling av litteratur. Detta blir extra 

viktigt i fråga om barnböcker där målgruppen inte på samma vis som vuxna kan 

föra sin egen talan och framföra egna önskemål.  

                                                
5 Jag syftar främst på den nymoralistiska debatten 2010 och rasismdebatten 2012, vars innehåll behandlas i 
nästa kapitel. 
6 Bibliotekslag (2013:801). 
7 Detta diskuteras bl.a. i kandidatuppsatsen Lilla Hjärtat och alla små brokiga bibliotekarier: En studie av 
hur Lilla Hjärtat hanterats på Folkbiblioteken (2013) av Martina Karlsson & Sandra Lundin Hedlund. 
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Det centrala i studien, som görs inom ramen för biblioteks- och informationsve-

tenskap, är samspelet mellan barnlitteratur och samhälle. Studiens ansats är såle-

des litteratursociologisk. Litteratursociologin som forskningsfält studerar litteratu-

ren som socialt fenomen, som system och institution i samhället. Frågor som be-

aktas är bl.a. vilka yttre villkor som påverkar litteraturen rörande bokmarknad, 

förlag, författarlöner etc., vilken bild av samhället som förmedlas i litteraturen 

samt hur litteraturen påverkas av tidsanda och olika kulturströmningar.8 I den här 

studien behandlas den sistnämnda aspekten, dvs. litteraturen som opinionsbildare 

och förmedlare av olika idéer och däri bibliotekariers roll och eventuella ansvar 

som förmedlare av barnlitteratur. Fredric Jameson, marxistisk litteraturkritiker 

betraktar det individuella litterära verket som en symbolisk handling, vilket kan 

förstås som ”den fiktionaliserade eller formella lösningen av verkliga motsätt-

ningar.”9 Barnlitteraturen kan på så sätt ses som en del av en social process, som 

ett inlägg i en fortlöpande debatt och diskussion om makt och sociala relationer. 

Ensamhet och utanförskap är temat i den svenska barn- och ungdomsbokutgivning 

2013 enligt Svenska barnboksinstitutets årliga bokprovning 2014. I allt från 

dystopiska ungdomsböcker till bilderböcker för yngre barn skildras det hur barn 

sviks av vänner, föräldrar eller på olika sätt känner främlingskap och ångest inför 

tillvaron. Åsa Warnqvist, forskare vid Sbi ser det som tecken i tiden – samtidigt 

som samhället blir mer individualiserat har rapporter kommit som pekar på barn-

fattigdom och ökade sociala klyftor.10 Många barn idag har inte föräldrar som har 

råd att köpa böcker åt dem eller där böcker är en naturlig del av vardagen, och de 

barn som har det har inte alltid föräldrar som har tid att läsa för dem. Detta till-

sammans med de senaste årens krisrapporter om avtagande läsvanor och läskun-

nighet bland svenska barn och unga har satt läsningen och bibliotekets roll som 

litteraturförmedlare högt på agendan.11 Särskilt för barn med annat modersmål än 

svenska spelar skol- och barnbibliotek en viktig roll för deras litteraturförsörjning, 
                                                
8 Kåreland, L. (2015), Skönlitteratur för barn och unga, s. 159 f. 
9 Zipes, J. (1984), Saga och samhälle, s. 11. 
10 Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation. Årgång 2013: 12 mars–24 april 2014, s. 
5 ff.  
11 Se t.ex. PIRLS 2011: Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv (2012) och 
PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, svenska och naturvetenskap (2013). 
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både för att få tillgång till böcker på sitt eget språk och för lättlästa böcker på 

svenska.12  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka barnboksdebatten i Sverige ur ett 

längre tidsperspektiv för att se hur idéer och föreställningar kring litteratur och 

barns läsning har utvecklats sedan slutet av 1800-talet. Vidare ämnar jag analysera 

hur språket och innehållet i sagan om Rödluvan har reviderats över tid för att kon-

kretisera hur olika tiders attityder i förhållande till barn återspeglas i litteraturen, 

samt hur barnlitteraturen i sig konstituerat olika bilder av barn och barndom som 

påverkat synen på barnet. Det övergripande syftet är att bidra med ett kunskaps-

underlag för fortsatt reflektion och samtal kring barns läsning och förmedling av 

barnlitteratur på biblioteken. En kunskap om kopplingen mellan samtid och dåtid, 

och litteraturen som både konstform och uttryck för samhällsföreteelser ses här 

som central för att kunna föra en levande diskussion på biblioteken om barnlittera-

tur utifrån hur adaptationer speglar den samtid de bearbetades i och den barnboks-

debatt som förts utanför biblioteken. Det empiriska material som analyseras ut-

görs dels av teoretisk litteratur som pekar ut bestämda diskurser, dels av fyra vari-

anter av sagan om Rödluvan: Conte de la mère grande, den muntliga medeltids-

versionen berättad av Louis & François Briffault i Nièvre 1885.13 Le Petit 

Chaperon Rouge (1697), den första litterärt nedtecknade versionen av Charles 

Perrault. Rotkäppchen (1812) av bröderna Jacob & Wilhelm Grimm. Samt The 

Company of Wolves (1979) av Angela Carter. Den överordnade frågeställningen 

lyder: 

  

Vilka idéer, ideologier, normer och värderingar avspeglas i litteraturen, och 

hur har dessa föreställningar förändrats över tid?  

 
                                                
12 Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 21. 
13 Senare rekonstruerad och publicerad av Paul Delarue i ”Les Contes merveilleux de Perrault et la tradition 
populaire.” Bulletin folklorique de l’Île-de-France (1951). Tatar, M. (2002), The Annotated Classic Fairy 
Tales, s. 369. 



 9 

Detta problemområde söker jag besvara genom följande frågeställningar: 

 

• Hur har språket och innehållet bearbetats i Rödluvan?  

• Vilka subjektspositioner uppmuntras läsaren att inta i de olika versionerna 

av sagan? 

• Hur ser de historiskt formerande villkoren ut för de disparata diskurserna? 

• Vilka subjektspositioner dominerar det diskursiva fältet och hur skiljer sig 

dessa utsagor åt? 

• Vilka begrepp i det empiriska materialet är centrala och vilken betydelse 

ges dessa begrepp inom diskurserna? 

 

Innan jag redogör för tidigare forskning skall jag ge en kortfattad beskrivning av 

centrala termer och avgränsningar, samt säga några ord om frågan varför barn bör 

läsa böcker.  

Definitioner och avgränsningar 

I studien betraktas synen på barnlitteraturens roll och vad den får innehålla som 

utspelande sig på ett diskursivt fält, och undersökningen inriktar sig på de stri-

dande föreställningar som uttrycks inom och mellan de olika diskurserna samt i de 

specifika adaptationerna. Med diskurs avses det enkelt uttryckt ett bestämt sätt att 

tolka världen och med diskursivt fält avses det övergripande sociala område där 

olika diskurser täcker samma terräng som de strider om att ge innehåll åt var och 

en på sitt sätt. När jag framgent talar om barnboksdiskursen syftar jag på detta 

diskursiva fält.14 Begreppet adaptation ges här en vid definition innefattande alla 

textuella och bildmässiga bearbetningar av litteratur – förkortningar, översättning-

ar, moderniseringar, didaktiseringar och transmedieringar (bearbetning av stoff 

från ett medium till ett annat). Kari Skjønsberg pekar på olika grundmotiv för ad-

aptationerna: pedagogiska, moraliserande, beskyddande, i underhållningssyfte för 

att verket skall bli mer lättläst eller i kommersiellt syfte för att nå största möjliga 

                                                
14 Winther Jørgensen, M. & Philips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 64.  
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internationella marknad.15 Tonvikten i den här studien ligger på adaptationer som 

tillgripits i syfte att påverka barnläsaren enligt en viss tids normer och värdering-

ar. Normer är föreskrifter för mänskligt handlande ifråga om rätt eller fel, normalt 

eller onormalt beteende. Värderingar används ibland synonymt med normer, men 

definieras här som de värdeomdömen (moraliska, ideologiska, estetiska, ekono-

miska etc.) som normerna stödjer sig på. Dessa värden kan vara intrinsikala och 

instrumentella. När barnlitteraturen ges ett intrinsikalt värde innebär det att den 

ses som ett mål i sig själv, med ett inneboende egenvärde. När barnlitteraturen 

istället ges ett instrumentellt värde innebär det att den tillmäts ett värde som medel 

till ett mål, t.ex. att via läsning utveckla barnets språk.16 Den vanligaste definition-

en av barnlitteratur är texter som producerats, konsumerats, bearbetats och utgi-

vits för barn och ungdomar. Begreppet svensk barnlitteratur omfattas i regel och 

även i den här studien av såväl svenska författares skrivna verk som översättning-

ar från andra språk eftersom importen från andra språkområden alltid spelat en 

viktig roll för svensk barnlitteratur.17 Fokus för uppsatsen är sagoadaptationer. 

Enligt Charlotte Bühler, österrikisk psykolog verksam i början av 1900-talet, finns 

det en speciell sagoålder eller ”slukarålder”, nämligen perioden mellan 4–9 år. 

Sagan med sin stiliserade form, arketyper och blandning av vardagligt och overk-

ligt svarar mot denna åldersgrupps behov av både spänning och trygghet.18 Barn-

boksförfattaren Lennart Hellsing vänder sig mot denna typ av uppdelningar i 

barnlitteraturen och hävdar att ”sagoåldern” liksom ”bilderboksåldern” och ”även-

tyrsåldern” är evig – såväl vuxna som barn vill ha både realism och fantastik.19 Jag 

instämmer med Hellsing men utifrån uppsatsens övergripande syfte diskuterar jag 

här främst sagan som en litterär genre riktad till barn och ungdomar. Termen saga 

ges ofta en bred betydelse som historia eller berättelse. I den här studien syftas det 

på ”den litterära genre som kännetecknats av ett overkligt eller fantastiskt, ibland 

allegoriserande eller moraliserande innehåll.”20 Tyngdpunkten i kommunikations-

processen är i sagan förlagd på den poetiska funktionen, en term myntad av den 
                                                
15 Skjønsberg, K. (1982), Vem berättar? Om adaptationer i barnlitteratur, s. 20. 
16 Heberlein, A. (2014), Etik: Människa, moral, mening, s. 45 f. 
17 Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 10. 
18 Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 65. 
19 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 100. 
20 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: saga [2015-02-27].  



 11 

rysk-amerikanska lingvisten Roman Jakobson, vilket syftar på meddelandets 

konstnärliga form och hur den används.21 Sagan som litterär genre följer strikta 

och på förhand givna mönster, och har med sin symboliska form möjliggjort dolda 

betydelser. Under diktaturen i Ryssland på 1930-talet blev sagor och fantastiska 

berättelser en form som gjorde det möjligt för sovjetiska författare att gömma 

kontroversiella ämnen och regimkritik eftersom de makthavande inte brydde sig 

om dessa harmlösa barnkammarsagor.22 Sagoformen har därmed på ett intressant 

sätt använts för att föra fram subversiva budskap, samtidigt som den också har 

fungerat som en förstärkare av olika tiders moraliska och ideologiska värdesy-

stem. Såväl folk- som konstsagorna har bearbetats otaliga gånger. Folksagan är 

den muntligt traderade prosafolkdikten som till skillnad från konstsagan inte kan 

hänföras till en författare.23 Rödluvan brukar betecknas som en klassisk folksaga, 

men egentligen är den alltsedan Perraults litterära version snarare en konstsaga. 

Med undantag från vissa reflexioner kring min 3-åriga dotters reaktioner på vissa 

barnböcker kommer inte barns läsning, dvs. deras faktiska lässituation beröras i 

den här studien. Detta är annars ett relativt outforskat ämne som skulle kunna mo-

tivera en egen studie. 

Varför bör barn läsa böcker? 
Vilka värderingar och attityder som berättelser för barn sprider är nära samman-

flätad med frågan om vad barn- och ungdomslitteraturen har för värde och bety-

delse. Ett kärnfullt svar ges av Albert Einstein: ”If you want your children to be 

intelligent read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read 

them more fairy tales.”24 Själv skulle jag vilja svara: för att boken som medium 

ger oss möjlighet att på ett unikt sätt både lämna verkligheten och se den, fast i ett 

annat ljus. I en film rullas bilderna upp för åskådaren, men i en bok är det upp till 

läsaren själv att med sin fantasi och föreställningsförmåga skapa egna bilder i hu-

vudet. ”Det skall finnas en väg där författaren stannar och barnet går vidare. Ett 
                                                
21 Jakobson, R. (1993), ”ur Lingvistik och poetik”, s. 17 ff.  
22 Nikolajeva, M. (2006), ”Censurens solsida – speglingar av rysk barnlitteratur under diktaturen”, s. 28 f. 
23 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: folksaga [2015-02-27]. 
24 Gaiman, N. (2013), ”Why our future depends on libraries, reading and daydreaming”. 
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hot eller en härlighet som aldrig kan förklaras”, som Tove Jansson skriver om sitt 

skapandecredo av barnböcker, vilket även var estetisk riktlinje för hennes vuxen-

böcker.25 Lennart Hellsing ställer i sin bok Tankar om barnlitteraturen (1963) upp 

följande fyra funktioner för barnboken: 

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 di-
rekt, att suggerera fram – eller kanske snarare aktivera – själva livskänslan.26  

 

Av dessa punkter lyfter han fram den sista som den allra viktigaste, dvs. att böcker 

får oss att se oss själva, våra livsmöjligheter och ger oss ”vägar till glädje, eller 

vägar ut ur sorg och misströstan.”27 Jämte självinsikt kan böcker också skapa för-

ståelse och empati för hur andra människor lever och tänker. Olof Lagercrants 

skriver i sin bok Om konsten att läsa och skriva (1985) att när vi läser: ”Stiger 

varelser, natur, eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller för tusen år sen, fram i 

vår inbillning. Det är ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gra-

var förmåtts att gro.”28 ”Underverket” som Lagercrants beskriver är hur skrivandet 

som i sig själv, i sin utformning är livlöst kan resa sig och börja leva i en läsning. 

Här skiljer sig inte barnlitteratur från vuxenlitteratur. Båda bygger upp vårt tanke- 

och känsloliv, vår kulturella och materiella verklighet, och ger oss referenssystem 

med vars hjälp vi kan förhålla oss till och ifrågasätta omvärlden. Pierre Bayard, 

fransk litteraturprofessor hävdar att vi på det sättet själva är litterära konstruktion-

er, summan av vårt inre bibliotek.29 Detta inre bibliotek markerar enligt en annan 

fransman, sociologen Pierre Bourdieu vår sociala position i samhället. Hur vi lä-

ser, vad vi läser och varför vi läser är uttryck för smak som i sin tur påverkas av 

sociala faktorer som klass, kön, sexualitet, uppfostran, utbildning, etnicitet och 

ålder.30  

  

                                                
25 Westin, B. (2007), Tove Jansson – Ord, bild, liv, s. 349. 
26 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 26. 
27 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 25. 
28 Lagercrantz, O. (1985), Om konsten att läsa och skriva, s. 7. 
29 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 168.  
30 Carle, J. (2003), ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, s. 397 f. 
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Tidigare forskning 

I följande kapitel ges en kort beskrivning av det barnlitterära forskningsfältet som 

helhet samt en presentation av relevant forskning för den här studien.  

Det barnlitterära forskningsfältet 
Barnlitteraturforskningen är ett relativt ungt forskningsområde och rymmer en rad 

olika ämnen vilket gör det till ett tvärvetenskapligt fält som omfattar pedagogik, 

litteraturvetenskap, litteratursociologi, idéhistoria, genusvetenskap, barndoms-

forskning, biblioteks- och informationsvetenskap etc. Parallellt med det politiska 

klimatets radikalisering och barnpsykologins utveckling började barnlitteraturen 

studeras på allvar under 1960-talet.31 1965 bildades Svenska barnboksinstitutet 

(Sbi) som blev en viktig resurs och samlingspunkt för forskning och vetenskaplig 

dialog. 1970 fick barnlitteratur ställning som ett eget universitetsämne och 1982 

inrättades en särskild professur med inriktning på barn- och ungdomslitteratur vid 

Stockholms universitet.32 Därefter har det skett en intensiv utveckling inom områ-

det och idag ges kurser i barn- och ungdomslitteratur vid en mängd universitet 

världen över. Boel Westin, professor i barn- och ungdomslitteratur vid Stock-

holms universitet menar att forskningen om barnlitteratur har övergått från att 

vara normativ till att bli diskursiv. Barnboken har alltmer blivit en integrerad del 

av ett lands litterära utveckling och barnboksforskare har under senare år särskilt 

ägnat sig åt att studera samspelet som finns mellan barn- och vuxenlitteratur.33 

Lena Kåreland, litteratursociologiskt inriktad barnboksforskare påpekar att barn-

bokens status och prestige har ökat till följd av dess akademiska status; barnboken 

                                                
31 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 100. 
32 Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 11. 
33 Westin, B. (2002), ”Vad är barnlitteraturforskning?”, s. 131 f. 
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betraktas inte som förr främst som ett didaktiskt hjälpmedel utan har blivit littera-

tur som bedöms och diskuteras utifrån estetiska och konstnärliga kriterier. Hon 

konstaterar likväl att barnlitteraturen ännu inte nått in i vuxenlitteraturens finrum 

– ingen barnboksförfattare har fått Nobelpriset, och ingen barnboksförfattare har 

än så länge valts in i Svenska Akademien.34  

Forskning om adaptationer, ideologi och censur i barnlittera-
turen 
Det finns ett flertal historiska översiktsverk om barnlitteraturen i Sverige; de 

första arbetena är Göte Klingbergs Svensk barnlitteratur 1591–1839 (1964) och 

Eva von Zweigbergks Barnboken i Sverige 1750–1950 (1965). I skrivande stund 

arbetar Åsa Warnqvist, Boel Westin och Lena Kåreland m.fl. med ett stort projekt 

– ”Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia från 1300-talet till 2010-

talet” – som blir det första flerbandsverket om den svenska barn- och ungdomslit-

teraturens historia.35 De litteraturhistoriska översiktsverken berör i mer eller 

mindre hög grad frågan om adaptationer, ideologiska värderingar och censur i 

barnlitteraturen. Men än så länge har det inte skrivits någon specifik studie om 

vare sig barnboksdebatt eller bearbetningarnas betydelse i barnlitteraturen utifrån 

ett längre tidsperspektiv. Ändå står det klart att barnlitteraturens värden och värde-

ringar idag är ett centralt diskussionsämne såväl i samhället som vid skolor och 

universitet. Svenska barnboksinstitutet har givit ut en antologi med den beteck-

nande titeln Barnlitteraturens värden och värderingar (2012) som söker besvara 

vad barn- och ungdomslitteraturen har för värden, hur den värderas samt vad den 

själv sprider för värderingar. I inledningen framhåller Sara Kärrholm & Paul 

Tenngart (red.) att barnlitteraturens ideologiska värderingar avgör hur den värde-

ras, och tvärtom, hur identifikationen av olika sorters grundläggande barnlitterära 

värden avgör hur viktig barnlitteraturen anses vara i en viss kultur.36 Samspelet 

mellan barnlitteratur och samhälle var en central fråga som debatterades livligt 

                                                
34 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 162 f. 
35 Svenska barnboksinstitutets webbsida > Forskning > Projekt. 
36 Kärrholm, S. & Tenngart, P. (2012), ”Barnlitteraturens värden och värderingar – en inledning”, s. 13. 
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under de radikala 1960- och 70-talen. De var också under denna tid som många av 

de klassiska folksagorna skrevs om till s.k. ”befriande” sagor. Såväl civilisations-

kritiska som konservativa krafter bakom bearbetningarna av olika sagor avhandlas 

i den amerikanska sagoforskaren Jack Zipes bok Saga och samhälle (1984). Zipes 

beskriver hur folksagorna sedan slutet av 1600-talet har bearbetats utifrån ideo-

logi, moral och värderingar, och hur sagan på så sätt har utnyttjats som ett upp-

fostringsmedel för att anpassa barn till samhället enligt de sociala normerna i ti-

den. Genom analys av bl.a. Perraults, bröderna Grimms och H.C. Andersens sagor 

visar Zipes hur de ursprungliga, muntliga folksagornas matriarkaliska och hed-

niska världsåskådningar och motiv undergått en successiv ”patriarkalisering” och 

ett ”förborgerligande” där kristen moral och etik blev en del av den litterära sagan. 

Gudinnan blev en häxa, ond fé eller styvmor, den aktiva unga hjältinnan blev en 

aktiv hjälte och okontrollerbara, naturliga drifter som sexualitet framställdes som 

något barn (i synnerhet flickor) borde frukta och känna avsky inför.37 Utgångs-

punkten i boken är att sagorna har spelat en enorm betydelse i Västerlandets so-

cialisationsprocess sedan 1700-talet fram till våra dagar, men att forskare har för-

summat att studera dess historiska utveckling som genre.38 I boken Trials & Tri-

bulations of Little Red Riding Hood (1993) vidareutvecklar Zipes sin tes om sa-

gornas medvetna reglering av sexualitet, könsroller och socialt uppförande utifrån 

sagan om Rödluvan. Trettionio olika versioner av Rödluvesagan presenteras, allti-

från den ursprungliga folksagan till en modern variant av sagan från 1990. Mitt 

litteratururval baseras till stor del på läsning av dessa adaptationer. 

 

Ett aktuellt arbete som i likhet med Zipes behandlar de ideologiska elementen i 

adaptationerna är antologin Never-ending Stories: Adaptation, Canonisation and 

Ideology in Children's Literature (2014), red. Sylvie Geerts & Sara Van den 

Bossche. Boken är indelad utifrån tre grundläggande perspektiv på adaptationer: 

den sociopolitiska aspekten, den sociokulturella aspekten och den transmedier-

                                                
37 Zipes, J. (1984), Saga och samhälle, s. 16. 
38 Zipes, J. (1984), Saga och samhälle, s. 9. 
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ande aspekten.39 Dessa tre delar är sammanlänkade. Transmediering, att överföra 

en berättelse från ett medium till ett annat finns inbyggd i adaptationsprocessen 

alltsedan de tidigaste muntliga berättelserna skrevs ner, vilket är kopplat till den 

sociokulturella aspekten, hur adaptationerna spridit kanon till den stora massan 

och därmed underliggande ideologier och värderingar – den sociopolitiska 

aspekten. En viktig synpunkt som förs fram av Geerts & Van den Bossche är att 

adaptationer av ett verk inte entydigt bör ses som något negativt, förvrängande 

och förminskande av källtexten, utan som ett avgörande led i att hålla verket vid 

liv: ”The impact of adaptations actually goes beyond mere affirmation, they add 

not only to cultural transfer but also to the further canonisation of their pre-text.”40 

Författarna talar om kanonisering utifrån ett top-down-perspektiv, där ett litterärt 

verk kanoniseras därför att det uttrycker och bekräftar en dominerande kulturs 

ideologi. Samt ett bottom-up-perspektiv, där dynamiska och subversiva krafter 

ifrågasätter den dominerande ideologin, t.ex. i de utmanande, ”befriande” sago-

versionerna.41 Det sistnämnda perspektivet har betydelse för barnläsarens möjlig-

heter att aktivt välja olika positioner eller roller i läsningen av kanoniserade berät-

telser. Det finns således en radikal potential i adaptationsprocessen vilket jag åter-

kommer till. 

 

I Sverige är Göte Klingberg den första som ägnat sig åt adaptationsfrågan (Barn- 

och ungdomslitteraturen, 1970). Klingberg menar att den stora skillnaden mellan 

vuxenlitteraturen och barnlitteraturen är att den sistnämnda på något sätt alltid är 

pedagogiskt adapterad, dvs. skriven och anpassad med hänsyn till barns behov, 

upplevelsesätt, förkunskaper, uthållighet, läsförmåga etc. ”Adaptationen innebär 

däremot inte att ett syfte att undervisa (ge kunskaper och moral) utmärker den för 

barn och ungdom utgivna litteraturen. Införandet av ett sådant syfte kan lämpligen 

betecknas som didaktisering.”42 Vidare hävdar Klingberg att begreppet adaptation 

                                                
39 Geerts, S. & Van den Bossche, S. (2014), ”Never-ending Stories: How Canonical Works Live on in Child-
ren’s Literature”, s. 6. 
40 Geerts, S. & Van den Bossche, S. (2014), ”Never-ending Stories: How Canonical Works Live on in Child-
ren’s Literature”, s. 11. 
41 Geerts, S. & Van den Bossche, S. (2014), ”Never-ending Stories: How Canonical Works Live on in Child-
ren’s Literature”, s. 9-16. 
42 Klingberg, G. (1994), ”Adaptation och didaktisering”, s. 349. 
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inte bör användas om förkortningar, översättningar eller purifikationer (reningar 

med syftet att pådyvla barnläsaren vuxna värderingar och etiska normer).43 Som 

Kari Skjønsberg påpekar är det emellertid svårt att dra skarpa gränser eftersom 

motiven bakom bearbetningarna oftast flyter samman, t.ex. kan ett verk utifrån 

Klingbergs terminologi vara både en didaktisering (undervisande), adaptation (för 

att göra verket begripligt för barn) och purifikation (moralisering) i syfte att vara 

gångbar på marknaden enligt rådande tids normer och värderingar.44 Därvidlag 

använder jag termen adaptation som ett paraplybegrepp för alla sorters bearbet-

ningar, men som jag tidigare nämnt ligger tonvikten i den här studien på de ideo-

logiska föreställningarna som uttrycks i adaptationerna. Den engelska barnlittera-

turteoretikern Peter Hollindale definierar ideologi i barnlitteraturen utifrån tre ka-

tegorier: 1. författarens explicita sociala, politiska och moraliska värderingar. 2. 

Den passiva ideologi som utgår från de oartikulerade, förgivettagna värderingar 

som finns i texten. 3. Hur ideologin är inskriven i själva språket, ordval, berättar-

perspektiv etc.45 Eftersom det oftast inte är författaren själv som står bakom bear-

betningarna i adapterad litteratur handlar det i många fall om översättares och 

redaktörers explicita normer och värderingar. De senaste åren har det forskats 

alltmer kring hur översättningsprocessen påverkas av sociala, politiska och kultu-

rella faktorer. Angelika Nikolowski-Bogomoloff, finsk språkforskare menar att 

det finns en diskrepans mellan det faktum att barnböcker översätts för att barn 

skall få ta del av andra kulturer och fenomen, och att just dessa element ofta stryks 

eller redigeras för att anpassa översättningen till målkulturen och dess normer.46 

Enligt Bogomoloff är tabuämnen och särskilt censur av barnlitteratur i översätt-

ning ännu idag ett relativt osynligt ämne inom barnlitteraturforskningen. I artikeln 

”Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om 

Madicken översatts i USA och Storbritannien” (2011) beskriver hon hur allt det 

som klassificeras som tabu i barnlitteratur och som Astrid Lindgren tar upp i Ma-

dicken (1960) – alkohol, social ojämlikhet och utsatthet, omnämnande av krig, 

                                                
43 Klingberg, G. (1994), ”Översättningar av barnböcker – mål och konflikter”, s. 347. 
44 Skjønsberg, K. (1982), Vem berättar? Om adaptationer i barnlitteratur, s. 16 f. 
45 Hollindale, P. (1988), Ideology and the Children's book, s. 10 ff. 
46 Nikolowski-Bogomoloff, A. (2011), ”Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens 
böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien”, s. 196. 
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flickor som svär och slåss – systematiskt strukits i den amerikanska översättning-

en från 1962. Den andra ännu mer samhällskritiska boken Madicken och Juni-

backens Pims (1976) osynliggjordes genom att överhuvudtaget inte publiceras i 

USA. I den engelska översättningen däremot inkluderas med undantag från ordet 

”snor” samtliga tabuämnen.47  

 

I ett internationellt perspektiv utmärker sig svensk och skandinavisk barnlitteratur 

sedan slutet av 1960-talet av en stor öppenhet kring tabuämnen som sexualitet, 

nakenhet och döden. Hur det förhåller sig med ”öppenheten” idag kan däremot 

diskuteras, bl.a. utifrån hur en rektor förra året plockade bort Mårten Melins barn-

bok Så grymt skönt (2013) från skolbiblioteket efter att en förälder ifrågasatt 

bokens explicita sexskildringar.48 På samma sätt har många svenska författare och 

konstnärer åstadkommit moralpanik i länder där kulturklimatet är mindre frisprå-

kigt än i Sverige. Gunilla Woldes Totte kunde t.ex. inte stå och kissa naken i den 

franska utgåvan och i England reagerade man på Totte klär ut sig (1972) där Totte 

klär ut sig till elegant dam och Malin klär ut sig till fin herre. Woldes avsikt var att 

bryta mot låsta könsroller, men de engelska förläggarna protesterade och menade 

att de redan hade så stora problem med transvestiter i England. I USA uppskattade 

man inte nakna bröst så i den amerikanska upplagan av Lennart Hellsings Sjö-

rövarbok (1965) fick illustratören Poul Strøyers nakendansös på sig bh. Pija Lin-

denbaums Else-Marie och småpapporna (1990) censurerades av samma anledning 

i England, Tyskland och USA där slutbilden med mamman och resten av familjen 

nakna i badkaret togs bort och ersattes med en bild där familjen sitter påklädd 

framför en öppen spis.49 Francesca Dal Negro, barnboksredaktör för det italienska 

förlaget Feltrinelli berömmer i en intervju 2008 svenska barnboksförfattare för 

deras unika förmåga att hantera tunga teman som självmord, alkoholism och 

mobbning. Samtidigt anser hon att samtida svensk barnlitteratur är alltför svårmo-

dig och socialrealistisk, och efterlyser glädje, fantastiska äventyr och lättsamhet i 

                                                
47 Nikolowski-Bogomoloff, A. (2011), ”Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens 
böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien”, s. 202. 
48 SVT: s webbsida > Kultur > Rektor stoppade barnbok om sex. 
49 Kjersén Edman, L. (2002), Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, s. 119. 
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Astrid Lindgrens anda.50 Här bortser hon från det faktum att Astrid Lindgren med 

undantag från den idylliska Alla vi barn i Bullerbyn (1947) aldrig undvek mörker 

och svåra livsfrågor i någon av sina böcker. I motsats till Dal Negros marknadsin-

riktade barnbokssyn menar Ana Maria Machado, brasiliansk barnboksförfattare 

att barnböcker måste få driva med vuxna, utmana etablissemanget och sociala 

normer, samt vara en plats för ”frihet och storslagenhet”.51 Vidare betonar 

Machado vikten av att barn har tillgång till litteratur från olika genrer och kulturer 

för att skapa en mer vidsynt och solidarisk syn på världen och människor från 

andra länder.52 I Sverige består barnboksutgivningen till större delen av antingen 

svensk litteratur eller översättningar från de angloamerikanska språkområdet. De 

översatta barnböckerna 2014 utgjordes endast av åtta procent icke-västerländsk 

barnlitteratur.53 Nätverket och skriftserien Den hemliga trädgården samt speciali-

serade förlag som Trasten och Hjulet försöker råda bot på denna obalans genom 

att ge barn i Sverige en större tillgång till översättningar av barn- och ungdomslit-

teratur från Latinamerika, Afrika, Asien, Mellanöstern och Östra Europa. I Den 

hemliga trädgårdens tredje del ”Det är tur att generaler inte läser barnböcker” 

(2006) beskrivs barnbokscensuren i Kina, USA, Ryssland, Sydafrika, Spanien, 

Norge, Argentina och Brasilien. I jämförelse med dessa länder är barnbokscensu-

ren i Sverige av blygsam omfattning. Men med tanke på ovanstående nämnda 

bortplockning av ”sex”-bok, samt de senaste årens censurdebatter – den nymoral-

istiska debatten 2010 och rasismdebatten 2012 – finns det anledning att fråga sig 

om detta håller på att förändras.   

 

Flera av de senaste årens magister- och kandidatuppsatser i biblioteks- och in-

formationsvetenskap avhandlar dessa debatter. Frida Bogren (2010) diskuterar 

den nymoralistiska debatten som blossade upp 2010 i samband med Pia Huss’ 

artikel ”Förlagen censurerar barnböckerna!” i tidskriften ViLäser. Bogren urskiljer 

framför allt två motpoler i debatten: å ena sidan författarnas och å andra sidan 

                                                
50 Battista, A. (2008), ”The lost joys of a carefree life or are contemporary Swedish authors ”banning” happi-
ness? Interview with Francesca Dal Negro, Feltrinelli Kids editor, Italy”, s. 34. 
51 Machado, A.M. (2005), ”Den upproriska barnboken”, s. 4. 
52 Machado, A.M. (2005), ”Den upproriska barnboken”, s. 6. 
53 Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation. Årgång 2014: 12 mars–28 maj 2015, s. 37. 
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föräldrarnas syn på barnbokens roll och innehåll vilket korresponderar med det 

gamla motsägelseförhållandet estetisk kontra pedagogisk syn på barnboken. Re-

presentanterna för bokförlagen hamnar någonstans mittemellan och knyts till 

marknadens roll, vilket belyser att utmanande barnböcker inte bara censureras för 

att de kan påverka barn negativt utan för att det inte är kommersiellt gångbara.54 

Sedan de fria bokpriserna infördes 1970 har bedömningen av barnbokstextens 

lämplighet på marknaden fått större tyngd.55 Annika Nasiell, chefredaktör på Bar-

nens Bokklubb bekräftar att många av deras kunder väljer att returnera böcker 

som innehåller för många svärord eller svåra ämnen: ”Man vill inte oroa barnen, 

det får inte vara något farligt och helst inte för mycket magi ’för det finns ju inte i 

verkligheten’”.56 Enligt både förlag och författare är det dagens allt ängsligare och 

politiskt korrekta föräldrageneration som konsumenter som efterfrågar ”censu-

ren”. Av de få föräldrar som själva förekommer i debatten talas det istället om en 

större medvetenhet kring t.ex. genus och stereotyper när man väljer berättelser till 

sina barn.57 Det är betecknande att barns egna tankar och önskemål lyser med sin 

frånvaro i debatten. Bogren problematiserar inte detta, men däremot belyser hon 

medias agendasättande makt ifråga om olika subjektspositioners handlingsut-

rymme. Till följd av att författarna gavs mest utrymme blev förlags och indirekt 

föräldrars s.k. censur av barnlitteraturen en i det närmaste objektiv sanning.58  

 

De uppsatser som behandlar värderingar, kontroversiella ämnen och censur i barn-

litteraturen är liksom Bogrens uppsats samtidsbetonade och avgränsar sig främst 

till en debatt. Flera studier utgår från bibliotekariers reflektioner kring och hante-

ring av omdiskuterade barnböcker. Cecilia Björk & Sofia Örnberg (2009) under-

söker hur bibliotekarier förhåller sig till kontroversiellt innehåll som rasism, våld, 

sex och kvinnodiskriminering. De intervjuade bibliotekarierna poängterade att 

dessa ämnen får förekomma på barnavdelningen, men att ämnena i så fall ska be-

handlas på rätt sätt, alltså professionellt och inte spekulativt, glorifierande eller 
                                                
54 Bogren, F. (2010), Med eller utan flytväst: En diskursanalys av censur i barnlitteraturen, s. 23. 
55 Steiner, A. (2012), ”Läsarnas marknad, marknadens läsare: Reflektioner över litteraturens materiella vill-
kor”, s. 35. 
56 Utter, H. (2010), ”För hård censur i barnböckerna”. 
57 Bogren, F. (2010), Med eller utan flytväst: En diskursanalys av censur i barnlitteraturen, s. 24 f. 
58 Bogren, F. (2010), Med eller utan flytväst: En diskursanalys av censur i barnlitteraturen, s. 33 f. 



 21 

stereotypt.59 Hur svårt det är att veta var gränsen går mellan ”rätt” och ”fel” sätt 

visar Mina Hansson (2014) som har intervjuat fyra bibliotekarier för att undersöka 

vad bibliotekens inköpspolicy säger om rasism samt hur de påverkats av den på-

gående rasismdebatten 2012. Debatten handlade framförallt om rasistiska stereo-

typer i Hergés Tintin i Kongo och Stina Wirzéns karaktär Lilla Hjärtat. Ett grund-

problem är huruvida bibliotekarier skall se litteraturen som en produkt av sin tid 

eller något som behöver gallras och anpassas efter vår tids värderingar. Hansson 

konkluderar att det förs diskussioner på biblioteken om rasismdebatten, men att 

bibliotekarierna hellre friar än fäller. Stötande material gallras emellertid hårdare i 

invandrartäta kommuner. Endast ett bibliotek hade en inköpspolicy och trots att 

samtliga bibliotek arbetade mot rasism var det ingen som hade definierat vad som 

menas med rasistiskt innehåll, vilket leder till breda, godtyckliga tolkningar.60 

Även Maria Simonsson (2012) avhandlar rasismdebatten. Författaren har analyse-

rat tjugo artiklar, krönikor och blogginlägg för att undersöka vilket synsätt skri-

benterna har på den konstnärliga friheten och folkbibliotekens urvalsarbete i da-

gens Sverige. Två huvuddiskurser urskiljs: den ena är informationsfrihetsdiskur-

sen som anser att all information skall vara tillgänglig för allmänheten och att vi 

bör föra en diskussion om stereotyper snarare än att gallra. Den andra är urvals-

diskursen som anser att stötande material bör plockas bort från barnavdelningarna 

eftersom de rasstereotypa bilderna kan påverka icke-vita barn negativt. Båda 

dessa diskurser säger sig vara demokratiivrare, men medan informationsfrihets-

diskursen sätter likhetstecken mellan demokrati och yttrandefrihet/tryckfrihet, 

hävdar urvalsdiskursen att yttrandefrihet/tryckfrihet inte är demokrati när det leder 

till förtryckfrihet.61 Precis som begreppet rasism får således begreppet demokrati 

olika betydelser beroende på vilken diskurs individerna talar utifrån. Det stora 

problemet med rasismdebatten var helt enkelt att det talades om olika saker även 

om samma ord användes. Detta är ett genomgående drag inom barnboksdiskursen 

vilket kommer att belysas. 
                                                
59 Björk, C. & Örnberg, S. (2009), ”Det spelar ingen roll om de letar efter Nalle Puh eller Hitler”: Barnbib-
liotekariers syn på och hantering av medier som innehåller ämnen med kontroversiell karaktär, s. 32. 
60 Hansson, M. (2014), ”Är det skrivet så är det skrivet”: En kvalitativ studie om bibliotekariers synsätt på 
barnlitteratur som har uppfattats rasistisk, s. 23. 
61 Simonsson, M. (2012),”Biblioteken kan inte hålla på att rensa ut”: En diskursanalys av Tintindebatten, s. 
12 ff. 
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Teoretiska och epistemologiska utgångspunkter 

Problemområdet i den här uppsatsen är debatt och diskursiv kamp kring åsikter, 

normer och värderingar om barnböcker och barns läsning. Studien tar sin ut-

gångspunkt i Michel Foucaults diskursanalys, som förenklat uttryckt går ut på att 

vi genom själva språket alltid talar inifrån en diskurs. Begreppet diskurs kan besk-

rivas som ett regelsystem som via olika institutioner legitimerar och normaliserar 

vissa utsagor och praktiker men inte andra, och som pekar ut vilka som har rätt att 

uttala sig och agera med auktoritet.62 Med hjälp av språk och retorik har olika ak-

törer inom barnboksdiskursen implicit och explicit skapat specifika föreställningar 

som betydelsemässigt normaliserats. På samma gång undergår begrepp som ”mo-

ral”, ”tabun” och ”censur” förändringar över tid. Språket i sig är på så sätt både 

fixerande och transformerande.  

Diskursanalys 
Diskursanalys är en metodansats inom kvalitativ forskning som består av flera 

olika inriktningar och används inom många olika discipliner. Diskursanalysen kan 

delas in i två huvudinriktningar: en fransk och en anglosaxisk, där Michel 

Foucault kan räknas till den förra och Ernesto Laclau & Chantal Mouffe till den 

senare. Gemensamt för dessa är den socialkonstruktionistiska grunden som utgår 

från att språk och verklighet inte går att skilja åt – vi kan inte tala om en verklig-

het utan att språket fungerar som en sorts konstruerande lins.63 Epistemologi och 

ontologi, teori och metod är således sammanlänkade i diskursanalysen. Marianne 

Winther Jörgensen & Louise Philips pekar på fyra premisser för socialkonstrukt-

                                                
62 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 23. 
63 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 354. 
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ionismen: 1. En kritisk inställning till självklar kunskap – det finns inget objektivt, 

neutralt observationsspråk som empiristerna hävdar. 2. Kunskap skapas i social 

interaktion där vi kommer överens om sanningar och strider om dem. 3. Vi är kul-

turella varelser i en specifik historisk kontext – våra världsbilder och identiteter är 

kontingenta, dvs. de hade kunnat vara annorlunda och de kan förändras över tiden. 

4. Olika världsbilder leder till olika sociala handlingar, och den sociala konstrukt-

ionen av sant och falskt, rätt och fel etc. får därmed konkreta sociala konsekven-

ser.64  

 

Posthumanismen, en idéströmning som uppstod under 1990-talet har kritiserat 

socialkonstruktionismen för dess antropocentrism, den ensidiga fokuseringen på 

mänskliga sociala praktiker, något som de menar har resulterat i en negligering av 

viktiga element i livet som är icke-språkliga, icke-mänskliga och icke-sociala.65 En 

grundtanke hos posthumanister är att det materiella och det kulturella inte kan 

särskiljas, utan står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Kulturer och ideolo-

gier sätter spår i kroppar, naturen, materiella ting och platser, samtidigt som kul-

turer och idéer påverkas av fysiska platser och objekt. I enighet med denna tanke 

utgår jag från att begreppen ”barn”, ”barndom” och ”barnlitteraturen” innefattar 

såväl verkliga individer/levda liv/fysiska entiteter som historiskt, sociokulturellt 

betingade konstruktioner. Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

olika ideologier och synsätt på barn och barndom speglas i barnlitteraturen fokus-

eras den sistnämnda aspekten.  

 

Utifrån diskursanalysens specifika ontologiska/epistemologiska utgångspunkter 

brukar det i allmänhet skiljas mellan en snäv och en bred betydelse av termen dis-

kurs. I lingvistiska sammanhang ges ofta termen diskurs en snäv definition som 

enbart skrivet eller talat språk. I Laclaus & Mouffes breda diskursbegrepp inklud-

eras inte bara skrift och tal utan all slags social praktik i diskursen.66 Göran Berg-

                                                
64 Winther Jørgensen, M. & Philips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 11 f. 
65 En av företrädarna för denna idéströmning är amerikanen Cary Wolfe som har skrivit boken What is post-
humanism? (2009). I Sverige kan filosofen Bengt Molander räknas till denna inriktning i sin betoning på 
”levande, förkroppsligad kunskap” (Kunskap i handling, 1996).  
66 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 356-364. 
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ström & Kristina Boréus problematiserar i boken Textens mening och makt (2012) 

denna radikalt konstruktionistiska typ av diskursanalys: ”Om allt ses som diskurs 

har vi också försvårat varje tanke på att se historien i termer av kausalitet. Vad är 

det som gör att vissa diskursiva konstruktioner men inte andra formas? Det kan ju 

inte vara ’verkligheten’ eftersom den är en konstruktion.”67 Den sloveniska psyko-

analytiska filosofen Slavoj Zizeks tankar om slumpen presenteras som en ”lös-

ning” på diskursteorins ontologiska/epistemologiska dilemma. Enligt Zizek är 

varken ideologiska diskurser eller social identitet uttryck för rationella val eller 

som effekter av ”externdiskursiva materiella sfärer”, utan formering skapas utifrån 

psykoanalysens begrepp identifikation. Människan är i grunden en identitetssö-

kande och rotlös varelse, dömd att irra runt i denna kaotiska värld. Vad som styr 

utformningen av en diskurs är inte i första hand maktspel mellan färdigkonstrue-

rade subjekt utan slumpen och människans behov av att kompensera känslor av 

brist och saknad.68 Detta tangerar också Foucault som betonar ”diskurshändelser-

nas slumpmässiga serie” i motsats till dess enhet och regelbundenhet.69  

Michel Foucaults diskursanalys 

Michel Foucault är en förgrundsgestalt inom diskursanalysen, och har utvecklat 

teori och metod genom en rad empiriska undersökningar.70 Foucault framhåller att 

det i termer och uttryck inte finns en inneboende betydelse utan att de måste för-

stås utifrån den kontext de är en del av, i relation till andra uttalanden och till vem 

som talar.71 I detta finns ett dynamiskt inslag i och med att regelsystemen liksom 

världen ständigt utvecklas och förändras. Ett viktigt tema är makt eftersom det i 

diskurserna handlar om vem som har rätt att säga vad. Makt är för Foucault en 

flytande strategi som existerar i utövande och skall inte uteslutande ses som något 

förtryckande eller förbjudande, utan bör betraktas mer som ett ”produktivt nät-

verk” frambringande kunskap och möjligheter till demontering av regelsystemen. 

                                                
67 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 401. 
68 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 401. 
69 Foucault, M. (1993), Diskursens ordning, s. 38. 
70 Till Foucaults stora arbeten hör Histoire de la folie à l’âge classique (1961), L’archéologie du savoir 
(1969), Surveiller et punir: Naissance de la prison (1975) och Histoire de la sexualité 1-3 (1976-1984). 
71 Foucault, M. (1972), Vetandets arkeologi, s. 38 f. 
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Å ena sidan spelar således diskurserna en positiv och mångfaldigande roll, å andra 

sidan kan detta inte förklaras utan att ge akt på deras begränsande och tvingande 

funktion.72 Individer och aktörer är inte det primära hos Foucault, utan meningen i 

en enskild text förstås framförallt utifrån andra omgivande texter som den relate-

rar till och utifrån den ”ordning” som texterna är uttryck för. Men diskursen för-

stås också omvänt utifrån de enskilda texterna.73 Foucaults begrepp subjektsposit-

ioner kan sägas ersätta individ/aktör och syftar på de egenskaper individen och 

gruppen som deltar eller omtalas i debatten intar eller tillskrivs. Inom barnboks-

diskursen är det relevant hur personer inom och utanför diskursen ser på t.ex. för-

fattare/illustratörer, förläggare/lektörer, kritiker, forskare, lärare, bibliotekarier, 

psykologer, politiker, föräldrar och barn. Individer kan ha flera olika subjektspo-

sitioner i flera olika diskurser, vilket kan skapa problem när dessa positioner stri-

der mot varandra. Utöver institutioners och massmedias makt att bestämma vem 

som får komma till tals styrs subjektspositionerna och deras handlingsutrymme av 

klass, kön, sexualitet, etnicitet, religion, ålder och andra faktorer.74 Med analysbe-

greppet diskursiv formation syftar Foucault på hur disparata diskurser inramas 

inom det diskursiva fältet. Diskursen utgörs av ”bildningsregler” som till viss del 

fungerar självreglerande på diskursen. Denna regelbundenhet betyder inte att vi 

inte kan agera utanför denna formation, utan skall förstås som relativ och flexi-

bel.75 Diskursiv formation skiljer sig från diskursen på så sätt att den utgör ram-

verket, existensvillkoren för agerandet inom diskursen. Den avgör alltså om vi 

agerar inom den ena eller andra diskursen. Nära sammankopplat med diskursiv 

formation är den sena Foucaults genealogiska angreppssätt. Om Foucault i den 

tidigare arkeologiska fasen utgår från den rena ordgrävningen och undersöker 

vilka utsagor som legitimerats i en bestämd historisk epok, försöker han med ge-

nealogin komma åt hur ”släktskapslinjer” eller ”röda trådar” sprids till flera olika 

diskurser inom ett bredare område som också inkluderar icke-språkliga, sociala 

praktiker. Det handlar om vad individer kan säga och göra i förhållande till en 

                                                
72 Foucault, M. (1993), Diskursens ordning, s. 26. 
73 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 35. 
74 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 359 ff. 
75 Foucault, M. (1972), Vetandets arkeologi, s. 46. 
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specifik diskurs och maktfokuseringen blir därmed tydligare än i arkeologin.76 

Både maktaspekten och frågan om intertextualitet, hur alla utsagor och narrativ 

bär på historiskt avlagrade innebörder är centrala i den här studien som är inriktad 

på vilka specifika värderingar och normer som ligger till grund för var och en av 

barnboksdiskurserna och vilka villkor som rått för deras framträdande, formering 

och variation. Jag betraktar ”de röda trådarna” inom barnboksdiskursen som fly-

tande signifikanter, ett begrepp som kommer från Laclaus & Mouffes diskurs-

teori. Att ett begrepp eller en signifikant är flytande betyder att en diskurs inte har 

kunnat fixera dess betydelse entydigt utan att flera diskurser med särskilt intresse 

strider om att erövra tolkningsföreträde.77 De flytande signifikanterna inom barn-

boksdiskursen är bl. a. pedagogik, barn, barndom, barns behov, kvalitet, kunskap, 

estetik, moral, verklighet och medvetenhet. Enligt barnlitteraturforskaren Maria 

Lassén-Seger har begreppen barn och barndom pendlat mellan två motstridiga 

barndomsdiskurser: ”det goda och oskuldsfulla barnet” med en syn på världen 

som de vuxna förlorat, samt ”det onda och ociviliserade barnet” som behöver tuk-

tas och uppfostras för att bli en civiliserad människa.78 Problemet med dessa barn-

domsuppfattningar, menar Seger, är att de är essentialistiska, dvs. de förklarar 

barndomen som ett universellt, biologiskt och naturgivet fenomen, snarare än som 

ett sociokulturellt fenomen som är föränderligt och kopplat till olika historiska 

och samhälleliga sammanhang. Maria Nikolajeva som har forskat i ämnet barnlit-

teratur i över trettio år framhåller att barnlitteratur handlar om maktförhållanden 

mellan barn och vuxna, något som tyvärr präglas av ojämlika positioner. Barnlit-

teratur skrivs av vuxna, väljs av vuxna och förmedlas av vuxna med mera makt 

för barn med mindre makt.79 Denna skeva maktbalans menar vissa litteraturteo-

retiker, leder till objektifierande representationer av barnet som ”den andra” i lik-

het med hur andra marginaliserade grupper som kvinnor, homosexuella och in-

vandrare har ”andrats”.80 Seger framför att en mer positiv och nyanserad bild av 

                                                
76 Bergström, G. & Boréus, K. (2012), Textens mening och makt, s. 360. 
77 Winther Jørgensen, M. & Philips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 141. 
78 Lassén-Seger, M. (2008), ”Bland djungelapor, jaguarer och jobbarkaniner: Djuriska barn i bilderboken”, s 
114. 
79 Skoog, B. & Blom, M. (2011), ”Tema: Barn och böcker”, s. 6.  
80 Lassén-Seger, M. (2008), ”Bland djungelapor, jaguarer och jobbarkaniner: Djuriska barn i bilderboken”, s. 
115. 
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detta förhållande ges av den engelska barnlitteraturteoretikern David Rudd som 

hävdar att oavsett en vuxen hegemoni som dikterar hur barn och barndom repre-

senteras i barnlitteraturen så bör vi inte glömma barnläsarnas aktiva roll i sam-

manhanget, samt att barnlitteraturen trots allt är en av de bästa kommunikations-

medlen som finns för att skapa dialog mellan barn och vuxna.81  

 

Under 1990-talet växte ett nytt barndomsparadigm fram där barn i högre grad kom 

att ses som handlingskraftiga och kompetenta individer som inte bara är objekt för 

vuxenvärldens påverkan utan själva utövar påverkan. Inom barndomssociologin 

talas det om en utveckling i synen på barn från ”human becomings”, ännu inte 

färdiga människor i behov av att fostras och formas till ”human beings”.82 Så tidigt 

som i början av 1960-talet argumenterade Lennart Hellsing för ”att barnet redan är 

en människa med ett legitimt behov att leva också i nuet och inte bara för framti-

den.”83 Ändå är föreställningen om barn som blivande människor och lärandesub-

jekt stark inom det diskursiva fältet. En grundläggande orsak är att det som etno-

logen Barbro Johansson framhåller ligger så djupt i vuxenrollen att fostra och un-

dervisa barn, medan det i barnrollen ligger djupt att vara en växande och lärande 

individ.84 Detta förhållande gör barnlitteraturen komplex och motsägelsefull i till-

tal och perspektiv jämfört med vuxenlitteraturen. Men det finns ett tredje synsätt 

som tar sin utgångspunkt i att alla människor, oavsett ålder befinner sig i ständig 

förändring, utveckling och tillblivelse. Filosofen Gilles Deleuze som har haft stort 

inflytande på den här inriktningen (nära besläktad med posthumanismen), menar 

att becomings inte är något som tillhör framtiden, utan att det är ett pågående 

flöde i nuet i vilket människor kopplar ihop sig med andra människor, kroppar och 

materiella ting. Att mogna är på så sätt inte att utvecklas från ett blivande till ett 

vara utan att tillskansa sig erfarenheter och större möjligheter till val av blivanden. 

Vad som begränsar dessa självtransformerande tillblivelser är enligt Deleuze 

                                                
81 Lassén-Seger, M. (2008), ”Bland djungelapor, jaguarer och jobbarkaniner: Djuriska barn i bilderboken”, s. 
115. 
82 Johansson, B. (2010), ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 35. 
83 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 28. 
84 Johansson, B. (2010), ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 31. 
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samhällets strikta normer och sociala regler.85 Hur dessa historiskt och sociokultu-

rellt betingade normsystem speglas i barnboksdiskursen och barnlitteraturen skall 

vi snart se.  

 

Diskursanalys erbjuder en möjlighet till en speciell och breddad form av textana-

lys som lämpar sig väl för syfte och material i den här studien. Det handlar inte 

om att förklara vad som egentligen menas med människors olika utsagor och på-

ståenden eller hur verkligheten ser ut, utan det är beskrivningen av diskurserna 

som är analysobjekt.86 Syftet med detta är att skapa förståelse för hur diskurser 

påverkar, helt eller delvis, hur vi uppfattar världen och hur vi delar in den i kate-

gorier. Med ett vidgat diskursbegrepp inkluderas här inte enbart texten, utsagopla-

net utan även den sociala kontexten inom vilken texten utformas. Tolkningsstrate-

gin går därmed ut på att relatera texten till den omgivande diskursen (i vidare be-

märkelse det diskursiva fältet) och styrande begrepp och föreställningar uppmärk-

sammas. 

                                                
85 Day, R. & Lau, A. (2010), ”Psychoanalysis as Critique in the Works of Freud, Lacan, Deleuze and Guat-
tari”, s. 109. 
86 Winther Jørgensen, M. & Philips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 28. 
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Metod, källmaterial och urval 

För att komma åt dynamiken i såväl den övergripande historiska utvecklingen 

som den adapterade litteraturen kommer undersökningen utgöras dels av en dis-

kursanalys av det diskursiva fältets historiska framväxt, dels av en mer textbase-

rad analys av form och innehåll i den bearbetade litteraturen. Men eftersom det i 

båda fallen handlar om texter och språk överlappar dessa metoder varandra. Först 

inleder jag med en redogörelse av de fyra diskurser som dominerat debatterna från 

slutet av 1800-talet fram till idag, därpå analyserar jag de fyra varianterna av sa-

gan om Rödluvan. Avslutningsvis sammanfattar och diskuterar jag undersökning-

ens resultat i förhållande till samtida tendenser och frågan om barns läsning och 

förmedling av barnlitteratur på biblioteken.  

Metod 

Jag har framför allt valt att använda mig av Michel Foucaults diskursanalys som 

angreppssätt och begreppsapparat när jag har analyserat mitt material. Foucault 

betonar relationerna mellan olika utsagor samt diskursiva brott, eller avgörande 

förändringar av olika påståenden som sanna eller falska. Detta görs inom ramen 

för såväl specifik historisk kontext (arkeologin) som utspridande röda trådar (ge-

nealogin), vilket är i linje med såväl ämne som syfte och frågeställningar i den här 

uppsatsen. Jag vill med andra ord fånga in både barnboksdiskursens historiska 

betingelse och transformationerna av det som tagits för givet utifrån historien. 

Min analysstrategi utgår från tre aspekter: diskursiv formation, subjektspositioner 

samt begreppet flytande signifikant. Subjektspositionerna kommer att studeras 

utifrån vilka uttalanden om barnlitteraturen och barns läsning som har fått komma 

till tals och hur dessa skiljer sig åt. Betecknande för barnboksdiskursen är att den 

tilltänkta publiken – det läsande barnet inte är en subjektsposition som hörs eller 
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som någon egentligen lyssnar till. Barnet är snarare liksom barnboken ett objekt 

att fylla med olika slags attityder. Det lilla barnet kan förvisso inte delta i debatten 

kring barnlitteratur på lika villkor som vuxna, men barns önskningar och tankar 

kring barnlitteratur skulle ändå kunna uppmärksammas mer. Sylvie Geerts & Sara 

Van den Bossche framhåller att alla texter – inklusive adaptationer – erbjuder 

flera olika subjektspositioner för läsaren att inta. Men att adaptationer vanligtvis 

kännetecknas av att ideologin – den sociala, politiska och moraliska agendan – 

ofta är ett uttryckligt element i texten, vilket innebär att sådana texter tydligt pekar 

ut specifika subjektspositioner för det individuella barnet att ansluta sig till. Men 

de betonar också att vissa adaptationer tvärtemot utmanar läsaren att ifrågasätta de 

värderingar som källtexten bygger på. 87 Jag kommer således även att fästa vikt vid 

de subjektspositioner som står barnläsaren till buds i de analyserade adaptationer-

na. I textanalysen utgår jag från det litteraturvetenskapliga begreppet intertextuali-

tet, vilket handlar om hur en text bygger på element och diskurser från andra tex-

ter. Det visar på så sätt både på reproduktionen av diskurser, där inga nya element 

införs, samt förändringen av diskurser genom nya sammanfogande element.88 Be-

greppet diskursiv formation används i studien för att undersöka existensvillkoren 

för olika typer av utsagor och begrepp, dess historiska bakgrund samt hur de upp-

rätthålls, förändras eller försvinner. Jag har identifierat fyra huvudsakliga diskur-

ser inom det diskursiva fältet som jag benämner fostrandediskursen, frigörelsedis-

kursen, politiseringsdiskursen och populärdiskursen. Trots diskursiva brott och 

förändringar över tid finns det betydande inslag av kontinuitet inom det diskursiva 

fältet. Spänningsförhållandet mellan kontingens och permanens kommer att stude-

ras med hjälp av begreppet flytande signifikant. Den flytande signifikanten peda-

gogik har bildat utgångspunkt i analysen. Olika diskurser definierar och nyttjar 

pedagogik olika, men det fungerar även som ett slags nav i diskurserna med en 

bestämd mening som andra begrepp rör sig kring. Det skapar på så sätt både stabi-

litet och instabilitet i likhet med begreppet ”barndom”. Genom att undersöka sub-

jektspositioner, diskursiv formation och vilka begrepp diskurserna är centrerade 

                                                
87 Geerts, S. & Van den Bossche, S. (2014), ”Never-ending Stories: How Canonical Works Live on in Child-
ren’s Literature”, s. 8. 
88 Kristeva, J. (1990), ”Det semiotiska och det symboliska”, s. 139. 
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kring och hur de skapar betydelse i relation till varandra, vill jag försöka beskriva 

den diskursiva kampen om barnlitteraturen för att uppmärksamma hur sociokultu-

rella normer och värderingar har förändrats över tid.  

Källmaterial och urval 
Det empiriska materialet kan delas in i två delar: 1. Den analyserade skönlitteratu-

ren bestående av fyra varianter av sagan om Rödluvan (se s. 8). 2. Teoretisk litte-

ratur i form av barnlitteraturforskning, debattböcker, tidskriftsartiklar, uppsatser 

och avhandlingar som är uttryck för olika diskurser. Hur barnböcker värderas, 

debatteras och bearbetas är starkt sammankopplat med synen på barn och barn-

dom under olika epoker. Här följer ett par centrala verk som ligger till grund för 

bilden av barns levnadsförhållanden och synen på barn och barnlitteratur ur ett 

historiskt perspektiv. Tiden kring slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

avhandlas i Göte Klingbergs Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga 

(1966), antologin Se barnet!: Tankegångar från tre århundraden (1990), red. Gu-

nilla Halldén, Sonja Svenssons avhandling Läsning för folkets barn: Folkskolans 

barntidning och dess förlag 1892–1914 (1983) samt  Lena Kårelands avhandling 

Gurli Linders barnbokskritik (1977). Greta Bolins & Eva von Zweigbergks Barn 

och böcker från 1945 visar tydligt de värderingar som vid denna tidpunkt var do-

minerande hos såväl kritiker och bibliotekarier som lärare. Denna flitigt hänvisade 

handbok ger många synpunkter om vad barn, pojkar och flickor i olika åldrar skall 

läsa och har troligtvis bidragit till att vidmakthålla förhärskande föreställningar 

om barns läsning. Lena Kårelands Modernismen i barnkammaren: Barnlitteratu-

rens 40-tal (1999) beskriver bl.a. striden mellan Lennart Hellsing, bärare av de 

nya modernistiska idéerna och den ”estetiska kvarterspolisen” Eva von 

Zweigbergk. Den 1970-talsradikala tidskriften Ord & bilds temanummer om 

”barnet i samhället” (1976:1) och ”barnen i historien” (1979:1) visar på de sty-

rande idéerna under denna tid samt belyser 1970-talets nyvaknade intresse för 

barns uppväxtvillkor och barnkultur. Debattböckerna som utkom under 1960- och 

70-talen är i samklang med sin tid ofta feministiskt, socialistiskt eller marxistiskt 

inriktade, t.ex. Gunila Ambjörnssons Skräpkultur åt barnen (1968) och Ying Toi-
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jer-Nilssons Berättelser för fria barn: Könsroller i barnboken (1978). Med intent-

ionen att undersöka barnboksdebatt från slutet av 1800-talet fram till idag, samt 

att få med många olika röster och synvinklar har jag valt att ha med en stor bredd i 

mitt empiriska material. Konsekvensen av det omfattande tidsspannet är att vissa 

delar utifrån denna uppsats utrymme beskrivs mer schematiskt än andra, men för-

hoppningsvis vägs detta upp av de resultat som presenteras. Vad jag valt att för-

djupa mig i bygger på vad jag själv funnit mest intressant, vilket ofrånkomligen 

gör studien subjektivt färgad. Litteratururvalet skall heller inte ses som representa-

tivt, utan är exempel på texter som belyser problemställningen hur barnboken änd-

rat karaktär beroende på hur samhället under skilda tider betraktat barn. 
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Analys 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av det diskursiva fältet. Jag presente-

rar det empiriska materialet och de skilda diskursernas framväxt i kronologisk 

ordning. Genom ett antal punktvis valda exempel jämförs utsagor och argumente-

ring i striden om legitimitet för att belysa i vad mån värderingar och attityder skil-

jer sig åt inom och mellan de olika diskurserna. Med hjälp av direkta citat, häm-

tade ur de mest framträdande subjektspositionerna, försöker jag fånga spännvid-

den mellan olika tiders barnbokssyn, samt frilägga de centrala begrepp och värde-

ringsnormer som både fortlevt och satts ur spel vid de olika konfrontationerna. 

Slutligen presenteras textanalysen av den adapterade sagan om Rödluvan. 

Det diskursiva fältet 
Barnboksdiskursen kan sägas ha sin grund i ”barnets och barndomens födelse” i 

början av 1700-talet när det skapas en specifik litteratur riktad till barn och ung-

domar. Den franske historikern Philippe Ariès visar i L’enfant et la vie familiale 

sous l’ancien régime (1960) hur denna ”upptäckt” av barnen (främst högrestånds-

barnen) var en följd av differentieringen i det Västerländska samhället där barnen 

särskildes från de vuxnas arbete och verklighet.89 Utifrån den nya synen på barnen 

som små personligheter av ett eget slag, med helt specifika behov av såväl lek, 

som uppfostran och beskydd växte det fram en starkt didaktisk diskurs som jag 

kallar fostrandediskursen. I Sverige konfronterades denna diskurs runt 1945 av en 

frigörelsediskurs som framhöll såväl barnets befrielse som den konstnärliga fri-

heten. Denna följdes under de radikala 1960- och 70-talen av en politiseringsdis-

kurs. Jämte dessa diskurser har det ända sedan barnboken i mitten av 1700-talet 

                                                
89 Ambjörnsson, R. (1976), ”Barnets födelse: En skiss över barnet i historien”, s. 2 ff. 
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blev en kommersiell marknad funnits en populärdiskurs. Dessa fyra huvuddiskur-

ser är inte strikt åtskilda, utan går in i varandra både gällande föreställningar, syfte 

och mål. Men för att bringa reda i det empiriska materialet och skönja mönster har 

Foucaults analysbegrepp diskursiv formation varit praktiskt att använda som ram-

verk.  

Fostrandediskursen 

Den diskursiva formationen för barnboksyn och debatt kring slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet utgår i huvudsak från två stora kulturströmningar: upp-

lysningen och romantiken. Under upplysningstiden slog lekpedagogiken igenom 

och barnboken sågs som ett roande medel för att ge kunskaper och lära dygd. 

Tongivande pedagogiska röster under upplysningen var bl.a. den engelska filoso-

fen John Locke som i boken Some thoughts on education (1693) liknar den ny-

födda själen vid en oskriven tavla; uppfostran måste därmed tillmätas den största 

betydelse. Locke framhöll Æsopi fabler som den bästa läsning ”varmed barn kan 

förnöja sig”.90 Den franske filosofen Jean Jacques Rousseau, föregångare till ro-

mantiken, avfärdade helt fablerna vars lärdom han menade att barn inte förstår. I 

Émile ou de l’Éducation (1762) predikade han för att uppfostra barn så naturenligt 

som möjligt, och därmed skulle man förskona barn från ”deras värsta pinored-

skap, nämligen böckerna.” Den enda bok som fann nåd hos Rousseau var Robin-

son Crusoe eftersom barnet här på ett både roande och lärorikt sätt får leva sig in i 

en enskild människas kamp mot naturen.91 Viktigt att ha i åtanke är att när peda-

goger under denna tid skrev om barnet menade de i själva verket pojken. Flickan, 

liksom barn ur de lägre klasserna, var oftast utesluten eller glömd i deras utbild-

ningsresonemang. För Rousseau var pojken självklart det barn som stod i centrum 

för intresse i den nya fria uppfostran. Kvinnan hade först och sist sin biologiska 

roll att fylla och all slags bildning var något fullkomligt sekundärt för flickan. I 

avsnittet om Sophie, Émiles tillkommande ger Rousseau uttryck för den patriar-

kala synen på könen som lyser igenom än idag: ”Det ena av dem måste vara aktivt 

                                                
90 Locke, J. (1977), ”Ur Tankar om uppfostran”, s. 291. 
91 Rousseau, J.J. (1977), ”Ur Émile eller om uppfostran”, s. 296 f. 
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och starkt, det andra passivt och svagt; det ena måste vilja och kunna, men ifråga 

om det andra är det tillfyllest, att det gör ringa motstånd. Av denna grundtanke 

framgår, att kvinnan särskilt är skapad för att behaga mannen. Att även mannen 

behagar kvinnan, är däremot inte direkt nödvändigt.”92 Allteftersom tiden led bör-

jade emellertid upproriska kvinnor och en del upplysta män protestera mot det 

kvinnliga underläget, främst avsaknaden av utbildning, arbete, ekonomiskt själv-

bestämmande och rösträtt. Eva Nordlinder framhåller att många kvinnliga förfat-

tare kring sekelskiftet utnyttjade konstsagans allegoriska och symboliska form för 

att ifrågasätta och diskutera äktenskapsfrågor och kvinnors rätt till självförverkli-

gande och frigörelse.93 Med romantikens genomslag i Sverige på 1890-talet accep-

terades nöjesläsning för barn, även om romantikens barnböcker som Göte Kling-

berg påpekar också hade en pedagogisk målsättning och var fulla med moral. Men 

den romantiska pedagogiken avvisade upplysningspedagogikens idé att sedlighet 

kunde inläras med förnuftsskäl, och framförde istället sin egen ”lekpedagogik” 

där konsten genom att stimulera känslan och fantasin skulle bidra till barnets and-

liga utveckling.94 De romantiska diktarna idealiserade barndomen och det 

”oskuldsfulla” barnet som ansågs stå närmre naturen och de omedvetna ”nattliga 

krafterna”. Den lämpligaste lektyren för barn var enligt romantikerna folksagan 

som representerade det ursprungliga, genuina, med rötter hos ”folket”. Detta mo-

tiverades utifrån den s.k. ”rekapitulationsteorin”, som i barnets utveckling såg en 

upprepning av mänsklighetens utveckling.95 När folkskolestadgan inrättades 1842 

och varje socken ålades att ordna undervisning för alla barn ökade läskunnigheten. 

Men själva läsningen för flertalet barn utgjordes länge endast av Läsebok för 

Folkskolan (1858) och de religiösa skrifter som eventuellt fanns i hemmet: Bibeln, 

katekesen och psalmboken.96 Sonja Svensson understryker att barns läsning och 

skolgång snarare sågs som ett nödvändigt ont än som en medborgerlig förmån 

under denna tid: ”Barnets arbetsinsats hemmavid, och mot slutet av seklet även i 

                                                
92 Rousseau, J.J. (1994), ”Ur Émile eller om uppfostran”, s. 212. 
93 Nordlinder, E. (1992), ”Konstsaga och kultursyn”, s. 43. 
94 Klingberg, G. (1966), Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga, s. 34. 
95 Klingberg, G. (1966), Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga, s. 7. 
96 Svensson, S. (1983), Läsning för folkets barn, s. 20. 
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industrin, var helt enkelt en viktig försörjningsfaktor – ofta t o m ett villkor för 

överlevnad.”97  

 

Sverige under 1800-talet och början av det nya seklet var ett fattigt och outvecklat 

bondeland. Problemen var många: stora klasskillnader, alkoholism, prostitution, 

emigration, barnarbete, barnaga, missväxt och tuberkulos.98 Kristen moral och etik 

genomsyrade samhället och legitimerade en tro på eviga värden och auktoriteter. 

Samtidigt fanns det i takt med den begynnande urbaniseringen och industria-

liseringen en starkt framstegsoptimistisk tro på vetenskapens och teknikens land-

vinningar och utvecklingsmöjligheter.99 Med representationsreformen 1866 avlös-

tes det gamla ståndssamhället av klassamhället. En ny samhällsklass växte fram, 

en bildad medelklass med möjlighet för mödrar att vara hemma och läsa för sina 

barn, till skillnad från arbetarklassens och lantproletariatets kvinnor som ofta 

måste arbeta hårt för försörjningen.100 Bildning var det stora slagordet kring sekel-

skiftet, och kulturdemokratiska ansatser var utmärkande för tiden. Stora folkrörel-

ser som arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen organiserade folkbildning på bred 

front.101 Tidens bildningsintresse bidrog även till att folkbiblioteksrörelsen tog fart. 

Biblioteken fick en betydande roll när det gällde att förmedla bildning och kun-

skap till den breda allmänheten. Skolbibliotek inrättades och det första separata 

barn- och ungdomsbiblioteket startade sin verksamhet i Stockholm 1911, till stor 

del tack vare bibliotekarien Valfrid Palmgrens insatser.102 Bland tidens folkbildare 

och kulturradikala fördes livliga reformpedagogiska diskussioner. Reformpedago-

giken, inledd av Locke och fullföljd av pedagoger som Rousseau och Pestalozzi, 

betonade miljöns roll framför arvets betydelse, och förespråkade en ”karaktärsda-

nande” uppfostran som skulle uppmuntra barnets individualitet, inre fantasiliv och 

självverksamhet. Aga avvisades bestämt, men barnens lydnad var viktig, och stry-

ket ersattes därför med skamvrån.103 Reformpedagogikens stora förkunnare i Sve-

                                                
97 Svensson, S. (1983), Läsning för folkets barn, s. 22. 
98 Kjersén Edman, L. (2002), Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, s. 79. 
99 Hatje, A-K. (1990), ”Borgerlig lycka åt arbetarbarn: Glimtar ur Ellen Keys och systrarna Mobergs tanke-
värld”, s. 116. 
100 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 78. 
101 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 72. 
102 Kåreland, L. (1977), Gurli Linders barnbokskritik, s. 67. 
103 Ambjörnsson, R. (1976), ”Barnets födelse: En skiss över barnet i historien”, s. 10. 
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rige var Ellen Key, som i Barnets århundrade, publicerad 1900, propagerade för 

god konst och litteratur till alla samhällsklasser och till såväl vuxna som barn. Key 

utgick från den idealistiska idén om ”det estetiskas etiska effekt”, dvs. tron på den 

sköna konstens och diktens förädlande inverkan på människan.104 Bakom dessa 

tankegångar låg en stark utvecklingsoptimism som främst byggde på Darwins 

evolutionslära om människors och djurs rasförbättrande möjligheter.105 Betydelsen 

av den fria läsningen för barns personlighetsutveckling uppmärksammades nu på 

ett annat sätt än tidigare, på samma gång som barnbokens roll som socialiserande 

uppfostringsmedel accentuerades. ”I ett samhälle i upplösning blev det av vikt att 

moraliska regler och normer på ett tidigt stadium internaliserades så att av indivi-

den kunde utkrävas ett ansvar som tidigare föll på gruppen”, skriver Ronny Am-

björnsson.106 Pedagoger, författare och föräldrar bemödade sig därmed med en 

ständig strävan att fylla de ”oskrivna bladen” med goda ideal. Genom barnboken 

skulle barnen ingjutas de rätta borgerliga värderingarna såsom självuppoffring, 

måttfullhet, skötsamhet, arbetsflit och fosterlandskärlek.107 I denna instrumentella, 

fostrande litteratursyn fanns en stark tro på det goda exemplets makt; läste barn 

om förnöjsamma dygdemönster skulle de själva önska bli likadana, och läste de 

om stygga, olydiga barn som fick sitt rättmätiga straff skulle de avhålla sig från 

okynne.108 Det idylliska draget var förhärskande i barnböckerna utifrån argumentet 

att barn skulle få förbli barn så länge som möjligt och slippa konfronteras med 

misär och lidande. ”Att verkligheten för flertal barn betydligt skiljde sig åt från 

den lekande idyllen bortsåg man ifrån. Fattigdom och nöd kunde emellertid ibland 

ges utrymme i barnboken, men då i det moraliska syftet att få den borgerliga lä-

sekretsen att känna tacksamhet över sin lott i livet”, skriver Lena Kåreland.109 Det 

riktades samtidigt stark kritik mot att den mesta av barnlitteraturen främst hand-

lade om tillvaron för högreståndsbarn, och som svar på detta utkom 1907 den 

första socialrealistiska barnromanen Barnen från Frostmofjället av Laura Fiting-

                                                
104 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 113. 
105 Hatje, A-K. (1990), ”Borgerlig lycka åt arbetarbarn: Glimtar ur Ellen Keys och systrarna Mobergs tanke-
värld”, s. 118. 
106 Ambjörnsson, R. (1976), ”Barnets födelse: En skiss över barnet i historien”, s. 11. 
107 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 110. 
108 Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 30. 
109 Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 99. 
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hoff. Berättelsen om de sju föräldralösa syskonen som flyr undan ett öde som 

sockenbarn är en sentimental och medvetet tendentiös skildring. Fitinghoffs avsikt 

var att bryta mot trenden där de fattiga barnen endast fanns med för att de bildade 

klassernas barn skulle kunna visa medlidande och utöva välgörenhet mot dem (i 

likhet med de vuxna ”medelklassmissionärerna”).110 Tidens kulturdemokratiska 

tankar och nationalromantiska anda ledde fram till ”barnbokens första guldålder” 

som brukar dateras till Barnkammarens bok 1882 med folkliga verser, ramsor och 

illustrationer av konstnären Jenny Nyström. Från en tidigare dominans av över-

sättningar från främst Tyskland, gavs nu en mer omfattande inhemsk produktion 

ut.111 Bilderboksutgivningen blomstrade och barnens läsintresse uppmuntrades av 

såväl de billiga periodiska publikationerna som av det nystartade förlaget Barn-

biblioteket Saga. Initiativet till Saga togs av några folkskollärare, däribland paret 

Amanda och Emil Hammarlund, i Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) 

som ville nå barn ur alla samhällsklasser med ”de bästa och berömdaste arbeten af 

de förnämsta skriftställare för barn och ungdom”. Sagas framgång byggde på 

stora, billiga upplagor som distribuerades till skolor och sockenbibliotek. Lärarna 

fungerade som mellanhänder genom att samla prenumeranter och göra beställ-

ningar.112 Litteratururvalet baserades tidstypiskt på folksagor och klassiska verk. 

Samtliga texter bearbetades för att göras begripliga för barn samt för att censurera 

mindre lämpligt innehåll, t.ex. erotiska motiv ur Tusen och en natt.113 Utgivningen 

av Sagaböckerna pågick från 1899 till 1954 (omfattande 256 titlar) och spelade en 

viktig roll för såväl den barnlitterära kanon som tillgängligheten av barnböcker. 

De entusiastiska eldsjälarna på förlaget lyckades engagera flera av tidens mest 

framstående konstnärer och författare som Elsa Beskow, Ivar Arosenius, Selma 

Lagerlöf, John Bauer och Helena Nyblom vilkas verk idag räknas som barnlittera-

turens klassiker.114  

 

                                                
110 Fitinghoff, L. (1977), ”Företal till Barnen ifrån Frostmofjället”, s. 333 ff. 
111 Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 33. 
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Efter denna svepande historiska bakgrund skall jag nedan redogöra för de domine-

rande subjektspositionerna och stundom stridande utsagorna i fostrandediskursen. 

En av de mest centrala auktoriteterna i debatten var Gurli Linder, den första re-

censenten som gjorde barnbokskritiken till sin huvuduppgift. Under den långa 

perioden 1900–1933 ansvarade hon ensam för barnbokskritiken i Dagens nyheter. 

Hon skrev också anmälningar i Biblioteksbladet och påverkade sålunda biblio-

tekens och skolornas inköp. Dessutom publicerade hon de första mer betydande 

böckerna om barns läsning i Sverige: Våra barns nöjesläsning (1902), som 1916 

gavs ut i en utvidgad och omarbetad upplaga med titeln Våra barns fria läsning.115  

  

Det förekom en omfattande debatt om barns läsning vid sekelskiftet, framhåller 

Göte Klingberg som undersökt det tyska pedagogiska inflytandet på svensk barn-

boksdebatt.116 Julius Humble fil. dr i estetik och lektor vid Högre lärarinnesemi-

nariet i Stockholm (där bl.a. Gurli Linder och Selma Lagerlöf var elever), var den 

första i Sverige som i ett separat arbete – Vår tids ungdomsläsning, hennes infly-

tande och riktiga ledning (1871) – tog upp barn- och ungdomslitteraturen till dis-

kussion.117 Humble förkastade den samtida litteraturen och framhöll i romantikens 

anda folksagan som den idealiska läsningen för barn. Han ansåg inte alla folksa-

gor lämpliga för barn och varnade tvärtemot idag men liksom många under denna 

tid för det s.k. ”läsraseriet”, tendensen att sluka böcker vilket ansågs skadligt. 

Barn som inte fick höra några sagor alls löpte likväl ”en vida större fara för sin 

riktiga själsutveckling.”118 Humbles tankar byggde främst på den tyske pedagogen 

Carl Kühners idéer om de klassiskt-folkliga verkens goda inverkan på barnets 

karaktär, samt hur estetisk bildning kan ernås genom skönheten i böckernas 

form.119 Den mest lidelsefulla förespråkaren för ”die Kunsterziehungsbewegung”, 

dvs. konstuppfostran var Heinrich Wolgast, folkskollärare i Hamburg. I den infly-

telserika debattskriften Das Elend unserer Jugendlitteratur: Eine Beitrag zur 

künstlerischen Erziehung der Jugend (1896) avvisar han helt och hållet den speci-
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fika ungdomslitteraturen och godkänner endast läsning av äkta diktare. Blott för 

barn under 12 år tänker han sig en speciell barnlitteratur men i så fall skriven av 

riktiga författare. Som exempel nämner han bl.a. bröderna Grimm, 

H.C. Andersen, Goethe och Wilhelm Defoe.120 Han var starkt kritisk till bearbet-

ningar, uppdelningen i pojk- och flickböcker och ansåg den religiöst och moraliskt 

lärande framställningen förkastlig. Icke desto mindre fanns det en moralisk och 

pedagogisk aspekt hos Wolgast, det äkta konstverket sågs nämligen i sig själv 

sedligt bildande och karaktärsutvecklande.121 Denna tanke låg som tidigare nämnts 

även till grund för Ellen Keys pedagogiska syn på konsten och litteraturen. Key 

prisade likaså folksagorna och de stora klassikerna och publicerade en läsanvis-

ning som bilaga till Barnets århundrade (1900) där hon ger uttryck för såväl höga 

kvalitetskrav som höga krav på det ”normala” barnets läsförståelse:  

Hvad mig själv angår hade jag dessutom före tolf år läst åtskilligt af Schiller, Goethe och Wi-
eland, Humboldts resor m.m på tyska, en stor del af W. Scott, Shakespear, Macaulay, Dickens 
och andra engelska författare i öfversättning samt åtskilliga franska arbeten i original. Jag 
nämner detta för att visa hvad ett normalt barn kan tillgodogöra sig af verklig litteratur, ifall 
dess uppfostrare äro kloka nog att förse det med sådan, i stället för att hålla det tillbaka enligt 
en graderad skala för hvad olika åldrar bör matas med – af barnboksvälling i stället för fast 
föda!122 

 

Liksom Wolgast betonade Key den sociala aspekten av konstuppfostran; den stora 

massan måste göras delaktig av ”nationens andliga skatter” eftersom det är sinnet 

för det sköna som skapar de verkliga klassgränserna.123  

 

Gurli Linder var märkbart influerad av såväl Keys som Wolgasts idealistiska 

idéer. Key som hörde till Linders närmaste vänner, omnämns i både Våra barns 

nöjesläsning (1902) och Våra barns fria läsning (1916). Wolgast namn omnämns 

först i den senare där han citeras ymnigt. Liksom Wolgast förespråkade Linder att 

den speciella barn- och ungdomslitteraturen bör begränsas till ett minimum, och 

barn och ungas läsning bör hämtas ur den ”riktiga” litteraturen. I likhet med både 

Key och Wolgast framhåller Linder kravet på estetiskt högtstående, konstnärliga 
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verk som den viktigaste och övergripande värderingsgrunden. I denna estetiska 

syn inför Linder begreppet ”snömosböcker”, vilket betecknade moraliserande, 

stereotypa och banala vardagsskildringar som ”förflacka deras [barnens] fantasi-

liv, göra deras litterära smak fadd och intetsägande och framförallt komma dem 

att på ett tanklöst och lättjefullt sätt förslösa största delen av den i sanning knappt 

tillmätta tid som skolarbete och andra plikter lämna dem övrig till litteraturläs-

ning.”124 Som Kåreland visar var Linder ofta motsägelsefull i sina synpunkter; 

samtidigt som hon fördömde den pedagogiska barnlitteraturen och framhävde det 

estetiskt konstnärliga bedömde hon ofta böckerna just utifrån en pedagogisk syn-

punkt, som ett viktigt bildande och karaktärsdanande medel.125 På denna punkt 

kritiserades hon också av folkskolläraren och en av Sagas grundare Fridtjuv Berg i 

hans recension av Linders bok 1902. Berg var likaså insatt i Wolgast idéer och 

kritiserade också den samtida barnlitteraturen för att vara ”sötaktig” och ”morali-

serande”, men till skillnad mot Linder väjer han inte för termen pedagogisk, utan 

hävdar att det istället handlar om två skilda pedagogiker: den ena intresserar sig 

entydigt för människans intellektuella och moraliska utveckling, medan den andra 

strävar efter en harmonisk utveckling av hela människan och utgår från att det 

intellektuella och moraliska urvattnas om inte också det estetiska odlas.126 Barnlit-

teraturens ofrånkomliga pedagogiska aspekt skulle 1963 uttryckas av Lennart 

Hellsing med den pregnanta formuleringen: ”All pedagogisk konst är dålig konst 

– och all god konst är pedagogisk.”127 

 

Genom sitt ”antipedagogiska” program kom Gurli Linder också i konflikt med 

Fredrika Bremer-förbundet. I förbundets tidskrift Dagny presenterades fr.o.m. 

1888 separata boklistor med lämplig litteratur för barn och ungdom. De utövade 

på så sätt liksom Linder ett stort inflytande på barns konkreta läsning. Fredrika 

Bremer-förbundets bokkommitté bestod av ”erfarna, förståndiga mödrar och lära-

rinnor” som skulle bedöma böckernas moraliska värde, men också lägga vikt vid 

vad som roade barn i olika åldrar. Böckerna bedömdes således utifrån dess världs-
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åskådning i första hand och utifrån estetiska kvaliteter i andra hand. Våldsamma 

”ohyggliga scener” samt ”kurtis” kritiserades av denna starkt moraliserande 

granskningsnämnd.128 Ellen Key och i synnerhet Gurli Linder angrep bokkommit-

tén för att äldre litteratur och klassiker förbigicks. Enligt Linder var åldersbestäm-

ningarna ”gjorda efter alltför låg måttstock på barns genomsnittliga utveckling.”129 

Fredrika Bremer-förbundets talesperson Lotten Dahlgren besvarade angreppet 

med att Gurli Linder påverkats av den ”radikala tidsandan” som ville ge barn det 

bästa utifrån en vuxen måttstock som inte tog hänsyn till ”om själaspisen är alltför 

kraftig för deras magar.”130 En annan företrädare för den beskyddande litteratursy-

nen var flickskoleföreståndaren Anna Sandström som i en artikel i Aftonbladet 

1902 diskuterade Linders krav på att barn och ungdom fritt skulle få ta del av 

vuxenlitteraturen. Även om Sandström fann många av dåtidens barnböcker ”ba-

nala” och ”pjollriga”, borde barn inte få läsa all vuxenlitteratur eftersom böcker 

som skildrade livet ”uselt” och inte ställde upp några mål var skadliga. T.ex. an-

såg hon Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom klart olämplig för barn ef-

tersom den uttryckte alltför stor levnadströtthet och pessimism. ”En sådan bok kan 

ej heller vara sann i egentlig mening, ty så ynkligt blottad på sunt arbetsintresse, 

som Martin Birck framställes, kan dock icke vår manliga ungdom i allmänhet 

vara.”131 Sandström pläderade för att barn i litteraturen skulle finna goda föredö-

men att efterlikna. Böckerna skulle därmed utstråla en positiv anda som gav livs-

mod.  Även Linder förespråkade goda ideal, men vände sig skarpt mot det alltför 

trivialt vardagliga; i sin läsning borde barn ur alla samhällsklasser möta gestalter 

som höjde sig över deras egen begränsade värld.132 Härmed tog hon avstånd från 

tidens utbredda ”förnöjsamhetsideologi” som ansåg att sagoläsning inte passade 

för arbetarklassens barn eftersom den kunde väcka drömmar och längtan som ald-

rig kunde förverkligas utan bara göra dem missnöjda med sin lott i livet.133 Även 

om Linder tillhörde de ”radikala” som motsatte sig moralism och en ”garanterat 

giftfri” litteratur var hon enligt Kåreland likväl en förespråkare för idyllisering av 
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barnböckerna i sin kritik mot alltför politiska, problemfyllda och mörka skildring-

ar.134 År 1909 kritiserade hon t.ex. Elsa Beskows bildserie i barntidningen Jul-

klappen som skildrade hur Sverige befriades från brännvinstrollet (nykterhetsfrå-

gan var särskilt aktuell under denna tid). Beskows bidrag avvisades både ur este-

tisk synpunkt – brännvinstrollet var ”fult och osmakligt” – och för att innehållet 

ansågs alltför allvarstungt. Beskow, som av senare tider tvärtom beskyllts för att 

idyllisera barns tillvaro, svarade: ”Varför skall man inte kunna få ge ett uttryck åt 

de tankar och känslor, den harm och stridslystnad, som leva just bland vår samtids 

barn?”135  

Frigörelsediskursen 

Frigörelsediskursen formerades i uppbrottet och behovet av förnyelse efter andra 

världskrigets slut 1945. Människor var desillusionerade och trötta på alla absoluta 

ideologier, läror och auktoriteter. Inom konsten och litteraturen slog modernismen 

igenom med -ismer som dadaismen, surrealismen och kubismen. Det gemen-

samma för dessa estetiska rörelser var revolten mot det etablerade borgerliga 

samhällets normer och värderingar, samt drömmen om människans fullkomliga 

befrielse.136 I boken Modernismen i barnkammaren (1999) visar Lena Kåreland 

hur den moderna barnboken både påverkades av det litterära fyrtiotalet och i sig 

utövade påverkan på poeter som Gunnar Ekelöf, Gunnar Björling och Elmer Dik-

tonius. I romantisk anda upphöjde fyrtiotalspoeterna barnet för dess autenticitet 

och spontanitet i kontrast till vuxenvärldens konventionalitet och förljugenhet. Så 

gjorde även barnboksförfattarna när de betonade barnets okuvlighet, styrka, frihet 

och självständighet.137  

 

Grunden till välfärdssamhället började läggas efter andra världskriget, och barnets 

värld vidgades både socialt och kulturellt. Efter 1930-talets ”kris i befolkningsfrå-
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gan”138 var samhället redo att satsa på barnbidrag, skol- och biblioteksväsendets 

utbyggnad och andra former av barnkultur. De växande barnkullarna och det all-

mänt ökade välståndet gav större efterfrågan på barnböcker, vilket förlagen be-

mötte med att inrätta särskilda barnboksredaktioner. Såväl importen av barnböck-

er som utgivningen av inhemsk barnlitteratur ökade, den sistnämnda fördubblades 

under 1940-talet till cirka 400 titlar per år. Nya oprövade författare gavs också ut i 

större omfattning, mycket tack vare det barnboksinriktade förlaget Rabén & Sjö-

grens barnbokspristävlingar.139 Nu inleddes barnbokens andra guldålder och 1945 

fick den moderna barnboken sitt genombrott med Astrid Lindgrens Pippi Lång-

strump, Lennart Hellsings Katten blåser i silverhorn och Tove Janssons Småtroll-

en och den stora översvämningen som alla utkom samma år. Även Martha Sand-

wall-Bergström debuterade 1945 med barnlitteraturens första proletärroman 

Kulla-Gulla. Dessa verk innebar en nyorientering i såväl språk, stil som ämnesval 

och attityder till barnet.140 Pedagogiken hade redan på 1930-talet med ”frihetspe-

dagoger” som A.S. Neill, Alfred Adler och Bertrand Russel kommit att handla om 

en uppfostran i frihet utan tvång. Grundtanken var att alla barn är skapande fria 

barn och har rätt att bli behandlade med samma respekt som vuxna.141 Den upp-

fostrande hållningen i barnböckerna trädde nu tillbaka för en mer lust- och lekfull 

attityd som utgick från barnets perspektiv. I de moderna barnböckerna manifeste-

rar sig detta i både språklig konkretion och fantastik, samt i naivistiska illustrat-

ioner med klara färger och förenklade konturer.142 En viktig del i den nya pedago-

giken var att aktivera barnets skapande verksamhet via leken och genom att appel-

lera till alla sinnen. Kulturhistorikern Johan Huizingas civilisationskritiska arbete 

Den lekande människan (1945) fick stort genomslag i Sverige. Huizingas tes är att 

all mänsklig kultur uppstått och utvecklats ur leken, vilken i sin grundform är av 

estetisk art och genomvävd av rytm och harmoni.143 I linje med dessa tankar är 

Lennart Hellsings idé om att barnboken bör fungera som en ”leksakslåda, där man 

tar upp ett och annat och leker med – vänder och vrider på ord och begrepp och 
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historier, smakar på klanger och rytmer och bygger nya egna fantastiska luft-

slott”.144 Vivi Edström beskriver den nya barnsynen som en utveckling från en 

kravpedagogik till en behovspedagogik. I det förra fallet skall barnet följa vissa 

normer och regler fastställda av vuxenvärlden. I det senare fallet är det barnets 

behov som står i centrum och avgör de vuxnas beteende gentemot barnet.145 Kåre-

land poängterar att detta inte innebar att moraliska aspekter och didaktik helt för-

svann, men att ”det var en moral med helt andra förtecken än tidigare som trädde 

fram.”146 Denna ”moral” utgick, till stor del som en konsekvens av krigets totali-

tära uppvisningar, från värden som medmänsklighet, pacifism och tolerans, vilka 

är egenskaper som alla förenas i gestalten Pippi Långstrump. Jämte Pippis snäll-

het, generositet och hjälpsamhet står hennes värnande om sin frihet och sitt obero-

ende. Hon ansvarar själv för sin uppfostran och gör i stort sätt som hon själv vill, 

vilket mötte både jubel och förfäran. Pippi blev symbolen för det fria, självstän-

diga barnet med anarkistsyskon i Lennart Hellsings Krakel Spektakel & Kusin 

Vitamin och Tove Janssons Lilla My. Alla dessa karaktärer speglar modernismens 

intresse för individen och ett jag utan masker och förställning. I drivandet med 

maktpersoner, uppror mot institutioner som skolan och såväl ord- som kropps-

akrobatik speglas också dadaismens parodiskt lekfulla estetik och surrealismens 

framhävande av fantasins obegränsade möjligheter.147 Som Klingberg visat kan de 

naivistiska nonsensdragen även spåras i romantikens barnlitteratur i form av 

skämtsagor, folkvisor och folkliga barnrim.148 Den moderna barnboken växte 

sålunda fram ur både modernismens utveckling som den nya barnpsykologin och 

frihetspedagogiken, samt de socialpolitiska reformerna i tiden. Ett uttalat intresse 

för den konstnärliga uttrycksformen är påtaglig hos de nya barnboksförfattarna, 

och barnboken tillerkändes på så sätt ett större intrinsikalt värde. Samtidigt beto-

nar både Lennart Hellsing och Astrid Lindgren i linje med dadaismens slagord 

”liv mot konst” att barnboken skall vara till för barnet och inte tvärtom. Jämfört 

med fostrandediskursens instrumentella barnbokssyn skall emellertid inte boken i 
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första hand ge uppfostran på lång sikt, utan ”upplevelser i nuet och glädje för 

stunden.”149 Följaktligen får nöjesläsning och underhållning ett centralt värde, vil-

ket hänger samman med ett nedskruvande av bildningsanspråken samt en mer 

demokratisk strävan att skriva för alla barn. Ifråga om formexperiment och norm-

brott kunde barnboksförfattarna inte gå lika långt som vuxenförfattarna vilket 

kommer att framgå i följande beskrivning av de subjektspositioner och stridande 

utsagor som dominerade barnboksdebatten under 1940-talet fram till början av 

1960-talet.  

 
Pippi-fejden 1946 uppstod samma år som den stora ”obegriplighetsdebatten” 

kulminerade. Inom båda dessa debatter ställdes det moderna i motsats till det trad-

itionella.150 Med stark uppbackning från bibliotekarien Elsa Olenius151 vann Astrid 

Lindgren med Pippi Långstrump första pris i Rabén & Sjögrens barnbokspristäv-

lan 1945 med motiveringen: ”originalitet, spänning och en absolut avväpnande 

humor”.152 Boken mötte idel positiva recensioner när den kom ut, men ett år senare 

gick pedagogikprofessor John Landquist till angrepp mot Pippi i en artikel på Af-

tonbladets kultursida med rubriken ”Dålig och prisbelönt”: ”Pippi Långstrumps 

upptåg är i största utsträckning meningslösa, dvs. de saknar sammanhang med 

situationen och med ett barns själsliv. De är mekaniskt och fantasilöst hopfogade 

tokerier. Därför är de också osmakliga.” Landquist förfärades över den bristande 

moralen som ”påminner om en sinnessjuks fantasi eller om sjukliga tvångsföre-

ställningar” och Pippi var ”något obehagligt som krafsar på själen.”153 Efter detta 

uttalande höjdes fler kritiska röster och det framfördes negativa omdömen. Pippi 

ansågs vara ett dåligt föredöme, vilket vittnar om att synen på barnlitteraturens 

förmåga att påverka som exempel alltjämt var stark. De mest kritiska rösterna 
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återfanns betecknande nog i lärarpressen och grundade sig inte i huvudsak på brott 

mot den harmoniestetik som varit dominerande under 1920- och 30-talen, utan 

moraliska betänkligheter.154 Lennart Hellsing menade i en recension av den andra 

Pippi-boken Pippi går ombord (1946) att Landquist m.fl. gjorde misstaget att läsa 

berättelsen som en realistisk skildring. Hellsing i sin tur betecknade Pippi-

böckerna som moderna sagor och prisade Lindgren för att hon ”slagit hål på den 

mur av moralism, sentimentalitet och sötsliskighet, som i decennier omgärdat den 

svenska barnlitteraturen.”155 

 

Striden mellan förnyelse och tradition stod också mellan Lennart Hellsing och 

1940-talets två tongivande barnlitteraturkritiker Eva von Zweigbergk (Dagens 

nyheter) och Greta Bolin (Svenska dagbladet). År 1945 gav Bolin-Zweigbergk ut 

den gemensamt skrivna barnboksöversikten Barn och böcker. Detta var det första 

grundläggande arbetet rörande barns läsning sedan Gurli Linders Våra barns fria 

läsning (1916). Men den barnbokssyn som presenteras i Barn och böcker skiljer 

sig inte nämnvärt från Linders sekelskiftessyn, vilket var en av Hellsings huvud-

punkter i hans anmälan av bokens femte upplaga 1961.156 Liksom Linder talar Bo-

lin-Zweigbergk om läsningens bildande inverkan och ger exempel på böcker som 

”hjälper till att omärkligt grundlägga den bildning som bör vara föräldrars och 

lärares mål att skapa hos barnen.”157 Den överlägset bästa läsningen, var enligt 

författarna klassikerna samt de gamla folksagorna. Den samtida barn- och ung-

domslitteraturen avfärdades som ”de flesta skäligen obetydliga.” Varning riktades 

mot populärlitteraturen som även om den inte ansågs direkt moraliskt fördärvande 

likväl var ytterst smakfördärvande, resulterande i ”ett slags själens analfabet-

ism.”158 På denna punkt mötte de stöd från såväl lärare som bibliotekarier. Biblio-

tekarien Elise Adelsköld tog i en artikel i Biblioteksbladet (1944) upp faran med 

barns utbredda läsning av ”billiga” veckotidningar och rafflande äventyrs- och 

detektivmagasin, vilken befarades inverka negativt på språksinne och språkkänsla 
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samt leda till en förvrängd verklighetsuppfattning.159 Omsorgen om ett vårdat 

språk var ett återkommande tema hos Bolin-Zweigbergk samt i den allmänna 

barnboksdebatten. Astrid Lindgren kritiserades t.ex. i en recension av Greta Bolin 

(som annars var positiv till Pippi) för att hon ”inte vårdat sig riktigt om sin stil. 

Hon tar ibland till slanguttryck, som står på gränsen till det vulgära, och sådant 

passar inte i en barnbok.”160 Något större språkligt, experimentellt utrymme gavs 

med andra ord inte för 40-talets barnboksförfattare. Ledstjärna för Bolin-

Zweigbergk var ”den goda smaken” och ett ”kultiverat” framställningssätt. Nor-

men var den bildade familjens språk, och medelklassen var således den målgrupp 

som de riktade sig till.161 Sammantaget förmedlar Barn och böcker en traditionell 

och normerande syn på barnboken. Kåreland framhåller emellertid att även om 

pedagogiska och moraliska värderingar fick stort utrymme ter de sig ”tämligen 

nyanserade jämfört med den starkt moralkonservativa opinionen som dominerade 

den allmänna debatten under 1940-talets början rörande ungdomars normlöshet 

och slappa hållning.”162 Bolin-Zweigbergk var t.ex. inte företrädare för någon ni-

tiskt beskyddande barnbokssyn, utan menade i motsats till många lärare och bibli-

otekarier under denna tid att de grymma inslagen i de gamla folksagorna var något 

som barn uppfattade som en naturlig del av sagans spel. I folksagan har barn 

”dessutom den lyckan att få sin primitiva rättskänsla tillfredsställd genom bovar-

nas avstraffning.”163  

  

Mellan den fjärde upplagan av Barn och böcker 1951 och den femte upplagan 

1961 förändrades det kulturpolitiska klimatet avsevärt; gränserna mellan populär-

kultur och finkultur, mellan högt och lågt luckrades upp alltmer. Författare och 

kritiker uppfattade nu Bolin-Zweigbergks traditionsbundna barnbokssyn som 

alltmer passé. Lennart Hellsing skrev i ett inlägg i Kvällsposten 1962: ”Det fak-

tum att t.ex. Barn och böcker under sin sextonåriga tillvaro har ansetts som en 

bibel och som Ceasars hustru över all kritik, visar bäst hur illa det är ställt med 
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163 Bolin, G. & von Zweigbergk, E. (1945), Barn och böcker, s. 39. 
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våra barnboksanmälare. Den underdånighet som kommit den boken till del är nå-

got av en kulturskandal.”164 Som Kåreland visar grundade sig konfrontationen 

mellan Hellsing och Zweigbergk inte bara i två generationers olika värderingssy-

stem, utan i Zweigbergks kyliga mottagande av Hellsings skönlitterära produkt-

ion. Hellsings debutbok Katten blåser i silverhorn (1945) bedömdes som ”sökt 

och konstgjord”, direkt efterliknande A.A. Milnes nonsensverser i Nalle Puh, men 

i jämförelse med denne ”mer än lovligt ansträngda.”165 I vilken mån detta påver-

kade Hellsings kritiska bedömning av Barn och böcker är svårt att säga, men det 

spelade säkert en viss roll. Hellsings huvudinvändning mot Barn och böcker går 

ut på att en föråldrad borgerlig bildningssyn är dominerande. ”Barn skall läsa 

böcker så att de lär sig att läsa böcker, ty bildade människor läser böcker”, skriver 

han raljant och hävdar att litteraturen därmed blir ett Wolgast-upphöjt mål i sig, 

och inte vad de borde vara, ett medel till för människans skull.166 I motsats till Bo-

lin-Zweigbergks betoning på barnbokens betydelse som ”omistligt kulturarv” och 

bildningsmedel anlade Hellsing en pragmatisk och funktionell syn på barnbokens 

roll i barnets utveckling.167 Härvidlag vände han sig mot Bolin-Zweigbergks ”ka-

tegoriska” indelning i ”naturliga läsperioder”, samt deras tvärsäkra värdering av 

”god” respektive ”dålig” litteratur. Hellsing skriver: ”Sanningen är att vi behöver 

nya former av barn- och ungdomslitteratur, både populära och exklusiva. Det bör 

finnas böcker för de många och böcker för de få – precis som inom den vuxna 

litteraturen. Däremot kommer det aldrig finnas en bok som alla läser med samma 

glädje.”168 Hellsings bärande tanke är att barnboksförfattaren måste skriva utifrån 

barnets behov och syn på världen. Till följd härav ifrågasätter han folksagan, vars 

levnadsvisdom och symbolik han menar att små barn inte förstår. Istället bör de 

yngre barnen läsa moderna sagor som utspelar sig här och nu i deras egen miljö, 

vilket svarar mot deras orientering i tiden och rummet.169 Folksagan tillskrivs icke 

desto mindre ett emotionellt och fantasistimulerande värde, men ”ju mer sagor vi 

                                                
164 Kåreland, L. (1999), Modernismen i barnkammaren, s. 117. 
165 Kåreland, L. (1999), Modernismen i barnkammaren, s. 150. 
166 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 73. 
167 Se barnbokens fyra huvuduppgifter, s. 12 i denna uppsats. 
168 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 82. 
169 Hellsing utgår här från den amerikanska pedagogen Lucy Sprague Mitchells teorier i Here and Now Story 
Book (1921). Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 32 f.  
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ger barnen – desto mer saklig upplysning måste vi samtidigt ge dem.”170 Här före-

nar Hellsing romantikens pedagogik med upplysningspedagogiken. I Hellsings 

eget författarskap betonas däremot genomgående det känslomässiga, kroppsliga, 

rytmen och nonsensvärlden, och han förkunnar: ”Vi måste hålla vår livslust uppe, 

måste tro på under för att inte gå under.”171 

Politiseringsdiskursen 

1960- och 70-talen var decennier som präglades av stora, omvälvande världspoli-

tiska händelser: Kalla kriget, Algerietkriget, apartheidregimen i Sydafrika, kultur-

revolutionen i Kina, den kubanska revolutionen, militärdiktaturen i Chile, inbör-

deskriget i Biafra, Vietnamkriget o.s.v. Nu startade de stora frihetsrörelserna och 

runtom i världen protesterade vänsterradikala grupper och människor mot imperi-

alism, kapitalism, fascism och all slags ojämlikhet – mellan män och kvinnor, 

överklass och underklass, vita och icke-vita, heterosexuella och homosexuella, 

vuxna och barn. Den politiska och sociala medvetenheten kom även att innefatta 

barnlitteraturen och i mitten av 60-talet inleddes den stora barnboksdebatten som 

sedan kulminerade i 70-talets socialrealistiska barn- och ungdomsböcker och pro-

gramskrifter.172 ”Allt är politik”, var tidens slagord och hos kritikerna framträdde 

nu en accentuerad medvetenhet om att barnboken inte bara är en harmlös under-

hållning utan alltid speglar det samhälle i vilket den skrivs, antingen genom att 

den omedvetet ger uttryck för omgivningens implicita värderingar eller medvetet 

kritiserar rådande missförhållanden.173 Politiseringsdiskursen vände sig mot de 

idylliserande och beskyddande barnboksskildringarna och menade att barn har rätt 

– och bör – få veta något om de verkliga förhållandena. Sagor och fantastiska be-

rättelser stod därmed inte högt i kurs utan nu skulle det vara samhällskritiska sam-

tidsskildringar. Det här var guldåldern för den socialrealistiska barnboken. Många 

tabun raserades – det skrevs t.ex. om sex, homosexualitet, krig, fängelser, miss-

bruk, ras- och könsförtryck och trasiga familjer – och barnböckerna presenterade 

                                                
170 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 41. 
171 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 131. 
172 Toijer-Nilsson, Y. (1978), Berättelser för fria barn, s. 8. 
173 Stybe, V. (1972), Från Snövit till Snobben, s. 212. 
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därmed barnen med vidgade världsbilder och samhällsroller.174 Nu lanserades 

också ungdomsboken och den s.k. allåldersboken i strävan att överbrygga klyftan 

mellan generationerna.175 Barnboksdebatten var precis som samhällsdebatten un-

der dessa radikala årtionden intensiv och utgjordes av en mångfald olika utsagor 

och politiska frågor rörande krig, miljöförstöring och jämlikhet. I följande stycke 

har jag begränsat mig till ett urval av subjektspositioner och utsagor från köns-

rollsdebatten som jag urskiljer utövade starkast inflytande på barnlitteraturen un-

der 60- och 70-talen. Skräpkulturdebatten som också var livlig under denna tid 

behandlas i nästa avsnitt Populärdiskursen.  

 
Könsrollsdebatten fick redan från början en inriktning på barns läsning och barn-

böckernas mönsterbildande betydelse. De första som började undersöka skönlitte-

ratur för barn ur könsrollsynpunkt var den norska litteraturvetaren Kari Skjøns-

berg och den svenska sociologen Rita Liljeström.176 I en artikel med den talande 

titeln Det skall böjas i tid (Hertha, 1962) angrep Liljeström Svensk Lärartidnings 

förlag Saga för deras könsstereotypa pekbokssatsning där den skära pekboken för 

flickor innehöll bilder på tallrik, ägg, skor, dockvagn, badanka och potta, medan 

den blå pekboken för pojkar innehöll bilder på bil, buss, båt, lok, motorcykel och 

flygplan. Liljeström konstaterar att:  

På ett tidigt stadium riktar traditionens pekfinger flickors och pojkars uppmärksamhet mot 
olika ting. Henne mot hemmet, tryggheten, beroendet, den intima sfären med personliga käns-
lorelationer. Honom mot äventyret, initiativet, samhället med dess objektiva spelregler. 
Skilda livsmål byggs upp. Pojken strävar efter prestation, yrket och bragden. Flickan vinner 
en position genom utseende och kärlek. Ytterst gäller det arbets- och yrkesfördelningen mel-
lan könen i vårt samhälle.177  

 

Skjønsberg framhöll i artikeln ”Opprørerna i pikebøkene” (Samtiden, 1962) att 

upproret mot ett kvävande kvinnoideal i barnböckerna försvagats för vart decen-

nium i takt med att den faktiska skillnaden mellan flickor och pojkar i socialt hän-

                                                
174 Kjersén Edman, L. (2002), Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, s. 156. 
175 Kåreland, L. (2015), Skönlitteratur för barn och unga, s. 40 f. 
176 Skandinavien var först på detta område och det dröjde fram till 70-talet innan barnböckerna började grans-
kas av feminister i USA, Grekland, Italien, Frankrike etc. Toijer-Nilsson, Y. (1978), Berättelser för fria barn, 
s. 88 f. 
177 Liljeström, R. (1994), ”Det skall böjas i tid …”, s. 223. 
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seende utjämnats.178 Utgångspunkten var således en kritik mot att mans- och kvin-

nobilderna i barnböckerna inte stämde med det nya uppfostringsidealet: männi-

skofostran, som handlade om en strävan att motverka begränsande könsbundna 

representationer av egenskaper, känslor, beteenden och yrkesval.179 Det saknades 

framförallt positiva rollideal för flickorna där de precis som pojkarna uppmuntra-

des till att våga vara sig själv snarare än att behaga. Men även pojkarna behövde 

nya rollideal som tillät dem att vara ömma, veka och känsliga. Ying Toijer-

Nilsson framhåller i Berättelser för fria barn: Könsroller i barnboken (1978) att 

det nya i 60- och 70-talens barnböcker inte främst är tillförandet av nya kvinnoyr-

ken och områden för män och kvinnor, utan att böckerna börjar diskutera kompli-

kationerna som uppstår när kvinnor skall förena arbete med familjeliv. En av de 

första som belyste detta problem var författaren Kerstin Thorvall som startade en 

diskussion i Expressen 1965 med artikeln ”Bor alla barnboksförfattare i Tomtebo-

landet?” Hon vände sig mot att en föråldrad, patriarkal familjebild, där far som i 

Elsa Beskows Tomtebobarnen (1910) är stark och modig och mor är blid och rar, 

fortfarande levde kvar i ”moderna” barnböcker. ”Lyckliga familjer är familjer där 

könsrollsfördelningen är den strikt traditionella. Papporna går på morgonen och 

kommer hem på kvällen. Vad de gör dessemellan vet vi inte. Mammornas verk-

samhet vet vi däremot mycket om. De är alla lika flitiga som fru Kantarell.” Thor-

vall efterlyste barnböcker om en mamma som hon själv, som tyckte om både sitt 

arbete och sina barn, som inte var glad jämt, utan också trött och i behov av att 

koppla av med en tidning ibland. ”Vem skriver bilderboken där mamman går 

hemifrån på morgonen och pappan klär av och på barnen och lagar köttbullar-

na?”180 (1970 svarade hon själv på denna brist med bilderboken Peter möter Ceci-

lia) Bland flera genmälen svarade barnboksrecensenten Kerstin Matz: ”Det är all-

deles riktigt att det i barnlitteraturen vimlar av trygga, glada mammor som stän-

digt lika utvilade och pigga sköter de putsade små stugorna och de många barnen. 

Än sen då! Tror Kerstin Thorvall att barnen som hör dessa sagor tycker mindre 

om sin egen utschasade mamma för det?” Artikelns slutkläm visar att en modern 
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samhällsspeglande barnbok ännu inte hade slagit igenom på bred front: ”Vad är 

egentligen syftet? Att med pekpinne beskriva en aktuell social miljö? Då tycker 

jag att vi är tillbaka i det pedagogiska nit som på 1800-talet präglade barnböcker-

na.”181 Barnboksförfattarna och paret Inger och Lasse Sandberg (vars traditionella 

könsrollsmönster kritiserades i Thorvalls artikel) försvarade sig med att böckerna 

skrevs för barnen och inte mammorna, och att barnen hade nog av sina egna trötta 

mammor. Samtidigt medgav de att ”nog är det väl vettigt att i den mån föräldrar 

förekommer i barnböckerna, rollerna är nyanserade.” Det fick emellertid inte gå 

till överdrift: ”då reduceras författarskapet till ett slags svassande för vad som är 

inne just nu.”182 Men även makarna Sandberg påverkades av tidens könsrollsde-

batt, vilket bl.a. märks i Lilla spöket Laban (1965). Laban är en liten skrajsen 

spökpojke som protesterar mot vedertagna könsroller genom att inte vilja gå i 

pappa spökes fotspår och skrämmas utan hellre hjälper mamma spöke i köket med 

bak och smörkärning.183 

 

I takt med att könsrollsteorierna fick officiell sanktion184 i slutet av 60-talet skrevs 

nu en mängd könsrollskritiska barn- och ungdomsböcker, varav vissa var rena 

programskrifter där böckerna endast fungerade som illustrationer för en tes. 

Många av författarna var feminister från den radikala Grupp 8 som bildades revol-

tåret 1968. Bl.a. Barbro Werkmäster som tillsammans med Anna Sjödahl över-

satte kvinnokampen till barnens värld i böckerna Visst kan tjejer! (1973) och 

Krasch! (1975). Andra utpräglade tendensböcker under 70-talet var Gun Jacob-

sons Peters baby (1971) om den nya mansrollen, Gunnel Beckmans Tre veckor 

över tiden (1973) om den vid det laget aktuella abortfrågan och Tove Nilssons 

Lisen och Vera (1976) om lesbisk kärlek.185 De alltmer etablerade könsrollsidéerna 

tog sig inte bara uttryck hos de nya barnboksförfattarna, utan även bland recen-

senter, bibliotekstjänsts lektörer, bibliotekarier och barnboksforskare. Opolitiskt 

                                                
181 Matz, K. (1994), ”Vad ska vi med trötta mammor i sagorna?”, s. 231. 
182 Toijer-Nilsson, Y. (1978), Berättelser för fria barn, s. 64 f. 
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”omedvetna” böcker blev mindre gångbara, vilket medförde att många författare 

blev försiktigare. På ett paradoxalt sätt var således de radikala frihetsvindarna och 

den öppna politiska diskussionen under 70-talet ytterst reglerande. Ett exempel på 

detta är de starka reaktioner Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta väckte när 

den utkom 1973. Bröderna Lejonhjärta med sin sagoinspirerade berättarform och 

existentiella budskap bröt mot tidens socialrealistiska ideal och ansågs därför kon-

troversiell. Lindgren kritiserades för att presentera världen dualistiskt i svart–vitt, 

ont–gott och för att ”uppmuntra” barn till självmord snarare än uppror.186 Boken 

ansågs dessutom sentimental: en stackars ensam, fattig pojke på väg att dö.187 Dö-

den var fortfarande något av ett tabuämne i barnlitteraturen på 70-talet som 

skrämde många ängsliga vuxna.188 Även Lennart Hellsing orsakade rabalder med 

Boken om Bagar Bengtsson (1977) som hastigt och lustigt dör och begravs i en 

limpa. Men i motsats till Lindgrens allvarliga skildring av döden väckte den anstöt 

för dess skämtsamt distanserade sätt att förhålla sig till döden. Både Boken om 

Bagar Bengtsson (1977) och Hellsings Sjörövarbok (1965) som var full av sprit 

och nakna kvinnor ställdes undan på många bibliotek och avråddes bestämt av 

bibliotekarier.189  

Populärdiskursen 

Populärdiskursen har sin grund i framväxten av en barnboksmarknad vid 1700-

talets mitt. I Sverige sägs barnbokens kommersialisering ha tagit fart omkring 

1850 när seden att ge julklappar blev mer allmänt spridd.190 Men den masskom-

mersiella barnboksboomen kom först hundra år senare i och med att Disneyvågen 

slog in över i Sverige på 1950-talet.191 Den s.k. populärlitteraturen192 har alltid varit 

starkt förknippad med ekonomiska värden som oftast ställts i motsatsförhållande 
                                                
186 Jersild, P.C. (1973), ”Kritiken väger lätt”. 
187 Holm, B. (1975), ”Astrid Lindgren önskedrömmer åt oss, men försonar oss med det bestående”.  
188 Döden var ett centralt motiv i 1800-talets barnböcker till följd av att döden för barn under denna tid var en 
naturlig företeelse. Men i takt med samhällets urbanisering och sekularisering förändrades livsmönstret och 
döden försvann mer och mer som motiv i barnböckerna. Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 102. 
189 Ambjörnsson, G. (1968), Skräpkultur åt barnen, s. 36. 
190 Kåreland, L. (1977), Gurli Linders barnbokskritik, s. 12. 
191 Stybe, V. (1972), Från Snövit till Snobben, s. 217. 
192 Det har satts många mer eller mindre nedvärderande etiketter på detta slags böcker: kiosklitteratur, smuts- 
eller skräplitteratur, triviallitteratur, underhållningslitteratur, massmarknadslitteratur osv. 
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till konstnärliga och innehållsliga kvaliteter. Till följd av modern kommunikat-

ionsteknologi samt bokmarknadens tilltagande kommersialisering menar många 

idag att kvalitetsbegreppet håller på att upplösas.193 Kritiken mot masskulturen har 

skruvats ned och uttrycks mindre tvärsäkert än förr. Samtidigt betonas alltjämt 

vikten av att tidigt skapa goda läsvanor och alla barns rätt till den ”goda” litteratu-

ren, framförallt utifrån tecken på en negativ utveckling vad gäller barns läskun-

skaper.194 Nedan presenteras ett kronologiskt urval av subjektspositioner och utsa-

gor från främst tre stora debatter om populärlitteraturen i Sverige mellan 1900– 

1970-talet. Utöver den kommersiella aspekten förmedlar populärdiskursen egent-

ligen ingen egen ideologi, utan utmärker sig snarare av att vara en slags kulturell 

barometer där normer och kulturella föreställningar tydliggörs, men också för-

handlas och förändras.  

 

Kring sekelskiftet fördes en häftig kamp mot smutslitteraturen eller Nick Carter-

litteraturen som den också kallades utifrån den populära amerikanska detektiven 

som utgavs anonymt eller under pseudonymen Nicholas Carter i billiga häften i 

Sverige fr.o.m. 1903. Nick Carter-häftena såldes som kolportageromanerna ge-

nom kolportörer, dvs. kringresande bokförsäljare. De hade god åtgång och spreds 

snabbt bland barn och ungdomar.195 Kampen mot smutslitteraturen togs upp dels 

av folkbildningsförbundet, dels av ungsocialisterna med Per Albin Hansson i spet-

sen. Hansson hävdade i tidskriften Fram 1909 att Nick Carter-litteraturen kunde 

inspirera till förbrytelser bland ungdomar genom att mana till ”de råaste instink-

ter”.196 Många försäljare runtom i landet tvingades att sluta sälja ”smörjan” och 

protestmöten anordnades på skolor. När Per Albin Hansson avgick som redaktör 

för Fram ebbade debatten i tidskriften ut, men fördes vidare av folkbildningsför-

bundet via framträdande kulturpersonligheter som Gurli Linder, Ellen Key, Frid-

tjuv Berg, Elsa Beskow, Valfrid Palmgren, Verner von Heidenstam och Selma 

Lagerlöf. Det startades en kampanj för främjande av god och billig nöjesläsning 

                                                
193 Carlsson, U. (2012), ”Några ord i spåren av tidigare utredningar: Om förändrade medielandskap, läsning 
och kulturpolitik”, s. 16 f. 
194 Vad den ”goda” litteraturen egentligen inbegriper är oklart, inte minst utifrån det vidgade textperspektivet 
som idag innefattar allt från tryckta böcker till ljudböcker, e-böcker, film, tv, datorspel, appar, bloggar etc.  
195 Kåreland, L. (1977), Gurli Linders barnbokskritik, s. 140. 
196 Kåreland, L. (1977), Gurli Linders barnbokskritik, s. 141. 
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som motvikt till Nick Carter-häftena, och flera förlag gav ut s.k. 25-öresserier.197 

Även biblioteken och dess ”roliga”, men moraliskt ”goda” böcker användes som 

vapen i striden om barnets fantasi.198 Kampen mot Nick Carter-litteraturen blos-

sade efter debatten 1910 även upp 1920 och 1930. Den ungsocialistiska tidskriften 

Brand utkom 1931 med ett särskilt stridsnummer mot smutslitteraturen där de 

propagerade för att läsarna av detta slags litteratur får en falsk bild av världen som 

stänger deras blick för ”den socialistiska kampens nödvändighet och fostrande 

värde.” Samarbete med den borgerliga kultureliten förkastades eftersom dessa 

personer ansågs lierade med den ”kapitalistiska blufflitteraturen”. Ändå fördes 

kampen mot smutslitteraturen som Kåreland påpekar på bred front med attacker 

från både höger- och vänsterhåll. Det som förenade var ”den idealistiska synen på 

bildningens och litteraturläsningens betydelse för människans ’andliga växt.’”199  

 

På 1950-talet blossade striden mot smutslitteraturen upp på nytt. Nu var det i syn-

nerhet ”serieeländet” som stod i fokus. Debatten kulminerade 1954 när den ame-

rikanska psykiatern Fredric Wertham utgav sin stridsskrift Seduction of the Inno-

cent om hur ungdomar påverkas till våldsförhärligande av de amerikanska skräck-

serierna.200 Två läger stod mot varandra, å ena sidan de som betonade att de teck-

nade serierna och övrig populärlitteratur var nyttig som lästräning, och å andra 

sidan de som såg denna litteratur som förmedlare av mindre önskvärda moraliska 

värderingar. Rektor Lorentz Larsson var en av de främsta företrädarna för serier-

nas fördummande och demoraliserande verkan. I Barn och serier (1954) använder 

han den gamla rekapitulationsteorin som argument för nödvändigheten att kon-

trollera barn och ungas läsning: ”Det finns atavistiska drag från livsformer som vi 

lagt bakom oss men som lever kvar hos barnet. Det märks vid deras val av läs-

ning. Får pojken hållas så tar han det mest rafflande han kommer över.[…]krig, 

vapen och blodsutgjutelse, helst skall hjälten gå fram genom högar av lik. Hos 

flickan märker man inte fullt ut så mycket det påpekade men även hos henne kon-

                                                
197 Kåreland, L. (1977), Gurli Linders barnbokskritik, s. 142 ff. 
198 Dolatkhah, M. (2012), ”Politiska diskurser om barnbibliotek: En jämförande analys av två statliga utred-
ningar”, s. 180 f. 
199 Kåreland, L. (1977), Gurli Linders barnbokskritik, s. 147 f. 
200 Furuland, L., Lindberger Ö. & Ørvig, M. (1977), ”Seriedebatten”, s. 377. 
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staterar man ytligheten, flackheten i läsvanorna. Hon dras till det mycket sensat-

ionella eller mest sentimentala romantiska.”201 Larsson kritiserade seriernas nega-

tiva påverkan på såväl barnens uppträdande och moral som dess språkligt utar-

mande och förslappande inverkan. Ett friare och mer pragmatiskt förhållningssätt 

till serierna företräddes bl.a. av Göte Klingberg. I en kvantitativ studie (1954) 

påvisar Klingberg att ordförråden i seriemagasinen och barnböckerna är av samma 

storleksordning, samt att slangord och onomatopoetiska ord spelar en förvånande 

liten roll i seriernas texter. Serierna som framställningsform medför därmed inte 

en minskad läsfärdighet hos läsarna, och Klingberg konkluderar: ”seriernas peda-

gogiska möjligheter bör observeras särskilt av dem som har att arbeta med barn 

med lässvårigheter.” Samtidigt efterlyser han såväl i barnböckerna som i serierna 

en större innehållsmässig och estetisk kvalitet.202 

 
Massmarknadsdebatten blossade upp på nytt 1968 i samband med att Gunila Am-

björnsson publicerade debattboken Skräpkultur åt barnen. Hennes tes är att ”i en 

tid då den ekonomiska nivån höjts, skolbildningen ökar och allt fler har råd att öka 

sin konsumtion av kapitalvaror lika väl som av kulturprodukter blir intresset för 

och förmågan att tillgodogöra sig de senare ett av de bestående klassmärkena.”203 

Samma ståndpunkt att klassgränserna skapas och befästs redan i barndomen via 

den kultur som erbjuds intog som vi har sett redan kulturdemokrater som Ellen 

Key runt sekelskiftet. Ambjörnsson pläderar dessutom i likhet med Gurli Linder 

för att barnlitteraturen bör skrivas av vuxenförfattare, för att skapa en kvalitetslit-

teratur för barn som kan utgöra ett alternativ till den ”tarvliga och fördomsfulla” 

populärlitteraturen.204 Med ”kvalitet” syftas det här inte i första hand på någon ”det 

estetiskas etiska effekt”, utan böckernas ideologiska innehåll. Vad som behövs, 

enligt Ambjörnsson, är en orädd och ifrågasättande barnlitteratur som medvetet 

engagerar sig i sociala och politiska frågor.205 Skräpkultur åt barnen mottogs i 

tidens vänsterradikala anda överlag med bifall, men på vissa punkter blev Am-

                                                
201 Larsson, L. (1977), ”Ur Barn och serier”, s. 382.  
202 Klingberg, G. (1977), ”Undersökningar rörande seriemagasinens språk”, s. 388-394.  
203 Ambjörnsson, G. (1968), Skräpkultur åt barnen, s. 5. 
204 Ambjörnsson, G. (1968), Skräpkultur åt barnen, s. 227. 
205 Ambjörnsson, G. (1968), Skräpkultur åt barnen, s. 10. 
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björnsson motsagd. Lennart Hellsing m.fl. reagerade på ”det ärkekonservativa” 

kravet på att barnlitteraturen skall skrivas av ”riktiga” författare.206 Problemet en-

ligt Margareta Strömstedt är inte bristen på engagerad, bra barnlitteratur utan hur 

denna skall konkurrera med ”serierna, Blyton, Biggles, Kitty, James Bond, sjuk-

sköterskeböcker och kärleksmagasin.” Å ena sidan, menar hon, handlar det om 

tillgänglighet, å andra sidan om att ta tillvara på serieformen, ”som så många barn 

har förkärlek för”.207 Barn och ungas utbredda konsumtion av populärlitteratur på 

60- och 70-talen var sannolikt en effekt av tidens förhärskande gråa socialrealism. 

Men någon större förståelse för att barn också behöver drömma sig bort fanns 

inte, utan det viktigaste var att de konfronterades med verkligheten och ”en värdig 

livsuppgift” för att som Lars Dencik skriver: ”kunna ge sina liv ett bättre innehåll 

än den senkapitalistiska okulturindustrin och ideologifabrikationen annars erbju-

der dem.”208  

 

Skräpkulturdebatten ledde fram till de kulturpolitiska målen 1974 där det fanns en 

punkt om att kulturpolitiken skall motverka kommersialismen. Den filades så 

småningom ner till att kulturen skall motverka ”kommersialismens negativa verk-

ningar” samt klyftor mellan samhällsgrupper. I alliansens kulturpolitiska proposit-

ion 2009 togs målet helt bort och dessförinnan avskaffades också det mångåriga 

folkbildningsprojektet En bok för alla.209 På frågan om målet att motverka kom-

mersialismens negativa verkningar bör återinföras svarar Alice Bah Kuhnke, kul-

turminister sedan 2014: ”Det kan hända”[…]”men det innebär inte att jag vill 

motverka kommersiella krafter i kulturen.” Däremot vill hon ”mer kultur, mindre 

prylar.” 210 Kuhnkes svar är betecknande för dagens populärdiskurs. Det handlar 

inte längre om revolution och en ändring på den totala kapitalistiska strukturen i 

samhället. Däremot diskuteras det fortfarande utifrån folkbildningsrörelsens 

gamla argument att sprida bildning för att minska klassklyftor. Serierna (som nu-

                                                
206 Hellsing, L. (1968), ”Sätt fart på våra bibliotek”. 
207 Strömstedt, M. (1968), ”Att nå ut med barnlitteraturen”. 
208 Dencik, L. (1976), ”Barnen i klasskampen”, s. 63. 
209 Ölmedal, I. (2015), ”Kulturmysteriet: Alice Bah Kuhnke vill gärna prata om en miljöpartistisk kulturpoli-
tik. Men finns den?”, s. 32 f. 
210 Ölmedal, I. (2015), ”Kulturmysteriet: Alice Bah Kuhnke vill gärna prata om en miljöpartistisk kulturpoli-
tik. Men finns den?”, s. 33. 
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mera ofta är både konstnärliga och politiska) är inte längre fokus för debatten, 

utan idag handlar det om hur böckerna via såväl biblioteket och skolan som bok-

handeln skall konkurrera med filmer, datorspel och digitala medier. Författaren 

Thomas Engström skriver att böcker har ”blivit en puttenuttfetisch bland andra” 

och frågar retoriskt hur många tonåringar som vill hoppa på ”det här präktighets-

tåget.” Lösningen enligt Engström är ”gudomlig paketering”, dvs. en mer tillta-

lande massmedial reklam av barn- och ungdomsböcker.211 Det ligger nog en del i 

Engströms ord, men marknadsföring och vad som faktiskt ges ut för barn och 

unga är likväl två olika saker.  

 

Till sist skall jag nu analysera sagan om Rödluvan, en av de mest spridda och be-

arbetade sagorna i världen, vilken har kopplingar till samtliga diskurser ovan.  

Textanalys – Rödluvan  
Rödluvan är ursprungligen en folklig tradering som återberättats muntligen från 

generation till generation. Av detta skäl går det inte att bestämma när berättelsen 

uppstod, men dess grundelement brukar dateras till sen medeltid. Geografiskt sägs 

den ha uppstått och spridits framför allt i Frankrike, Tyrolen och norra Italien.212 

Den första av de fyra versionerna som jag analyserar är Conte de la mère grande 

(”Mormors saga”), berättad av Louis & François Briffault i Nièvre omkring 1885 

och publicerad av Paul Delarue i ”Les Contes merveilleux de Perrault et la tradit-

ion populaire” 1951.213 Denna version är intressant eftersom den enligt Delarue 

och andra folklorister anses vara ”original”-versionen som cirkulerade under sen 

medeltid. Förmodligen förekom sagan i andra mer eller mindre liknande varianter 

till följd av att folksagorna spreds muntligen. Men emedan jag ville ha med en 

tidig version och inte funnit några andra publicerade ”original”-versioner utgår 

analysen från Conte de la mère grande (presenterad nedan i min översättning från 

Jack Zipes engelska översättning). Denna folksaga var populär i Touraine, där 

                                                
211 Engström, T. (2014), ”Ratad puttenuttfetisch”, s. 50. 
212 Zipes, J. (1993), The Trials & Tribulations of Little Red Riding Hood, s. 18. 
213 Tatar, M. (2002), The Annotated Classic Fairy Tales, s. 369. 
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Charles Perraults släkt hade bott, och ligger med största sannolikhet till grund för 

Perraults Le Petit Chaperon Rouge utgiven 1697 i sagosamlingen Contes de ma 

mère l’Oye.214 I Sverige är Hjalmars Gullbergs översättning Lilla Rödhättan i 

Gåsmors sagor (1955) den mest trogna Perraults text och används i analysen. 

Perraults version är i sin tur förlaga till bröderna Grimms Rotkäppchen publicerad 

i det första bandet av Kinder- und Hausmärchen 1812. Här utgår jag från direktö-

versättningen Lilla Rödluvan av Ernst Lundquist i Bröderna Grimms sagor 

([1883], 1981). Perraults och bröderna Grimms adaptationer har valts eftersom 

dessa är de klassiska och mest välkända versionerna av Rödluvan. Slutligen har 

jag valt en säregen adaptation av den engelska författaren Angela Carter – The 

Company of Wolves, publicerad 1979 i sagosamlingen The Bloody Chamber – 

som på ett intressant sätt bryter mot den patriarkala sagotraditionen. Angela Carter 

var väl förtrogen med sina föregångare, två år före publiceringen av The Bloody 

Chamber hade hon översatt Charles Perraults samlade sagor.215  

Conte de la mère grande 

En kvinna hade bakat bröd och sa till sin dotter: ”Gå till din mormor med det här nybakade brödet 
och en flaska mjölk.” Den lilla flickan begav sig iväg. Vid korsvägen mötte hon bzou, varulven 
som frågade henne: ”Vart är du på väg?” ”Jag skall ge min mormor det här nybakade brödet och 
en flaska mjölk.” ”Vilken väg skall du ta?” frågade varulven, ”Nålstigen eller Stickspåret?” 
”Nålstigen”, svarade flickan. ”Då tar jag stickspåret.” Den lilla flickan underhöll sig med att samla 
barr. Under tiden anlände varulven till mormoderns hus, dödade henne, la en del av hennes kött i 
en binge på skänken och hällde hennes blod i en flaska. Därpå kom den lilla flickan och knackade 
på dörren. ”Tryck på dörrklinkan”, sa varulven, ”den är reglad med ett knippe halmstrån.” ”God 
dag mormor, jag har tagit med mig bröd och mjölk.” ”Ställ det på skänken, mitt barn och ta lite av 
köttet som finns där och flaskan med vin som står på hyllan.” Efter att hon hade ätit dök katten upp 
och sa: ”Phooey! En slarva är hon som äter köttet och dricker blodet av sin mormor.” ”Klä av dig, 
mitt barn”, sa varulven, ”och kom och lägg dig bredvid mig i sängen.” ”Var skall jag lägga mitt 
förkläde?” ”Kasta det på elden, mitt barn, för du kommer inte att behöva det mer.” Var gång hon 
frågade var hon skulle lägga sina andra kläder: bluslivet, klänningen, underkjolen och de långa 
strumporna, svarade varulven: ”Kasta dem på elden, mitt barn, för du kommer inte behöva dem 
mer.” När flickan la sig i sängen, sa hon: ”Så hårig mormor är!” ”Så mycket bättre håller jag mig 
varm, mitt barn!” ”Så långa naglar mormor har!” ”Så mycket bättre kan jag klia mig, mitt barn!” 
”Så breda axlar mormor har!” ”Så mycket bättre kan jag bära veden, mitt barn!” ”Så stora öron 
mormor har!” ”Så mycket bättre kan jag höra vad du säger, mitt barn!” ”Så stora näsborrar mor-
mor har!” ”Så mycket bättre kan jag snusa min tobak, mitt barn!” ”Så stor mun mormor har!” ”Så 
mycket bättre kan jag äta upp dig, mitt barn!” ”Å mormor, jag måste uträtta mina behov. Låt mig 
gå ut.” ”Gör det i sängen, mitt barn!” ”Nej, mormor, jag vill göra det utomhus.” ”Okej, men gör 
det snabbt.” Varulven knöt ett rep runt hennes ben och lät henne gå ut. När den lilla flickan kom ut 
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knöt hon repet runt ett plommonträd i trädgården. Varulven blev otålig och sa: ”Lägger du ett lass 
därute?” När ingen svarade honom hoppade han ur sängen och såg att flickan hade rymt. Han 
följde efter henne och kom fram till hennes hus i samma ögonblick som hon slank in genom dör-
ren.216 
 

Denna folkliga medeltidsversion gestaltar en listig, orädd hjältinna som inte behö-

ver förlita sig på någon jägare för att undfly varulven och hitta hem. I äkta folksa-

gostil är hon avindividualiserad och en figur snarare än en personlighet – den röda 

luvan saknas och flickan har inget särskilt namn – vilket gör att hon kan belysa 

alla möjliga olika saker.217 Vargen är här en varulv, vilket bottnar i medeltidens 

vidskepliga tro på varulvar. Frankrike hade under 1400- och 1500-talen en avse-

värd vargstam och små barn attackerades och dödades av både rovdjur och illgär-

ningsmän i skogarna. Hunger och misär drev ofta människor till hemska dåd och 

våld mot barn var en vanlig företeelse.218 Sagan refererar sålunda till verkliga vill-

kor bland bönder och fattigt folk under denna tid. Men trots sagans allvarliga un-

dertoner är tonfallet osentimentalt, och de makabra, grymma inslagen blandas 

med burlesk humor; flickan utför en striptease framför varulven och slutar litanian 

med frågor kring varulvens kroppsdelar med att be om att få gå ut och ”göra sina 

behov”. Därefter lurar hon varulven och springer hem. Den ryska litteraturteo-

retikern Michail Bachtin talar om den folkliga kulturen som en grotesk realism 

och en skrattkultur. Skrattet, menar Bachtin är universellt och ambivalent, det 

både roar och hånar, förnekar och bekräftar, begraver och pånyttföder.219 Den folk-

liga traditionen att via grotesken och skrattet upplösa gränsen mellan det höga, 

andliga och det låga, kroppsliga korresponderar med Jack Zipes tolkning att den 

muntliga folksagan handlar om en hednisk initiationsrit: ”Genom att möta varul-

ven och tillfälligtvis överlämna sig till honom ser den lilla flickan den animaliska 

sidan av sig själv. Hon går över gränsen mellan civilisationen och vildmarken, 

överskrider skiljelinjen och ser döden i ansiktet för att kunna leva. Hennes åter-

komst hem är ett framsteg som en helgjuten person.”220 Zipes refererar till den 

                                                
216 Min översättning från Jack Zipes engelska översättning i The Trials & Tribulations of Little Red Riding 
Hood, s. 21 f.   
217 Lüthi, M. (1994), Det var en gång: Om folksagans väsen, s. 132. 
218 Zipes, J. (1993), The Trials & Tribulations of Little Red Riding Hood, s. 23. 
219 Bachtin, M. (2007), Rabelais och skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen 
under medeltiden och renässansen, s. 31. 
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franska litteraturteoretikern Yvonne Verdier som relaterar flickans samlande av 

barr, vilket med det franska ordet aiguille betyder både barr och nål, till den söm-

nadslära unga bondflickor gick i och som markerade pubertetens början och upp-

tagandet i vuxensamhället i de specifika regioner där den muntliga sagan var van-

lig. Att flickan dricker sin mormors blod och äter hennes kött kan på så sätt tolkas 

symboliskt som att hon är mogen och stark nog att ersätta mormodern.221 

Le Petit Chaperon Rouge (1697) 
När hovmannen och franska akademimedlemmen Charles Perrault skapade sin 

litterära version Lilla Rödhättan förvandlade han varulven till en varg, troligtvis 

till följd av att varulvstron och häxprocesserna vid det här laget hade avtagit och 

inte längre var på modet.222 Flickan individualiserade han genom den specifika 

huvudbonaden och smeknamnet Lilla Rödhättan. Hon särskiljs dessutom genom 

att beskrivas som ”den allra sötaste man kunde se”, bortskämd av sin mor och 

mormor som är den som syr den röda hättan till henne. Lennart Hellsing fäster i 

en analys vikt vid hättans kostsamma röda färg och påstår att Lilla Rödhättan som 

fattig flicka från landet straffas för att fåfängt gå ”klädd som en kardinal.” Vidare 

menar han att den röda färgen som symbol för synd, sexualitet och det djävulska, 

indikerar att hättan var delaktig i flickans förförelse och fall.223 Röd var likafullt en 

vanlig färg på chaperons, de hättor som unga flickor ur aristokratin och borgar-

klassen bar under Ludvig XIV’s tid, och Zipes menar att den röda hättan på så sätt 

kan läsas som ett tecken på flickans sociala status som medelklass.224 Från ett folk-

ligt perspektiv förflyttade Perrault därmed sagan till ett borgerligt-aristokratiskt 

perspektiv. Perrault tar fortfarande fasta på vargens förförelse av flickan, vilket 

överensstämde med de franska salongernas smak för pikanterier, men han har 

tonat ned oanständigheterna och kannibalismen har eliminerats. Medan den munt-

liga folksagan riktade sig till både vuxna och barn, vände sig Perrault i högre grad 

mot unga läsare ur de högre klasserna som utifrån upplysningens lekpedagogik 
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skulle undervisas och roas på samma gång.225 Perraults moralpedagogiska avsikt 

var i samklang med tidens populära fesagor (contes des fées) att fostra till dygd 

och goda seder.226 En sträng könsrollsindoktrinering lärde pojkarna styrka, hjälte-

mod och handlingskraft, medan flickorna fick lära sig mönstret att de måste vara 

vackra, väna, tålmodiga och passivt väntande tills en man kommer och märker 

deras utmärkta egenskaper och gifter sig med dem. Zipes hävdar att Perraults fi-

entlighet mot den matriarkala traditionen i de muntliga folksagorna och hans fruk-

tan för kvinnlig sexualitet märks i alla hans sagor.227 Den misogyna attityden var 

emellertid allmänt förhärskande under denna tid. Som jag tidigare nämnt ägde en 

revolutionerande upptäckt av barnen rum i den högborgerliga familjen i början av 

1700-talet. Socialisation genom barnlitteratur blev nu ett av de viktigaste medlen 

för att forma barnets personlighet, i synnerhet mot större självkontroll, hämmande 

av naturliga impulser, ökad blygsel och skamkänsla inför egna och andras kropps-

funktioner.228 Foucault visar i Sexualitetens historia hur de nya anständighetsreg-

lerna för vad som fick sägas om könet och inom vilka sociala relationer på ett 

paradoxalt sätt sammanföll med en besatthet hos maktinstanserna framemot 1700-

talet att analysera och diskutera könet. Snarare än en censur av könet installerades 

det en rationaliserande, klassificerande apparatur som producerade tal om könet i 

syfte att kontrollera människors sexuella beteende.229 En av de första figurerna 

som ”sexualiserades” var den ”sysslolösa” kvinnan som delades upp i en god och 

en dålig. Den ”goda” sysslolösa kvinnan var hemmafrun som lätt blev hysterisk 

och den ”dåliga” sysslolösa kvinnan var den prostituerade som skördade kaos.230 

Utifrån dessa utvecklingslinjer är det inte konstigt att Perraults Lilla Rödhättan är 

totalt väsensskild från den muntliga sagans självständiga bondflicka. Flickan por-

trätteras i Perraults version som närmast villig att låta sig förföras av vargen ge-

nom att hon ingår ett vad med honom ifråga om vem som kommer först fram till 

mormoderns hus. På vägen (den längsta) roar hon sig med ”att plocka nötter, 
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springa efter fjärilar och göra buketter av små blommor hon fann.”231 Den sub-

jektsposition som erbjuds unga flickor i Lilla Rödhättan är till skillnad mot den 

modiga, tuffa bondflickan som kan klara sig själv en fåfäng, naiv, korkad och 

hjälplös typ. Till råga på allt får hon skylla sig själv, som straff för att obetänk-

samt pratat med vargen blir hon både våldtagen och dödad: ”– Så stora tänder 

mormor har! – Så mycket bättre kan jag äta opp dej! Och med dessa ord kasta sej 

den stygga Vargen över den Lilla Rödhättan och åt upp henne.” Perrault avslutar 

sin saga med sensmoralen:  

Av detta kan man lära att de unga, särskilt av kvinnokön den som är skapad fin och skön, gör 
mycket orätt i att lyss till var mans tunga och att det ej är underligt, att vargen slukar dem så 
kvickt. Jag säger varg, ity att vargar är inte alla av ett kött: en sort är hövisk, talar sött och 
varken tjuter eller sargar men har ett sätt som förargar att sjunga den förföljdas lov in i den 
skönas hus och hennes sängalkov. Av vargar är han värst och alla känner vådan av unga 
flickors möte med en sådan.232  

 
Perraults litterära uppfostringssaga syftar således till att avskräcka unga flickor för 

en otyglad sexualitet och naturliga drifter. Genom det negativa exemplets makt 

skulle flickor lära sig moralen att om de talar med främlingar och låter sig ryckas 

med av en nyck slukas de av vargar.  

Rotkäppchen (1812) 
Bröderna Jacob och Wilhelm Grimm var tyska språk- och folklivsforskare som i 

samklang med tidens nationalromantiska anda under flera år samlat in muntligt 

traderade folksagor, främst för att bevara det tyska kulturarvet.233 Den första utgå-

van av Kinder- und Hausmärchen som publicerades 1812 var inte avsedd för barn 

utan andra folklorister, men sagosamlingen fick ett svalt mottagande i akademiska 

kretsar. Istället blev den en framgång bland vanligt folk och särskilt barn, vilket 

manade bröderna till att bearbeta den för att göra den mer barnvänlig. Omarbet-

ningen skedde gradvis över en period av fyrtio år. Den sjunde och sista utgåvan 
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som Wilhelm Grimm bearbetade publicerades 1857.234 De signifikanta ändringar 

de utförde speglar bl.a. den växande medelklassens idealisering av den patriarka-

liska familjen och en ”biedermeiersk” eller viktoriansk morals emfas på anstän-

dighet och lydnad.235 Sagorna rentvättades från tabubelagda teman som oönskad 

graviditet, incest och elaka mödrar. Men vissa övergrepp på barn som att svälta 

dem till döds i skogen och andra bestraffningar censurerades inte. Sagoforskaren 

Maria Tatar påpekar att bröderna Grimm systematiskt strök alla sexuella anspel-

ningar medan våld accepterades i sagor för barn. En förklaring är att våldselemen-

ten är kopplade till sagans konturskarpa form som förutsätter en tydlig kontrast 

mellan ondska och godhet.236 Perraults slut där Rödluvan dör ansågs likväl alltför 

grymt under denna tid, och både Rödluvan och mormodern blir i Grimms version 

räddade av en jägare som sprättar upp vargens mage med en sax. Den ”oskyldiga” 

Rödluvan hämtar sedan stenar som hon tillsammans med jägaren fyller vargens 

mage med så att han faller ner och slår ihjäl sig.237 Ett avgörande tillägg i Grimms 

version är att modern inledningsvis förmanar flickan att: ”gå vackert och sedesamt 

och spring inte från vägen”.238 Rödluvan straffas således både för olydnaden att ha 

brutit löftet med modern och för att hon stannar och pratar med vargen. Till skill-

nad mot i Perraults version är det inte flickan själv utan vargen som föreslår att 

hon skall stanna upp och njuta av naturen, och flickan framstår på så sätt som än 

mer godtrogen. När bröderna Grimm skrev sin version hade franska revolutionen 

ägt rum vars följd var en stark kritik mot dekadent och depraverat aristokratiskt 

leverne.239 Det blev nu av största vikt för borgarklassen att disciplinera sig själva 

och sina barn. Utöver en förstärkning av det auktoritära lydnadsanslaget har de 

öppet erotiska inslagen rensats bort; i Perraults version beordrar vargen flickan att 

krypa ner i sängen, medan hon i Grimms version står bredvid mormoderns säng 

och ställer sina frågor om mormoderns märkliga utseende. Foucault beskriver hur 

den allt striktare regleringen av sexualitet och naturliga drifter bl.a. uttrycktes ge-

nom en ”pedagogisering” av barnets kön, vilket var särskilt framträdande bland de 

                                                
234 Bengtsson, N. (2009), ”Sex and Violence in Fairy Tales for Children”, s. 16. 
235 Zipes, J. (1984), Saga och samhälle, s. 62. 
236 Bengtsson, N. (2009), ”Sex and Violence in Fairy Tales for Children”, s. 16. 
237 Grimm, J. & W. (1981), Lilla Rödluvan, s. 109.   
238 Grimm, J. & W. (1981), Lilla Rödluvan, s. 106. 
239 Zipes, J. (1993), The Trials & Tribulations of Little Red Riding Hood, s. 78. 
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borgerliga skikten under 1800-talet. Barn definierades som ”försexuella varelser, 

utanför könet men ändå i det, på en farlig gränslinje; föräldrarna, familjerna, lä-

rarna, läkarna, och senare psykologerna bör ta hand om och noga övervaka detta 

värdefulla och riskabla, farliga och utsatta sexuella frö.”240 Barnet liksom kvinnan 

ansågs stå nära den irrationella, otämjda driften och naturen, och behövde således 

övervakas och kontrolleras av en rationell och civiliserad man. I Grimms version 

gestaltas denna ”nödvändiga” väktare genom jägaren, en fadersfigur utan sexuali-

tet.241 Vargen, som i Perraults version omtalas ironiskt skämtsamt som en gammal 

”gynnare”, är i Grimms version ondskan personifierad och utan all empati. I den 

muntliga folksagan utgör varulven ett potentiellt hot, men han är samtidigt till 

hälften människa och någon som flickan mer eller mindre medvetet interagerar 

med för att vinna självinsikt. Flickan har i folksagan en avspänd attityd till sin 

kropp och sexualitet, medan hon i Perraults och Grimms litterära sagor straffas för 

att inte ha kontrollerat sina naturliga böjelser. Vad som från början var en rättfram 

saga om sexualitet och verklighetsbaserade faror i skogarna blev därmed i 

Grimms slutliga ”civilisering” av Rödluvan en saga om olydnad och kvinnlig fal-

lenhet för synd. Zipes hävdar att orsaken till att Lilla Rödluvan är den mest 

spridda och kända sagan i Västerlandet beror på att berättelsens kärnpunkt är våld 

och våldtäkt.242 Risken att bli våldtagen är och har alltid varit ett reellt hot för 

kvinnor och på så sätt kan sagan om Rödluvan sägas tjäna sitt syfte som en rele-

vant varningssaga. Men det problematiska med Perraults och Grimms adaptation-

er är att de präntar in det kristet repressiva budskapet att den kvinna som lever ut 

sin sexualitet straffas. Via Rödluvesagans enorma spridning i Västerlandet har 

därmed Perrault och bröderna Grimm bidragit till reproduktionen och vidmakthål-

landet av en patriarkal uppfostringsmodell där flickor får lära sig att de är potenti-

ella våldtäktsoffer som måste skydda sin kropps värdefullhet och helighet, annars 

får de skylla sig själva om de blir våldtagna. Utifrån denna begränsande och de-

primerande bild är det inte en tillfällighet att de flesta experimentella och befri-

ande versioner av Rödluvan har skrivits av kvinnor och feminister.   

                                                
240 Foucault, M. (2009), Sexualitetetens historia, s. 113. 
241 Zipes, J. (1984), Saga och samhälle, s. 68. 
242 Zipes, J. (1993), The Trials & Tribulations of Little Red Riding Hood, s. 13. 
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The Company of Wolves (1979) 
Till skillnad mot ovanstående varianter av Rödluvan finns det i Angela Carters 

poetiska version av sagan flera olika berättare och berättelser som föregår och 

förebådar intrigen mellan flickan och varulven/vargen. Det polyfona berättarper-

spektivets kraft och verkan är att alla hierarkier monteras ned, inbegripet den all-

vetande författaren. Ingen har högre auktoritet än någon annan. Den klassiska 

folksagans dualistiska värld av skenbar ordning saknas alltså här och texten är 

istället som verkligheten mångtydig, komplex och splittrad. Liksom i den ur-

sprungliga folksagan gestaltar Carter hur en viljestark flicka kan klara sig själv i 

skogen och till och med tämja varulven. Flickan är här tretton år, gränsåldern som 

utgörs av att vara varken barn eller kvinna, men ett förtrollat mittemellanting: 

”She is an unbroken egg; she is a sealed vessel; she has inside her a magic space 

the entrance to which is shut tight with a plug of membrane.”243 I sin oskuld är hon 

oövervinnelig eftersom hon inte vet vad rädsla är. Det berättas om vargar-

na/varulvarna som liksom flickan är gränsvarelser, både människor och rovdjur, 

fördömda genom sin obotliga hunger och därmed oändligt sorgsna. Etymologiskt 

betecknar ordet varg till skillnad mot ordet ulv inte ett djur, utan en person som 

står utanför samhället, en utstött brottsling. En varg var således en farlig männi-

ska. ”Demoniserandet av ulven kan vi lasta den kristna kyrkan för”, skriver Carl 

Abrahamsson.244 Förr i tiden var vargen ett konkret hot och livet en veritabel kamp 

för överlevnad, men att vi dag fruktar och jagar vargar handlar inte om att de ut-

gör någon egentlig fara för oss utan om att dess symbolstyrka fortfarande är så-

pass stark. Homo homini lupis, ”människan är människans varg”, lyder ett latinskt 

ordspråk, vilket Carter bokstavligen förhåller sig till i sin saga. I ett kallt och kargt 

vinterlandskap lever såväl vargar som människor under hårda förhållanden, och 

gränsen dem emellan är lika dunkel och diffus som skogen. Symboliskt betecknar 

skogen det mörka, oskyddade och hotfulla. Den kan till och med läsas som en 

metafor för den andra sidan, uttrycket Dra åt skogen! betyder i själva verket gå 

och dö. Hos Carter är skogen en del av det poetiska uttrycket, en på samma gång 

                                                
243 Carter, A. (1979), The Company of Wolves, s. 114. 
244 Abrahamsson, C. (2011), ”Människan är människans varg”. 
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förtrollande och farlig plats. ”The forest closed upon her like a pair of jaws.” 

Flickan hör en varg yla på avstånd och greppar vant sin kniv, men fram ur ett snår 

stiger istället en stilig jägare som hon inleder en skämtsam flirt med. Mannen er-

bjuder sig att bära hennes korg och visar henne sin kompass: ”He assured her this 

compass had taken him safely through the wood on his hunting trip because the 

needle always told him with perfect accuracy where the north was. She did not 

believe it; she knew she would never leave the path on the way through the wood 

or else she would be lost instantly.”245 Intertextuellt alluderar Carter här till både 

folksagans ”nål” och Grimms jägarfigur, men jägaren är i själva verket en varulv 

som med hjälp av kompassens nål hinner före fram till stugan och slukar mormo-

dern. Flickan håller sig tvärtemot Rödluvan i Perraults och Grimms versioner till 

stigen, och när hon kommer fram till stugan och ser en tuss av mormoderns vita 

hår förstår hon genast att hon är i dödsfara, men istället för att som bondflickan i 

folksagan fly vargen förvandlar hon sig själv till varg.  

She saw how his jaw began to slaver and the room was full of the clamour of the forest’s Lie-
bestod but the wise child never flinched, even when he answered: All the better to eat you 
with. The girl burst out laughing; she knew that she was nobody’s meat. She laughed at him 
full in the face, she ripped off his shirt for him and flung it into the fire, in the fiery wake of 
her own discarded clothing.246   

 

I Carters narrativ upphävs såväl dikotomin mänsklig överlägsenhet gentemot djur 

som manlig dominans över kvinnor. Men inte genom att reproducera mäns våld 

och döda vargen – vilket är den vanliga strategin i feministiska varianter av Röd-

luvan247 – utan genom att visa hur vi alla är en del av ”vargsällskapet”. Det går inte 

att stänga ute vargarna för det är vi som är vargarna. Flickan är lika lite ett passivt 

offer som vargen är en aktiv förövare. Vargen håller förvisso desperat fast vid sin 

tillskrivna roll som skoningslös förförare, men kapitulerar när flickan inte låter sig 

skrämmas, utan istället skrattande sliter av honom kläderna och kastar sig över 

honom. Därpå utför hon i enlighet med uråldriga förlovningsceremonier en kär-

leksfull avlusning av vargen som förvandlas till idel ömhet.248 Sagan slutar: 

                                                
245 Carter, A. (1979), The Company of Wolves, s. 114. 
246 Carter, A. (1979), The Company of Wolves, s. 118.  
247 Se t.ex. Red Riding Hood (1972) av Merseyside Fairy Story Collective och Goldflower and the bear 
(1979) av Chiang Mi i Jack Zipes antologi The Trials & Tribulations of Little Red Riding Hood (1993). 
248 Lüthi, M. (1994), Det var en gång: Om folksagans väsen, s. 44. 
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The blizzard dies down, leaving the mountains as randomly covered with snow as if a blind 
woman had thrown a sheet over them, the upper branches of the forest pines limed, creaking, 
swollen with the fall. Snowlight, moonlight, a confusion of pawprints. All silent, all still. 
Midnight; and the clock strikes. It is Christmas Day, the werewolves’ birthday; the door of 
the solstice stands wide open; let them all slink through. See! Sweet and sound she sleeps in 
granny’s bed, between the paws of the tender wolf.249 

 

                                                
249 Carter, A. (1979), The Company of Wolves, s. 118. 
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Resultat, sammanfattning och slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel skall jag presentera mina undersökningsresultat i form 

av en sammanfattande genomgång av det diskursiva fältet. Dessa utvecklingslinjer 

knyts därefter samman med hur sagan om Rödluvan adapterats, och diskuteras i 

förhållande till samtida tendenser och frågan om förmedling av barnlitteratur på 

biblioteken.  

Resultat och sammanfattning 
Fostrandediskursen runt sekelskiftet präglades av romantiken i förening med pe-

dagogiska upplysningstankar. Barnen betraktades i huvudsak som becomings, 

människor i vardande som genom bildning skulle fostras och formas till goda 

medborgare. Följaktligen dominerar pedagogerna denna diskurs.250 Den flytande 

signifikanten pedagogik var inriktad på karaktärsdaning och konstuppfostran. 

Centrala värden i denna fostrandesyn var fantasi, känsla, individualism, national-

ism, demokrati, konstruktivitet, kvalitet, måttfullhet, estetik och moral. Idealet om 

den estetiska och moraliska fostran förenas i övertygelsen om den ”goda” bokens 

betydelse för barnets personlighetsutveckling. Liksom idag definierades det sällan 

vad kvalitet egentligen innebar, men det fanns en annan tvärsäkerhet i användan-

det av detta begrepp och dess utvecklande potential. Denna oerhörda tro på den 

sköna konstens och litteraturens såväl emanciperande som etiskt uppbyggliga ef-

fekt är utmärkande för den romantiska idealismen omkring 1900-talet. Det är 

också slående att denna syn stod i skarp kontrast till hur verkligheten faktiskt såg 

ut för det stora flertalet barn under denna tid.  

                                                
250 Gurli Linder och flera andra av tidens barnbokskritiker var i grunden utbildade lärare. Kåreland, L. (1977), 
Gurli Linders barnbokskritik, s. 50. 
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* 

Starkt influerad av modernismen och den progressiva pedagogiken utgick frigö-

relsediskursen från att barnbokens viktigaste mål inte är att bilda eller ge kun-

skaper på sikt, utan att ge barnen tillgång till de egna skapande krafterna – fantasi, 

lek, lust och livskänsla i nuet – för att därigenom utvecklas till harmoniska männi-

skor. Den flytande signifikanten pedagogik syftade alltmer till en behovspedago-

gik som betonade barn som beings, människor med egna behov och rätt till frihet, 

integritet och respekt. Men den nya barn- och barnbokssynen företräddes endast 

konsekvent av tidens nyskapande barnboksförfattare och konstnärer. Den all-

männa stämningen under 1940- och 50-talen var tämligen repressiv. Pedagogerna 

och barnbokskritikerna fortsätter att inta en central maktposition inom det diskur-

siva fältet, men barnboksförfattarna tar nu till orda på ett kraftfullare sätt än tidi-

gare. Bibliotekarien är också en subjektsposition som börjar göra sig mer hörd 

under denna tid. Dessas åsikter överensstämde i hög grad med kritikerfackets bor-

gerligt, liberala värderingsgrund, enligt vilken barnboken sågs som en del av kul-

turarvet som bör föras vidare från generation till generation. På det stora hela do-

minerade också den idylliska Beskow-traditionen och den ”modernistiska” barn-

litteraturen utgjorde en ytterst liten del av det totala barnboksutbudet.251 Trots att 

barnboken, till följd av samhällets ökade välfärd, nu nådde ut till en betydligt bre-

dare grupp barn var det fortfarande ont om skildringar av barn ur arbetarklassen, 

barn med frånskilda föräldrar, barn från andra länder etc. Men frigörelsediskur-

sens protester mot det traditionella etablissemanget pekar fram mot den radikala 

kursändring som inträffade under 1960-talet. 

* 
Politiseringsdiskursen utgår liksom fostrandediskursen från en didaktisk, instru-

mentell barnbokssyn där boken ges värde som ett uppfostrande verktyg. Men bar-

nen skall inte längre beskyddas utan informeras, och istället för att inpränta patri-

arkala, borgerliga och kristna värderingar skall barnboken nu ge barnen kunskap 

och förståelse för människor i andra kulturkretsar, sociala miljöer, av annat kön 

etc. Politiseringsdiskursen ligger därmed nära upplysningspedagogiken i viljan att 
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via barnboken överföra kunskaper och en etisk attityd.252 Den romantiska pedago-

gikens fostran av fantasilivet, som utövar stort inflytande på frigörelsediskursen, 

avvisas här eftersom den anses isolera barnen från samhället och de vuxnas verk-

lighet.253 60- och 70-talen är de decennier när barnen och barnboken står i centrum 

av både samhälls- och kulturdebatten. Nu blir barnlitteraturen ett akademiskt 

forskningsfält och forskaren/feministen/författaren intar den tongivande subjekts-

positionen i denna diskurs. Könsrollsdebatten bidrog till att hierarkier bröts ned, 

samt att både kvinnors och barns frihet och rättigheter stärktes. Barnomsorgen 

byggdes ut, kvinnors rätt till arbete och likalön blev allmänt uppmärksammat och 

flera viktiga lagar infördes: föräldraförsäkringen 1974, rätten till fri abort 1975, 

samt förbudslagen mot aga 1979. Pedagoger som Lev Vygotskij och Maria Mon-

tessori betonade barnets inre förmågor, och det kompetenta barnet framträdde nu i 

förhållande till en förändrad syn på föräldrarna som inte längre sågs utan fel och 

tillkortakommanden.254 Den flytande signifikanten pedagogik handlade om en er-

farenhetspedagogik som via skönlitteraturen skulle knyta an till barnens egna erfa-

renheter och aktuella problem. Målet var människofostran istället för fostran av 

typiska män och typiska kvinnor. Barnboken skulle således ge material för åsikts-

bildning och skapa en antiauktoritär, kritisk medvetenhet för en publik, som sedan 

skulle välja och ta ställning själva. Både being- och becomingperspektivet betonas 

således. Centrala värden i denna fostran var fred, jämlikhet, rättvisa, respekt, soli-

daritet, kollektivism, materialism och internationalism. ”Mycket vanns men 

mycket gick också förlorat under denna tid”, konstaterar Lena Kjersén Edman.255 

Vad hon syftar på är att pedagogiken upphöjdes till konst på bekostnad av den 

konstnärliga formen. Fantasi och estetik sattes av många i motsättning till politisk 

medvetenhet och dömdes ut som borgerlig eskapism. Men på liknande sätt som 

pendeln hade svängt i samband med de första realistiska barnböckerna, när nat-

ionalromantiken 1890 flaggade efter saga och fantasi, efterlyste 1980-talet återi-

gen myter, sagor och fantasy.256   

                                                
252 Klingberg, G. (1967), Barn- och ungdomsboken förr och nu, s. 81. 
253 Ambjörnsson, G. (1968), Skräpkultur åt barnen, s. 24. 
254 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 26. 
255 Kjersén Edman, L. (2002), Barn- och ungdomsböcker genom tiderna, s. 156. 
256 Kåreland, L. (2001), Möte med barnboken, s. 80. 
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* 
Till följd av att populärdiskursen utgörs av subjektspositioner från både fostran-

dediskursen, frigörelsediskursen och politiseringsdiskursen ges den flytande signi-

fikanten pedagogik olika betydelser beroende på vilken diskurs det talas utifrån. 

De värderingar som uttrycks i kritiken mot populärlitteraturen är omväxlande mo-

raliska, estetiska, sociala och politiska. Med undantag från ett par pragmatiska 

röster ur frigörelsediskursen är de flesta, oavsett värdegrund, överens om att popu-

lärlitteraturen för barn utgör ett problem. Politikerna intar något av en nyckelpo-

sition i populärdiskursen till följd av deras förbindelse med såväl marknaden som 

”massan”, den stora publiken. Marknaden utmärker sig av en kommersiell vilja att 

accepteras av och kunna säljas till så många grupper som möjligt. Därmed pre-

mieras en förenklad, schablonartad och samhällsbevarande barnlitteratur som slä-

tar över och ofta underskattar barnet som publik. Barnpubliken har liksom vuxen-

publiken alltid efterfrågat lättillgänglig förströelse och eskapism. En större förstå-

else och medvetenhet kring detta har också resulterat i att alltfler författare använ-

der de estetiska medlen – spänning och underhållning – för att säga någonting 

kontroversiellt.   

* 

Lilla Rödluvan är exempel på ett litterärt verk som använts för att föra fram både 

reaktionära och subversiva budskap, och har på så sätt gett upphov till diskurser 

av mycket olika slag. Sagan har som vi sett adapterats från en krass varningssaga 

till en uppfostringshistoria till ett frihetsprojekt. Angela Carter både återkallar och 

överskrider den ursprungliga folksagan, samt demonterar Perraults och bröderna 

Grimms repressiva budskap att den kvinna som lever ut sin sexualitet straffas. 

Oavsett det erotiska elementet finns det en stark tröst i samhörigheten mellan 

flickan och vargen på slutet. Där, i mötet med ”den andra”, främlingen, den som 

inte är jag, men ändå som jag, raseras samhälleliga konstruktioner, konventioner, 

gränser och barriärer. Filosofen Martin Buber menar att det är i det mänskliga 

mötet som både existensen och etiken börjar. Det är först när vi möter ett Du som 

ett subjekt som vi själva blir till subjekt, ett Jag, ansvariga och fria.257 I grund och 

                                                
257 Heberlein, A. (2014), Etik: Människa, moral, mening, s. 270.  



 74 

botten handlar Carters saga om en frihet för alla att ta av sig förklädningarna och 

genom mötet med ”den andra” möta sig själv, sina innersta rädslor och önskning-

ar. Med Sylvie Geerts’ & Sara Van den Bossches ord intar Carter ett bottom-up-

perspektiv där läsaren uppmuntras till en subjektsposition som varken är köns- 

eller åldersspecifik. Detta överensstämmer såväl med ursprungssagans perspektiv 

som med crossover-trenden i dagens barnlitteratur att inte fästa vikt vid ålder eller 

kön.258 

Slutdiskussion 
Barnlitteraturen har som jag nämner i inledningen till denna uppsats ständigt varit 

föremål för bearbetningar, inte minst av det enkla skälet att äldre litteratur skall 

kunna förstås och läsas av samtida barn. Det handlar i sådana fall främst om 

språkliga och stilistiska adaptationer. Men som Göte Klingberg och Kari Skjøns-

berg visar är det svårt att dra en tydlig gräns mellan moderniserande adaptationer 

och censurande adaptationer eftersom barnlitteraturen i så hög grad är genomsy-

rad av det moralpedagogiska målet att fostra och anpassa barn till olika tiders ide-

ologiska värdesystem. Klingbergs ansats är trots allt att dra en distinktion mellan 

”rena” adaptationer anpassade till barns behov och ”orena” purifikationer anpas-

sade efter vuxna värderingar och etiska normer, något han menar inte bör tolere-

ras.259 Emellertid finns ideologi som Peter Hollindale framhåller redan införlivat i 

själva språket, i dess stil, tonfall, ordval och berättarperspektiv. Med andra ord är 

all litteratur politisk i någon mening, och ingen representation av verkligheten är 

ideologiskt obefläckad och oproblematisk. Sedan attacken mot den franska satir-

tidningen Charlie Hebdo i början av året har censur- och yttrandefrihetsdebatten 

blossat upp på nytt. Både i media och på biblioteken har det återigen formerats två 

distinkta ”läger”: ”informationsfrihetsdiskursen” som hävdar allas rätt att kunna ta 

del av eller välja att inte ta del av all information, samt ”urvalsdiskursen” som 

hävdar rätten att slippa möta främlingsfientliga framställningar.260 Författaren Ke-

                                                
258 Crossover är en annan beteckning på allåldersböcker som kan läsas av både vuxna och barn.  
259 Klingberg, G. (1994), ”Översättning och adaptation”, s. 347. 
260 Se Maria Simonsson (2012), s. 21 i den här uppsatsen. 
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nan Malik betonar att om vi i ”respektens” namn ger upp den grundläggande rät-

ten till oliktänkande begränsar vi också möjligheten att ifrågasätta makthavare och 

orättvisor. Risken är dessutom att inskränkningar i yttrandefriheten luckrar upp 

gränsen mellan människors rätt att råda över sig själva och att använda denna 

autonomi till att omintetgöra andras autonomi. ”Ju mer samhället ger människor 

tillåtelse att bli kränkta, desto mer kommer människor att passa på att känna sig 

kränkta. Och desto mer livsfarliga blir de när de uttrycker sin upprördhet”, skriver 

Malik.261 I längden leder detta till självcensur. Även inom barnboksdiskursen har 

censurdebatten gått upp i varv de senaste fem åren. Sara Kärrholm drar paralleller 

mellan 1970-talets diskussioner om barnkulturens värden med dagens diskussion-

er, och menar att den ideologiska medvetenheten idag kan förklaras med att da-

gens föräldrar är uppvuxna med 70-talets ideologikritiska barnkultur.262 En annan 

förklaring kan vara att barnboksdiskursen helt enkelt påverkats av det omgivande 

samhällets debatter om ökade sociala klyftor och orättvisor. Den grundläggande 

orsaken till att censur/adaptationer i barnlitteraturen är ett såpass laddat och kom-

plext ämne är att små barn inte anses kunna reflektera medvetet eller välja bort 

information på samma sätt som vuxna. Därigenom blir det också extra viktigt att 

föra ett nyanserat samtal, att inte förenkla och måla i svart och vitt. Censurfrågan 

aktualiserades ånyo i samband med Pippi Långstrumps 70-årsjubileum i vår när 

en ny samlingsvolym med det mesta ur de tre böckerna i Pippiserien ges ut. Astrid 

Lindgrens dotter Karin Nyman har i denna nyutgåva beslutat att ta bort det kon-

troversiella n-ordet. Pappa Efraim Långstrump är numera Söderhavskung, inte 

negerkung. Tidigare har Nyman värjt sig mot alla ändringar av moderns böcker, 

men intar nu en mer pragmatisk hållning. Hon säger i en intervju: 

Jag växte upp i en annan värld, när det bara fanns vita människor i Sverige och det var långt, 
långt till andra folk. På senare år har jag i min skyddade värld tyckt att det där n-ordet, det var 
ju bara ett ord som hörde historien till, det kunde väl få stå kvar? Men där har jag ändrat mig 
nu, för det är tyvärr ett ord som används idag. Det skadar, och då kan vi helt enkelt inte ha 
kvar det i Pippiböckerna.263 

 

                                                
261 Malik, K. (2015), ”Författarna om Charlie”, s. 33. 
262 Kärrholm, S. (2012), ”Barnkulturen och det stora slaget om verkligheten”, s. 104. 
263 Olsson, L. (2015), ”’Negerkung’ tas bort i nya Pippi”. 
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I Danmark där både invandringspolitiken ser annorlunda ut och där det inte görs 

några revideringar eller ”historieförvanskningar” hånas Sverige för censuren.264 

Men som Nyman ger uttryck för måste frågan om strykningar ses ur ett både hi-

storiskt och samtida perspektiv. I dessa dagar när partier med rasistiska budskap 

får alltmer fäste i samhället kan borttagandet av n-ordet snarare betraktas som ett 

politiskt ställningstagande än som censur. 

 

Lilla Rödluvan är som synes endast ett exempel av många på barnlitteratur som 

adapterats för att anpassas till skilda epokers attityder och synsätt. Denna världs-

kända saga har använts i studien för att den på ett tydligt sätt illustrerar hur före-

ställningar kring barn och barns läsning har reviderats över tid. De idéer och vär-

deringar som uttrycks i adaptationerna av Rödluvan har sin motsvarighet i barn-

boksdiskursens utveckling. Från fostrandediskursens didaktiska, moraliserande 

och instrumentella barn- och litteratursyn har debatten och barnlitteraturen rört sig 

mot ett mer estetiskt och frigörande förhållningssätt. Som Lena Kåreland påpekar 

beror detta emellertid på vems perspektiv man väljer som betraktare av barnlitte-

raturen eftersom författare, lärare, bibliotekarier, föräldrar, forskare, kritiker och 

barn ser olika på barnboken och dess innehåll.265 Utvecklingen är dessutom inte 

linjär utan vad som i stunden betonas har som vi sett svängt i takt med skiftande 

sociala och samhälleliga förhållanden. I dagens debatter och i litteraturutbudet för 

barn märks tendenser från både det beskyddande Beskowidealet, modernismens 

expressiva och fantasifulla estetik, samt 60- och 70-talens samhällskritiska foku-

sering på teman som miljöförstöring och social ojämlikhet (klass- kön- sexualitet- 

etnicitet).266 Dagens barnbok är i mycket en spegel av de sociala förändringar som 

skett i samhället. Det går att finna spår av det senmoderna samhällets brist på sta-

bilitet, tid, meningsfulla sammanhang samt en tilltagande känsla av vilsenhet och 

alienation. Framträdande teman är dystopier, döden, övernaturligheter och myste-

rier. Högt, lågt och genrer blandas, till stor del som en följd av Internet och nya 

                                                
264 Dam Nygaard, K. (2014), ”Lille Per’s far griner af svensk Pippi-censur”. 
265 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 158. 
266 Medvetna bokförlag som Olika och Vombat specialiserar sig t.ex. på att i kritisk 60- och 70-talsanda ge ut 
böcker som utmanar ras- och genusstereotyper och förlegade könsrollsmönster.    
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medier.267 2014 års tydligaste trend i barn- och ungdomsboksutgivningen är enligt 

Svenska barnboksinstitutets bokprovning 2015 hemligheter. En förklaring föreslås 

vara att vi i detta högteknologiska samhälle med all uppvisning i sociala medier 

har behov av att vara mer hemliga. Skildringar av sex och sexualitet har också 

ökat i utgivningen samt ”könsneutrala” barn.268 Kåreland hävdar att värdegrunds-

frågor idag anses mindre viktigt än förr, och frågar sig i vad mån det i dagens 

mångkulturella samhälle går att urskilja en värdegrund.269 En påtaglig ”värde-

grund” idag kan sägas vara den betydelse som läggs vid att prestera och framhäva 

sig själv.270 Det ökade samhällstempot och den hårdnande konkurrensen uttrycks 

ända ner i förskolan, menar Barbro Johansson.271 Detta märks också i litteraturen, i 

mellanåldersböckerna (9–12 år) som alltmer närmar sig ungdomsboken när det 

gäller handling och teman. S.k. ”tweenies”, barn i förpuberteten men med attity-

der och beteende som tonåringar utgör här huvudpersonerna. Barndomen som en 

period under vilken allt ännu inte är fastslaget eller möjligt att förutsäga tycks på 

så sätt vara på väg att krympa. Om än det i dagens samhälle saknas entydiga och 

tydliga normer och värderingar, saknas det inte tyckanden och debattarenorna för 

dessa har i och med Internet ökat enormt. Debatterna blossar upp och dör som 

tomtebloss, och till följd av både ”filterbubblan” och samhällets ökade speciali-

sering förs diskussionerna på nätet till stor del i kretsar av likasinnade.272 Här 

skulle jag vilja slå ett slag för att bättre uppmärksamma och tillvarata de offentliga 

biblioteken som en viktig gemensam plattform för samhällelig diskussion och 

politisk antagonism. Inte minst på barn- och skolbiblioteken. Såväl bearbetning av 

äldre litteratur som bibliotekens urvalsarbete är ofrånkomliga processer, men 

transparensen och öppenheten kring dessa praktiker skulle trots allt kunna öka och 

bli föremål för demokratiskt givande meningsutbyten. Som jag nämner i inled-

                                                
267 Fantasy, science fiction, teen noir, teen chick, grafisk roman och fanfiction är exempel på blandformer 
både i avseende på genre och högt–lågt.  
268 Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation. Årgång 2014: 12 mars–28 maj 2015, s. 5–
10. 
269 Kåreland, L. (2013), Barnboken i samhället, s. 112. 
270 Som en reaktion på dagens duktighetskult har det växt fram en ung proteströrelse som ”helst bara vill äta, 
prata och tänka”, menar Niklas Wahllöf i artikeln ”En ny hippiegeneration har tröttnat på prestationssam-
hället” (2014). 
271 Johansson, B. (2010), ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 23. 
272 Filterbubblan innebär att olika personer får olika resultat av samma sökning på Internet. Det bakomlig-
gande syftet hos företag som Google, Facebook och YouTube, är att genom kartläggning av människors 
sökbeteende kunna exponera dem för riktad reklam. Fleischer, R. (2011), Biblioteket, s. 64. 
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ningen är det min förhoppning att denna studie kan vara ett underlag för sådana 

samtal samt en inspiration för bibliotekarier som vill lyfta fram sagor och olika 

sagoadaptationer för att diskutera fenomen och föreställningar som fortsätter att 

påverka oss. Utifrån en alltmer utbredd nätpedofili och sexuellt utnyttjande av 

unga flickor via Internet är sagan om Rödluvan högaktuell, men det finns många 

andra gamla sagor som skulle kunna användas som fruktbara diskussionsunderlag. 

Sagan är en slags ”urpoesi” och uttryck för människans eviga behov av att berätta 

och gestalta erfarenheter och händelser ur livet. Den rör sig fritt mellan länder och 

tidsepoker, och dess estetik är inkluderande eftersom sagan talar till människor i 

alla åldrar och i alla samhällsklasser. Det speciella med sagan, menar sagoforska-

ren Max Lüthi, är dess förening av glasklar framställning och en svårfattbar, hem-

lighetsfull mening. Även om barn inte förstår sagans fulla innebörd upplever de 

den.273 En förklaring till sagans popularitet bland barn är att den mitt i det skräm-

mande ingjuter hopp och förtröstan – det omöjliga är möjligt i sagans värld. Sagor 

erbjuder på så sätt barnläsaren subjektspositioner där det plötsligt får makt och 

krafter som de i vanliga fall inte har. Den amerikanska psykologen Bruno Bettel-

heims terapeutiska tes i Sagans förtrollade värld (1979) är att sagans grymma 

inslag som ibland ansetts ångestskapande bör ses som något positivt, tack vare 

dem får barnet utlopp för dolda aggressioner och vågar bejaka sin fantasivärld 

som ofta kan vara både skrämmande och våldsam.  

 

Under de senaste åren har det debatterats intensivt kring den drastiskt försämrade 

läskunnigheten bland barn och unga samt litteraturläsningens ”legitimitetskris”. 

Såväl uppfattningar som utsagor får ofta konkreta sociala konsekvenser, och det 

finns därmed en risk att ”läskris”-diagnosen blir till en självuppfyllande profetia. 

Istället för en allmän förfäran kring dessa tendenser vore det önskvärt att debatten 

fördjupade sig mer i de politiska och socioekonomiska faktorer som ligger bakom 

dessa utvecklingslinjer, exempelvis betydelsen av den ökade skolsegregationen i 

Sverige samt att svenska lärare är minst nöjda med arbetsvillkoren i hela EU.274 

Därigenom kan förhoppningsvis lösningar både skönjas och verkställas för att 

                                                
273 Lüthi, M. (1994), Det var en gång: Om folksagans väsen, s. 135. 
274 Skolverket (2013), PISA 2012, s. 35 f. 
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skapa en ökad jämlikhet ifråga om människors framtida möjligheter. Tillsammans 

med föräldrar och lärare är bibliotekarier centrala förmedlare av litteratur för barn. 

”Barn måste få berättelser att täcka allt, skriver författaren och litteraturpedagogen 

Aidan Chambers apropå litteraturens viktiga roll i barns liv.275 Barn som knappt 

får höra några berättelser – i vilken form det än må vara – ges alltså mindre ord- 

och bildmaterial att tänka och skapa mening med i tillvaron. Förvisso är den kvan-

titativa mängden av och tillgängligheten till litteratur större än någonsin idag, men 

det saknas i hög grad vana att läsa på ett fördjupat sätt samt tid att samtala kring 

böcker och berättelser. Åse Hedemark visar t.ex. i en studie av 10-åringars för-

hållningssätt till läsning (2011) att skolan bygger på en instrumentell, kvantitativ 

läsning där barnen instrueras att läsa x antal böcker, utan att det därpå ges någon 

tid för reflektion och fördjupande boksamtal.276 En sådan läsning släcker snarare 

än väcker läslust. Utifrån Hedemarks senaste studie om sagostundsverksamheten 

på biblioteken (2015) tycks det även råda brist på relevanta boksamtal med yngre 

barn i förskoleåldern. Hedemark noterar att många pedagoger begränsar barnens 

delaktighet under boksamtalen genom tillrättavisningar och ”hyssjanden” på ett 

sätt som inte bibliotekarier finner motiverat.277 Kåreland pekar också på en alltmer 

instrumentell litteratursyn i utbildningen av svensklärare och efterlyser en större 

litterär kompetens ”i att öppna texter för barn och lära dem förstå textens upp-

byggnad och struktur”.278 Ifråga om läsning i hemmen visar statistik att högläs-

ningen minskar trots att föräldrar informeras från många håll om högläsningens 

betydelse för barns språkutveckling. Här finns tydliga klasskillnader. I högutbil-

dade familjer läses det mer än i lågutbildade familjer, och barn från den första 

gruppen möter tidigt ett mer varierat språkbruk och därmed fler ord.279 En viktig 

poäng gör Kåreland när hon frågar sig varför det är just barnens läsning som skall 

främjas och stimuleras: ”Kanske borde man också rikta in sig på de vuxnas läsva-

nor. Fanns det fullt med läsande föräldrar som hängde över boken istället för över 

sina smartphones skulle förmodligen deras barn också bli nyfikna på vad som 

                                                
275 Chambers, A. (1987), Om böcker, s. 10 ff. 
276 Hedemark, Å. (2011), Barn berättar: En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 38 ff. 
277 Borrman, P. & Hedemark, Å. (2015), Leonards plåster: Om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sago-
stund, s. 71 ff. 
278 Kåreland, L. (2015), Skönlitteratur för barn och unga, s. 118. 
279 Kåreland, L. (2015), Skönlitteratur för barn och unga, s. 112. 
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kunde dölja sig mellan bokens pärmar.”280 Även om ansvaret för barns läsning i 

första hand ligger på föräldrar och lärare kan det utifrån dessa tendenser konstate-

ras att bibliotekens roll som litteraturförmedlare har accentuerats. Men hur skall 

bibliotekarier på bästa sätt förmedla litteratur till barn och unga? ”Läsandet ligger 

i att man talar om vad man läst”, hävdar Chambers som är en varm förespråkare 

för boksamtal med barn.281 Det som händer i den delade läsupplevelsen, menar han 

är att läsningen växer, förändras, överraskar samt raserar illusionen om att det 

bara finns ett riktigt sätt att läsa. Förutsättningen är att det verkligen är barns egen 

läsupplevelse som står i centrum och inte en som tvingats på dem.282 Avgörande är 

också en viss litteraturkunskap bland bibliotekarier för att kunna samtala om 

böcker med barn på ett professionellt och intresseväckande sätt, vilket denna upp-

sats delvis syftar till att bidra med. Trots att barn idag i allt större utsträckning 

betonas som beings, kompetenta subjekt dominerar fortfarande synen på barn som 

becomings, ännu inte färdiga och utvecklade individer, och litteraturläsning ges 

därmed ett instrumentellt värde som främst språkutvecklande.283 Denna alltjämt 

starka fostrandediskurs tar i liten grad hänsyn till barns egna tankar, åsikter och 

önskemål. Med utgångspunkt i att becomings i bemärkelsen ständig utveckling 

och förändring är ett allmänmänskligt tillstånd skulle en större balans kunna upp-

nås mellan vuxna och barn, och mellan en instrumentell och en intrinsikal syn på 

läsning där både lärande och lustläsning bejakas. Chambers framhåller att vuxna 

förmedlare inte bör väcka några förväntningar kring en bok utan endast fungera 

som vägvisare, en som ger tid och möjliggör en aktiv, levande läsmiljö.284 En pa-

rallell till detta öppna förhållningssätt är Lennart Hellsings tes om att barnbokens 

viktigaste funktion är att ”aktivera barnens skapande krafter” och att lära dem 

”utvinna glädje ur sin tillvaro”.285 Utmärkande för allt skapande är enligt Lev 

Vygotskij att det uppstår ur ett behov i individens egen inre värld, i förhållande till 

sådant den känner väl till och intresserar sig för.286 Detta relaterar till vad som 

                                                
280 Kåreland, L. (2015), Skönlitteratur för barn och unga, s. 113. 
281 Chambers, A. (1987), Om böcker, s. 143. 
282 Chambers, A. (1987), Om böcker, s. 154. 
283 Borrman, P. & Hedemark, Å. (2015), Leonards plåster: Om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sago-
stund, s. 30. 
284 Chambers, A. (1987), Om böcker, s. 38. 
285 Hellsing, L. (1999), Tankar om barnlitteraturen, s. 27. 
286 Vygotskij, L. (2006), Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 55. 
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ibland kallas för dekontextualiserad läsning, vilken till skillnad mot kontextuali-

serad läsning rör sig bortom texten och det som berättas i stunden. I boksamtalet 

uttrycks denna utåtriktade textrörlighet i att berättelsen via relevanta och öppna 

frågor sätts i relation till barns egna erfarenheter och sammanhang, och det skapas 

på så sätt en djupare förståelse för det som berättas.287 En viktig strategi i litteratur-

förmedlingen på barnbiblioteken är således att utgå mer från barns perspektiv, 

dvs. att barn får delta i och påverka sammanhang där de ingår, att de ges röst 

ifråga om tolkning samt att det ges utrymme för deras medbestämmande vad gäl-

ler textval och olika medieformer.288 Det bästa framställningssättet måste inte nöd-

vändigtvis vara den tryckta boken utan berättelser kan sjungas, dramatiseras, 

tecknas och levandegöras på olika sätt. Hedemarks studie om 10-åringars läsning 

visar också att det finns behov av att utveckla lässtimulerande verksamheter på 

biblioteken som i större utsträckning tar hänsyn till de barn som inte intresserar 

sig för läsning av tryckta böcker och skönlitteratur.289 Barnbiblioteken har en lång 

tradition av sagostunder, men dessa riktar sig främst till små barn i förskoleål-

dern.290 En genomgång av Stockholms stadsbiblioteks evenemang för barn visar 

att cirka tolv bibliotek inom kommunen erbjuder olika bokaktiviteter såsom bok-

fika, bokcirkel, boktipsarklubb och läseklubb för barn i åldern 9–12 eller 10–13.291 

Vad som märkligt nog saknas är alltså bokaktiviteter för 7–8-åringar. Barn som 

precis börjat utveckla sin läsning på egen hand borde annars vara en självklar 

målgrupp för lässtimulerande verksamhet. En annan grupp som försummas, men 

som enligt bibliotekslagen skall prioriteras är barn med annat modersmål än 

svenska.292 Philippe Couderc, barnbibliotekarie i Stockholm sedan tio år, menar att 

                                                
287 Forskning visar att barn som via boksamtal får utveckla en dekontextualiserad läsning har lättare att lära 
sig läsa och skriva. Borrman, P. & Hedemark, Å. (2015), Leonards plåster: Om syfte, barnsyn och kvalitet i 
bibliotekets sagostund, s. 56. 
288 Enligt barnbibliotekarien Lena Lundgren fordrar ”barns perspektiv” en större ansträngning och lyhördhet i 
det sociala mötet och dialogen med användarna-barnen för att de ska våga ”fråga om allting” och komma med 
egna synpunkter. Johansen, M. (2011), Barns perspektiv – Lenas perspektiv, s. 2. 
289 Hedemark, Å. (2011), Barn berättar: En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, s. 51. 
290 Sagostundsverksamheten på folkbiblioteken startade redan 1903 och var under denna tid ”omåttligt popu-
lär”. Eriksson, A.B. (1994), ”Sagor”, s. 105. 
291 I jämförelse med sagostunderna som äger rum en gång per vecka ges bokaktiviteter för äldre barn cirka en 
gång per månad. Stockholms stadsbiblioteks webbsida > Kalender > Målgrupper > Barn, unga. 
292 Förutom Internationella bibliotekets sagostunder på ryska, italienska, nederländska, japanska, turkiska och 
wolof är det endast Skärholmens bibliotek som under våren 2015 erbjuder bokaktiviteter för barn på annat 
språk än svenska: Bokcirkel på somaliska för 11–16-åringar. Stockholms stadsbiblioteks webbsida > Kalen-
der > Målgrupper > Barn, unga. 
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det är en prioriteringsfråga till följd av minskad bemanning. För tre år sedan när 

de var fler bibliotekarier erbjöds även årskurs 2 boksamtal och dessa följdes dess-

utom upp kontinuerligt. Numera har de tvingats begränsa sig till förskolebarn och 

årskurs 4, och överlag har boksamtalsverksamheten minskat, främst p.g.a. att den 

anses alltför tidskrävande. Istället prioriteras idag öppettiderna. Couderc berättar 

vidare att det inte längre ges någon tid att läsa in sig på nyutgiven barnlitteratur 

och eftersom inköpen är centraliserade och profilbaserade kommer bibliotekarier-

na inte längre i kontakt med böckerna på samma sätt. Titeln ”barnbibliotekarie” 

har också symptomatiskt nog tagits bort inom Stockholms stadsbibliotek (SSB) 

som ett led i rationaliseringsprocessen där alla skall ”göra lite allting”.293 Följden 

är att barnbibliotekariers kompetens blir otydlig, liksom vilken roll barnbiblioteket 

skall spela i samhället. Dessa tendenser rimmar illa med SSB:s biblioteksplans 

fokus på barn och unga som målgrupp.294 Överlag kan konstateras att det krävs 

ökade resurser för att skol- och barnbiblioteken skall kunna utveckla sina verk-

samheter och leva upp till biblioteks- och skollagen i praktiken. 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram kraften i sagor och berättelser, hur själva våra 

liv tar formen av historier som ständigt skrivs om och utvecklas. Vad gör vi med 

dessa berättelser och vad gör språkliga och bildliga representationer av verklig-

heten med oss som människor? Enligt Foucault är allt diskursivt och genomsyrat 

av olika diskurser. Så länge vi talar kan vi inte stiga ut ur diskursen, men vi kan 

skapa alternativa diskurser. Barn är bra på detta. När jag frågade min 3-åriga dot-

ter om hon trodde skaparen – benämnd som hen i Ulf Starks & Anna Höglunds 

bilderbok Skuggbarnen (2014) – var en flicka eller pojke, svarade hon: ”En picka. 

Nej, skaparen är bara sig själv.”  

                                                
293 Intervju med Philippe Couderc, Medborgarhusets bibliotek 2015-03-21. 
294 Bibliotek i rörelse: Biblioteksplan 3.0 – en strategisk plan för Stockholms bibliotek 2011-2015, s. 2. 



 83 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 

I uppsatsförfattarens ägo 
Intervju med Philippe Couderc, Medborgarhusets bibliotek 2015-03-21. 

Tryckt material  

Skönlitteratur 
Carter, Angela ([1979], 1993). The Company of Wolves ingår i The Bloody Cham-
ber. New York: Penguin Books. 
Grimm, Jakob & Wilhelm ([1812], 1981). Lilla Rödluvan ingår i Bröderna 

Grimms Sagor: Första bandet. Övers. Ernst Lundquist. Stockholm: Gidlunds 
förlag.    

Perrault, Charles ([1697], 1955). Lilla Rödhättan ingår i Gåsmors sagor. Övers. 
Hjalmar Gullberg. Stockholm: P.A. Norstedt & söners förlag. 

Zipes, Jack (red.) ([1983], 1993). The Trials & Tribulations of Little Red Riding 
Hood. Andra uppl. New York: Routledge. 

Övrig litteratur 
Abrahamsson, Carl (2011). ”Människan är människans varg” i Tidningen Kul-

turen. URL: http://www.tidningenkulturen.se/index.php/mer/kroenikor/176-
carl-abrahamsson/8497-maenniskan-aer-maenniskans-varg [2015-02-25]. 

Ambjörnsson, Gunila (1968). Skräpkultur åt barnen. Stockholm: Aldus/Bonniers. 
Ambjörnsson, Ronny (1976). ”Barnets födelse: En skiss över barnet i historien” i 

Ord & Bild 1976:1. 
Andersen, Jens (2014). Denna dagen, ett liv: En biografi över Astrid Lindgren. 

Övers. Urban Andersson. Stockholm: Norstedts. 
Bachtin, Michail (2007). Rabelais och skrattets historia: François Rabelais’ verk 

och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen. Övers. Lars 
Fyhr. Gråbo: Anthropos. 



 84 

Battista, Anna (2008). ”The lost joys of a carefree life or are contemporary Swe-
dish authors ”banning” happiness? Interview with Francesca Dal Negro, 
Feltrinelli Kids editor, Italy” i Barnboken: Tidskrift för barnlitteraturforsk-
ning 2008(47):2. 

Bengtsson, Niklas (2009). ”Sex and Violence in Fairy Tales for Children” i Book-
bird 2009:3. 

Bettelheim, Bruno (1979). Sagans förtrollade värld: folksagornas innebörd och 
betydelse. Övers. Disa Törngren. Stockholm: AWE/Gebers. 

Bibliotekslag: SFS 2013:801. Stockholm: Kulturdepartementet. 
Bibliotek i rörelse: Biblioteksplan 3.0 – en strategisk plan för Stockholms bibli-

otek 2011-2015 (2011). Stockholm: Stockholms stadsbibliotek. 
Björk, Cecilia & Örnberg, Sofia (2009). ”Det spelar ingen roll om de letar efter 

Nalle Puh eller Hitler”: Barnbibliotekariers syn på och hantering av medier 
som innehåller ämnen med kontroversiell karaktär. Magisteruppsats i biblio-
teks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2009:45. 

Bogren, Frida (2010). Med eller utan flytväst: En diskursanalys av censur i barn-
litteraturen. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Biblio-
tekshögskolan i Borås, 2010:9. 

Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation. Årgång 2013: 12 
mars–24 april 2014. URL: 
http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang
_2013.pdf [2015-03-15]. 

 Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation. Årgång 2014: 12 
mars–28 maj 2015. URL: http://www.sbi.kb.se/PageFiles/3/Argang_2014.pdf 
[2015-03-15]. 

Bolin, Greta & von Zweigbergk, Eva (1945). Barn och böcker. Stockholm: Rabén 
& Sjögren. 

Borrman, Pia & Hedemark, Åse (2015). Leonards plåster: Om syfte, barnsyn och 
kvalitet i bibliotekets sagostund. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. 

Carle, Jan (2003). ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion” i Moderna 
samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker, red. Per Månson. Stock-
holm: Prisma. 

Carlsson, Ulla (2012). ”Några ord i spåren av tidigare utredningar: Om förändrade 
medielandskap, läsning och kulturpolitik” i Läsarnas marknad, marknadens 
läsare – en forskningsantologi, red. Ulla Carlsson & Jenny Johannisson. 
Stockholm: Offentliga förlaget, Publit AB. (SOU 2012:10). 

Chambers, Aidan (1987). Om böcker. Redigering och bearbetning Bernt Kimmer. 
Stockholm: Norstedts. 

Day, Ron & Lau, Andrew (2010). ”Psychoanalysis as Critique in the Works of 
Freud, Lacan, Deleuze and Guattari” i Critical Theory for Library and In-
formation Science: Exploring the Social from Across the Disciplines, red. 



 85 

Gloria Leckie, Lisa Given & John Buschman. Santa Barbara: Libraries Un-
limited. 

Dencik, Lars (1976). ”Barnen i klasskampen” i Ord & Bild 1976:1. 
Dolatkhah, Mats (2012). ”Politiska diskurser om barnbibliotek: En jämförande 

analys av två statliga utredningar” i Styra eller stödja?: Svensk bibliotekspoli-
tik under hundra år, red. Anders Frenander & Jenny Lindberg. Göteborg: 
Valfrid. 

Edström, Vivi (1992). Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld. Stockholm: 
Rabén & Sjögren. 

Ellis, John M. (1983). One Fairy Story too Many. The Brothers Grimm and Their 
Tales. Chicago: The University of Chicago Press. 

Engström, Thomas (2014). ”Ratad puttenuttfetisch” i Fokus 2014:40. 
Eriksson, Anna Birgitta (1994). ”Sagor” i Barnspåret: Idébok för bibliotek. Lund: 

Bibliotekstjänst. 
Fitinghoff, Laura (1977). ”Företal till Barnen från Frostmofjället” i Barnlitteratur 

i Sverige: Läsning för barn och barnboksprogram, red. Lars Furuland, Örjan 
Lindberger & Mary Ørvig. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Fleischer, Rasmus (2011). Biblioteket. Stockholm: Ink. 
Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège 

de France den 2 december 1970. Övers. Mats Rosengren. Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

– (2009). Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta. Övers. Britta Gröndahl. 
3., uppl. Göteborg: Daidalos. 

– (1972). Vetandets arkeologi. Övers. C.G. Bjurström. Stockholm: Bo Cavefors 
Bokförlag. 

Fridell, Lena (1983). ”Barnböcker – för alla barn?” i Läsning för barn: Oriente-
ring i dagens barnlitteratur, red. Gunila Ambjörnsson & Margareta Ströms-
tedt. 4., omarb. uppl. Stockholm: BonnierFakta. 

Gaiman, Neil (2013). ”Why our future depends on libraries, reading and dayd-
reaming” i The Guardian. URL: 
http://www.theguardian.com/books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-libraries-
reading-daydreaming [2015-02-27]. 

Geerts, Sylvie & Van den Bossche, Sara (2014). ”Never-ending Stories: How Ca-
nonical Works Live on in Children’s Literature” i Never-ending Stories: Ad-
aptation, Canonisation and Ideology in Children’s Literature, red. Sylvie Ge-
erts & Sara Van den Bossche. Gent: Academia Press. 

Hansson, Mina (2014). ”Är det skrivet så är det skrivet.” En kvalitativ studie om 
bibliotekariers synsätt på barnlitteratur som har uppfattats rasistisk. Kandi-
datuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i 
Borås, 2014:5. 



 86 

Hatje, Ann-Katrin (1990). ”Borgerlig lycka åt arbetarbarn: Glimtar ur Ellen Keys 
och systrarna Mobergs tankevärld” i Se barnet!: Tankegångar från tre århud-
raden, red. Gunilla Halldén. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Heberlein, Ann (2014). Etik: Människa, moral, mening: En introduktion. Stock-
holm: Bonniers. 

Hedemark, Åse (2011). Barn berättar: En studie av 10-åringars syn på läsning 
och bibliotek. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. 

Hellsing, Lennart (1998). ”Perraults Rödluva” i Böcker ska blänka som solar: En 
bok till Vivi Edström, red. Boel Westin. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

– (1968). ”Sätt fart på våra bibliotek” i Aftonbladet 1968-04-20. 
– ([1963], 1999). Tankar om barnlitteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Hollindale, Peter (1988). Ideology and the Children's book. Oxford: Thimble 

Press.  
Holm, Birgitta (1975). ”Astrid Lindgren önskedrömmer åt oss, men försonar oss 

med det bestående” i Arbetet 1975-12-30. 
Humble, Julius (1977). ”Ur företalet till Perraults sagor” i Barnlitteratur i Sve-

rige: Läsning för barn och barnboksprogram, red. Lars Furuland, Örjan 
Lindberger & Mary Ørvig. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Huss, Pia (2010). ”Förlagen censurerar barnböckerna!” i ViLäser 2010:1. 
Jakobson, Roman (1993). ”ur Lingvistik och poetik” i Modern litteraturteori: 

Från rysk formalism till dekonstruktion, del 2, red. Claes Entzenberg & Ceci-
lia Hansson. Övers. Kurt Aspelin & Bengt A. Lundberg. Lund: Studentlittera-
tur. 

Jersild, P.C. (1973). ”Kritiken väger lätt” i Dagens nyheter 1973-12-24. 
Johansen, Marie (2011). Barns perspektiv – Lenas perspektiv. Lenadagen 9 febru-

ari 2011. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. 
Johansson, Barbro (2010). ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv” i 

Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekens omvärld, red. 
Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren & Louise Limberg. Stockholm: Regionbib-
liotek Stockholm. 

Karlsson, Martina & Lundin Hedlund, Sandra (2013). Lilla Hjärtat och alla små 
brokiga bibliotekarier: En studie av hur Lilla Hjärtat hanterats på folkbiblio-
teken. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Biblioteks-
högskolan i Borås, 2013:48. 

Kjersén Edman, Lena (2002). Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. Stock-
holm: Natur och kultur. 

Klingberg, Göte (1994). ”Adaptation och didaktisering” i Ord och bilder för barn 
och ungdom II: Utblick över barn och ungdomslitteraturen, red. Lars Furu-
land & Mary Ørvig. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

– (1967). Barn- och ungdomsboken förr och nu. Stockholm: Natur och kultur. 



 87 

Klingberg, Göte (1966). Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga. Pe-
dagogiska skrifter 239. Stockholm: Svensk Läraretidnings Förlag AB. 

– (1994). ”Översättningar av barnböcker – mål och konflikter” i Ord och bilder 
för barn och ungdom II: Utblick över barn och ungdomslitteraturen, red. Lars 
Furuland & Mary Ørvig. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Kristeva, Julia (1990). Stabat mater och andra texter i urval av Ebba Witt-
Brattström. Övers. Ann Runnqvist-Vinde. Stockholm: Natur och kultur. 

Kåreland, Lena (2013). Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur. 
– (1977). Gurli Linders barnbokskritik. Diss. Uppsala universitet. Stockholm: 

Bonniers. 
– (1999). Modernismen i barnkammaren: Barnlitteraturens 40-tal. Stockholm: 

Rabén & Sjögren. 
– (2001). Möte med barnboken. Stockholm: Natur och kultur. 
– (2015). Skönlitteratur för barn och unga: Historik, genrer, termer, analyser. 

Lund: Studentlitteratur. 
Kärrholm, Sara (2012). ”Barnkulturen och det stora slaget om verkligheten” i 

Barnlitteraturens värden och värderingar, red. Sara Kärrholm & Paul Tenng-
art. Lund: Studentlitteratur. 

Lagercrantz, Olof (1985). Om konsten att läsa och skriva. Stockholm: Wahlström 
& Widstrand. 

Larsson, Lorentz (1977). ”Ur Barn och serier” i Barnlitteratur i Sverige: Läsning 
för barn och barnboksprogram, red. Lars Furuland, Örjan Lindberger & Mary 
Ørvig. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Lassén-Seger, Maria (2008). ”Bland djungelapor, jaguarer och jobbarkaniner: 
Djuriska barn i bilderboken” i Barnlitteraturanalyser, red. Maria Andersson 
& Elina Druker. Lund: Studentlitteratur. 

Lau, Kimberly J. (2008). ”Erotic Infidelities: Angela Carter’s Wolf Trilogy” i 
Marvels & Tales: Journal of Fairy-Tale Studies, 2008(22):1. 

Liljeström, Rita (1994). ”Det skall böjas i tid …” i Ord och bilder för barn och 
ungdom II. Utblick över barn- och ungdomslitteraturen, red. Lars Furuland & 
Mary Ørvig. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Locke, John (1977). ”Ur Tankar om uppfostran” i Barnlitteratur i Sverige: Läs-
ning för barn och barnboksprogram, red. Lars Furuland, Örjan Lindberger & 
Mary Ørvig. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Lüthi, Max (1994). Det var en gång: Om folksagans väsen. Övers. Philippa Wi-
king. Stockholm: Gedins. 

Machado, Ana Maria (2005). ”Den upproriska barnboken” i Den hemliga träd-
gården – stigar och spår, red. Sven Hallonsten. Stockholm: Solidaritetshuset. 

Malik, Kenan (2015). ”Författarna om Charlie” i Biblioteksbladet 2015:1/2. 



 88 

Matz, Kerstin (1994). ”Vad ska vi med trötta mammor i sagorna?” i Ord och bil-
der för barn och ungdom II. Utblick över barn- och ungdomslitteraturen 
(1994). Red. Lars Furuland & Mary Ørvig. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos. 
Nationalencyklopedin på webben. URL: http://www.ne.se/ [2015-02-27]. 
Nordlinder, Eva (1992). ”Konstsaga och kultursyn” i Sagor och symboler, red. 

Karl Lindqvist. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB. 
Nikolajeva, Maria (2006). ”Censurens solsida – speglingar av rysk barnlitteratur 

under diktaturen” i Den hemliga trädgården 3 – Det är tur att generaler inte 
läser barnböcker, red. Sven Hallonsten. Stockholm: Solidaritetshuset. 

Nikolowski-Bogomoloff, Angelika (2011). ”Fattigdomens hjälplöshet – too hot to 
handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Stor-
britannien” i Barnboken: Tidskrift för barnlitteraturforskning 2011(34):1. 

Nygaard, Dam Kristian (2014). ”Lille Per’s far griner af svensk Pippi-censur” i 
Metroxpress. URL: http://www.mx.dk/underholdning/film_tv/story/16354764 
[2015-03-07]. 

Olsson, Lotta (2015). ”’Negerkung tas bort i nya Pippi’ i Dagens nyheter. URL: 
http://www.dn.se/kultur-noje/negerkung-tas-bort-i-nya-pippi/ [2015-03-07]. 

Rousseau, Jean Jacques (1977). ”Ur Émile eller om uppfostran” i Barnlitteratur i 
Sverige: Läsning för barn och barnboksprogram, red. Lars Furuland, Örjan 
Lindberger & Mary Ørvig. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Rudeng, Erik (1979). ”Barnet, historien och framtiden” i Ord & bild 1979:1. 
Simonsson, Maria (2013). ”Biblioteken kan inte hålla på att rensa ut”:En diskur-

sanalys av Tintindebatten. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsve-
tenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2012:85. 

Skjønsberg, Kari (1982). Vem berättar? Om adaptationer i barnlitteratur. Övers. 
Ying Toijer-Nilsson. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Skog, Björn & Blom, Mårten (2011). ”Tema: Barn och böcker” i Biblioteksbladet 
2011:3. 

Skollag: SFS 2010:800 (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
Skolverket (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, svenska och 

naturvetenskap. Sammanfattning av rapport 398. Stockholm: Skolverket.  
Steiner, Ann (2012). ”Läsarnas marknad, marknadens läsare: Reflektioner över 

litteraturens materiella villkor” i Läsarnas marknad, marknadens läsare: En 
forskningsantologi, red. Ulla Carlsson & Jenny Johannisson. Stockholm: Of-
fentliga förlaget, Publit AB. (SOU 2012:10). 

Stockholm stadsbiblioteks webbplats. URL: 
https://biblioteket.stockholm.se/kalender/malgrupper/Barn%3BUnga [2015-
03-26].  

Strömstedt, Margareta (1968). ”Att nå ut med barnlitteraturen” i Dagens nyheter 
1968-04-19. 



 89 

Stybe, Vibeke (1972). Från Snövit till Snobben: Barnbokens ursprung och ut-
veckling. Övers. Stefan Mählqvist. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Svensson, Sonja (2004). Barnlitteraturen i Sverige under fyra sekler. Har laddats 
ned från Sbi:s webbplats. URL: http://www.sbi.kb.se [2014-11-17]. 
– (1983). Läsning för folkets barn: Folkskolans Barntidning och dess förlag 

1892–1914: Med en inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet. 
Diss. Uppsala universitet. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

SVT: s webbplats. URL: http://www.svt.se/kultur/rektor-stoppade-barnbok-om-
sex [2015-03-07]. 

Tatar, Maria (red.) (2002). The Annotated Classic Fairy Tales. New York: 
W.W. Norton & Company.  

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursana-
lys ([2000], 2012). Red. Göran Bergström & Kristina Boréus. 3., omarb. uppl. 
Lund: Studentlitteratur.  

Thorvall, Kerstin (1994). ”Bor alla barnboksförfattare i Tomtebolandet?” i Ord 
och bilder för barn och ungdom II: Utblick över barn och ungdomslitteratu-
ren, red. Lars Furuland & Mary Ørvig. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Toijer-Nilsson, Ying (1978). Berättelser för fria barn: Könsroller i barnboken. 
Göteborg: Stegeland. 

Utter, Helena (2010). ”För hård censur i barnböckerna” i Aftonbladet. URL: 
http://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article12239431.ab [2015-02-27]. 

Wahllöf, Niklas (2014). ”En nya hippiegeneration har tröttnat på prestationssam-
hället” i Dagens nyheter. URL: http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/niklas-
wahllof-en-ny-hippiegeneration-har-trottnat-pa-prestationssamhallet/ [2015-
02-27]. 

Westin, Boel (2002). ”Vad är barnlitteraturforskning?” i Litteraturvetenskap: En 
inledning, red. Staffan Bergsten. Lund: Studentlitteratur. 

– (2007). Tove Jansson – Ord, bild, liv. Stockholm: Bonniers. 
Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (2000). Diskursanalys som teori 

och metod. Lund: Studentlitteratur. 
Vygotskij, Lev (2006). Fantasi och kreativitet i barndomen. Övers. Kajsa Öberg 

Lindsten. Göteborg: Daidalos. 
Zipes, Jack (1984). Saga och samhälle: Den klassiska genren för barn och civili-

sationsprocessen. Övers. Ingrid Mjöberg. Stockholm: Mannerheim & Man-
nerheim. 

Ölmedal, Ida (2015). ”Kulturmysteriet: Alice Bah Kuhnke vill gärna prata om en 
miljöpartistisk kulturpolitik. Men finns den?” i Fokus 2015:5. 


