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Abstract:   
 

The subject of this master thesis is to identify discourses regarding children's literature in one 

of Sweden’s largest library magazines, Biblioteksbladet. The subject is furthermore to look at 

how the child is portrayed within these discourses and if the discourses change over time.    

 

The theoretical and methodological background is Norman Fairclough´s critical discourse 

analysis (CDA). A selection of 62 texts, published in Biblioteksbladet between the years of 

1945-2009, was analyzed. Three discourses were identified: a pedagogic discourse, a literary 

discourse and a psychological discourse. The pedagogic discourse looks upon the literature as 

a means of teaching children valuable knowledge and good values. The literary discourse 

emphasize the literary qualities of the children´s books and The psychological discourse 

emphasize the children’s emotional needs and own opinion of the literature. The pedagogic 

and literary discourses share a similar view of the child, as someone in need of help and 

guidance, as opposed to The psychological discourse where the power relationship is more 

equal. The pedagogic discourse and psychological discourse contain distinct changes that can 

be linked to the surrounding social practices. 
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1. Inledning 

 

Som förälder med ett stort litteraturintresse är jag mån om att min dotter ska växa upp med 

böcker som en naturlig del av vardagen. Jag har vid ett flertal tillfällen reflekterat över vilka 

barnböcker jag väljer att läsa för henne, särskilt nu när hon i tvåårsåldern inte har några egna 

direkt bestämda åsikter om vad som läses utan glatt tar till sig det som läggs framför henne. 

Bokvalen ligger med andra ord hos mig som vuxen och litteraturen jag förmedlar (eller inte 

förmedlar) till min dotter blir mer eller mindre påverkad av mina åsikter kring vad som är bra 

och dålig litteratur. För att ge ett konkret exempel så kom idén till denna uppsats till mig när 

jag bläddrade igenom min mammas läsebok från 1965. Bland annat står där att läsa om 

barnen i Afrika: ”De små glada neger-barnen i de svartas varma land vad de leker och har 

roligt vid den stora flodens strand! De gör kojor av banan-blad bygger båtar utav vass, och 

ibland så ser de spåren av ett lejons stora tass.” (Salminen 1965, s. 125). Min första tanke efter 

att ha läst ovanstående vers, som bara är ett exempel bland flera, var att denna bok inte är en 

jag skulle välja att läsa för min dotter. Anledningen till detta är bland annat på grund av 

versens val av ord och de i övrigt snäva beskrivningarna av olika kulturer boken förmedlar. 

Boken innehåller med andra ord något jag inte tycker att min dotter ska lära sig och jag väljer 

att inte läsa den för henne. Valet är mitt och en del föräldrar hade säkert reflekterat över 

boken på liknande vis medan andra hade haft ett annat synsätt. Och det är just olika synsätt på 

barnboken som jag intresserar mig för i denna uppsats, dock inte sett ur ett föräldraperspektiv 

utan sett utifrån texter publicerade i en facktidning riktad till bibliotekarier. Som blivande 

bibliotekarie tycker jag att det är extra intressant att studera vad yrkesgruppen fått och får för 

signaler kring litteratur, vilket är en väsentlig del av arbetet. Vad som gör barnlitteratur, i min 

mening, extra intressant att studera är att vi som ofta har en åsikt om litteraturen; föräldrar, 

lärare, bibliotekarier, barnboksförfattare med flera, inte tillhör den tänkta målgruppen utan 

placerar oss över denna. Hur ser vi vuxna på litteraturen som förmedlas till barn? Vad tycker 

vi att de bör läsa? 

 

Utöver att tänka till över mina egna bokval och motiv bakom dessa fick min mammas läsebok 

mig även att reflektera över att det jag anser vara fel med boken är vad som i dåtid fanns vara 

fullkomligt normalt och att det som är aktuellt i dagens samhälle mycket väl kan komma att 

bli en diskussion imorgon. Med detta i åtanke finner jag det vara av intresse att inte bara se på 

olika synsätt kring barnböcker av idag utan även se hur synsätten eventuellt kan ha förändrats 

genom åren. 

 

Min förhoppning med uppsatsen är att den genom att belysa andras synsätt på barnböcker 

kommer att bidra till att ni som läsare reflekterar över det egna förhållningssättet till 

litteraturen och barnen som är mottagare av den. Detta är något jag tror är viktigt att begrunda 

i ett yrke som bibliotekarie där barn är en viktig användargrupp, men även något som kan vara 

intressant att fundera över som privatperson.  

 

1.1. Problemformulering 

 

Att flertalet av de vuxna i vårt samhälle anser det vara av vikt att barn har tillgång till böcker 

finner jag det säkert att säga och betydelsen av detta är även något som går att se i olika 

styrdokument. 
1
 Många är de magisteruppsatser med andra studier som berör barn och 

litteratur på olika sätt, vilket visar på ett stort intresse för ämnet. Flera av dessa arbeten 

                                                           
1
 Se exempelvis FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 17 eller Bibliotekslagen, paragraf 9. 
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behandlar bibliotekariers urval och inköp av böcker, fokuserar på läsfrämjande, handlar om 

nya medier kontra barnböcker eller består av analyser av böcker ur exempelvis ett 

genusperspektiv. Vid första anblick tycks mina exempel vara av rätt skilda slag men vad som 

binder, om inte alla, så majoriteten av dessa arbeten samman är att de på olika sätt berör 

diverse synsätt på barnböcker om dock inte lika uttalat som i föreliggande uppsats. Ämnet jag 

ger mig in i är med andra ord inget banbrytande. Vad jag önskar tillföra är en studie som inte 

bara berör ämnet utan vars huvudsyfte är att identifiera diskurser kring olika sätt att se på 

barnboken, aktuella synsätt men även ur ett historiskt perspektiv. Materialet som ligger till 

grund för min studie är texter hämtade från Biblioteksbladet, en facktidning riktad till 

bibliotekarier och som sådan förmodligen bidragande till viss påverkan, vilket enligt min åsikt 

gör den till ett intressant studieobjekt.  

 

Efter att ha konstaterat att det är viktigt med barn och böcker och att intresset kring detta är 

stort vågar jag mig påstå att de skribenter, vilka skrivit de texter som ligger till grund för 

denna uppsats, delar åsikten. Min förförståelse är dock att det finns olika sätt att se på denna 

viktiga litteratur. Dessutom tror jag att det går att se en förändring i synsätt över tid då vi 

påverkas av samhället kring oss. 

 

I inledningen till Läs mig – sluka mig! skriver Kristin Hallberg att barnboksförfattare genom 

sina böcker ger uttryck för en barnsyn och att barnböcker ”ger uttryck för vuxenvärldens 

föreställningar om barns behov" (1998, s. 12). På samma sätt är min uppfattning att 

textförfattarna, till det material jag ämnar undersöka, med sina åsikter om barnböcker ger 

uttryck för sin bild av barnet. Synen på barnlitteratur och på barnet går med andra ord hand i 

hand. Följden av det är att jag förutom att intressera mig för synsätt på barnböcker inom 

Biblioteksbladet samtidigt vill belysa hur barnet framställs i de identifierade diskurserna.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att identifiera olika synsätt på barnböcker som står att 

finna i den mot biblioteksvärlden riktade tidskriften Biblioteksbladet samt att se vilken syn på 

barnet som synsätten skildrar. Jag ämnar även undersöka om det skett en förändring av 

synsätten under den tidsperiod jag valt att arbeta med. Den valda metoden består av en Kritisk 

diskursanalys.  

 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

 Vilken/vilka diskurser kring synsätt på barnboken går att urskilja i texterna? 

 

 Hur ser man på barnet inom de identifierade diskurserna? 

 

 Förändras synsätten över tid och om så är fallet, på vilket sätt ter sig denna 

förändring? 
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1.3. Avgränsningar  

 

1.3.1. Val av material 

 

Underlaget till föreliggande uppsats är inhämtat uteslutande från en branschtidskrift, trots att 

det finns ett fåtal andra tidskrifter som hade passat för ändamålet. Materialet hade dock blivit 

alltför omfattande och svårhanterligt om jag använt mig av flera tidskrifter, vilket är varför jag 

begränsat mig till Biblioteksbladet (BBL). Att valet föll på denna tidskrift och inte på andra 

tidskrifter som jag övervägt som till exempel Bibliotek i samhälle (BiS) eller DIK Forum, 

beror på att Biblioteksbladet enbart fokuserar på biblioteksrelaterade frågor, är Svensk 

biblioteksförenings medlemstidning och är en vedertagen tidskrift för biblioteksfrågor som 

funnits med sedan 1916. Faktorer vilka jag anser gör Biblioteksbladet till en välmotiverad 

källa för undersökning. 

 

Ingen åtskillnad mellan olika textformer har gjorts i urvalet av material. Texterna som jag 

analyserat utgörs av artiklar, insändare, recensioner och debattinlägg. Jag har heller inte gjort 

åtskillnad i vem som står bakom texten då det jag undersöker är vilket synsätt 

Biblioteksbladet förmedlar till sina läsare, vilket gör all text oavsett författare intressant så 

länge den publicerats i facktidningen under vald tidsperiod.  

 

1.3.2. Val av tidsperiod 

 

Texterna som ligger till grund för studien sträcker sig över en 60-årsperiod från början av 

1945 till slutet av 2009, detta för att se på en eventuell förändring av synsätt på barnboken 

över tid. Uppsatsens frågeställningar är dock inte styrda av en specifik händelse i tid utan går 

att undersöka oberoende av tidsperiod. En avgränsning måste dock göras och då uppsatsens 

frågeställningar i realitet är möjliga att överföra på en tidsperiod med start 1916 vid 

Biblioteksbladets uppkomst till idag, har jag valt att begränsa mig till efterkrigstiden. Orsaken 

till detta urval är att det efter andra världskrigets slut 1945, vilket i västvärlden brukar 

benämnas som starten på efterkrigstiden, var en tid då mycket hände runt om i världen och så 

även inom barnlitteraturen i Sverige. Litteraturforskaren och författaren Göran Hägg ger i 

Välfärdsåren exempel på den våg av förändring som drog in över svensk barnlitteratur efter 

krigsslutet med bland andra författare som Astrid Lindgren, Edith Unnerstad och Lennart 

Hellsing. Det var också en tid då långserieböcker och seriemagasin snabbt blev populärt hos 

barn och ungdom vilket oroade vuxna som ansåg innehållet vara för lättläst och inneha 

osunda värderingar (Hägg 2005, s. 58ff.). Det var med andra ord starten på en tid av livliga 

diskussioner kring barnböcker och vad barn borde läsa och därmed en bra start för min studie. 

Undersökningens slutperiod är satt till 2009 vilket vid tiden för detta uppsatsarbete är året för 

den sista hela årgången av Biblioteksbladet.   

 

1.4.  Definition av barnbok 

 

I fråga om definitionen av vad som är en barnbok eller inte har jag valt att utgå från 

författaren i varje individuell artikel och dennes ordval. Jag har alltså inte själv begränsat mig 

till exempelvis en åldersgrupp utan varje text som diskuterar kring barnböcker har varit av 

intresse. Definitionen ligger med andra ord hos textförfattarna själva. En konsekvens av detta 

är att vad som benämns som en barnbok på 1940-talet kan komma att benämnas som en 

ungdomsbok på 2000-talet (ett exempel jag anat i mitt material är till exempel böckerna om 
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privatdetektiven Kitty). Jag ser dock inga problem med detta då jag intresserar mig för synsätt 

kring barnböcker i stort och lägger mindre vikt vid vilka titlar som diskuteras. 

 

1.5. Bakgrund 

 

1.5.1. Om barnlitteratur 

 

I Barnbokens byggklossar skriver Maria Nikolajeva att barnlitteraturens uppkomst är en 

definitionsfråga. En del forskare hävdar att det fanns barnlitteratur så tidigt som i Sumerriket 

och berättelser har sedan tidens begynnelse fungerat som ett redskap för uppfostran och 

underhållning. Nikolajeva menar dock att en medveten inriktning på en viss publik inte kan 

ske innan denna grupp blivit upptäckt och etablerad. Sett från denna synpunkt är 

barnlitteraturen en förhållandevis sen företeelse i mänsklighetens historia som hör ihop med 

att barndomen blev etablerad som ett skede i en människas utveckling. I västvärlden etableras 

detta begrepp företrädesvis med upplysningen och romantiken under 1700-talet med en följd 

av att litteratur som är riktad specifikt till barn dyker upp under sent 1700-tal tidigt 1800-tal 

(Nikolajeva, s. 19).  

 

En konsekvens av barnlitteraturens kortare historia i relation till allmänlitteraturen med sin 

flertusenåriga historia är, skriver Nikolajeva, att den har haft möjlighet att ta del av 

allmänlitteraturens estetiska framsteg. Barnlitteraturen har därmed kunnat utvecklas under en 

avsevärt kortare tid men ligger likväl efter i fråga om att skildra verkligheten från det moderna 

och postmoderna sätt som allmänlitteraturen gör, med exempelvis konstnärliga grepp som 

genreeklektik eller metafiktion. Ytterligare en skillnad mellan barnlitteratur och 

allmänlitteratur är dess roll i samhället. Barnlitteraturen har i avsevärt större omfattning 

använts i undervisande och socialiserande ändamål och skrevs från allra första början i 

mening att uppfostra och undervisa målgruppen. Nikolajeva påpekar emellertid att all 

litteratur vid olika tidpunkter använts i ideologiska syften, exempelvis av den kristna kyrkan 

och de totalitära regimerna som under 1900-talet nyttjade litteraturen och konsten för att 

påverka folket (ibid., s. 20).   

 

1.5.2. Om Biblioteksbladet 

 

1915 hölls det första årsmötet för Sveriges Allmänna Biblioteksförening (vilket senare skulle 

komma att bli Svensk Biblioteksförening) vars 80 deltagare i majoritet bestod av 

bibliotekarier och amanuenser från universitetsbibliotek.  Vid mötet diskuterades vikten av en 

egen tidskrift vilken grundades redan året därpå 1916. Tidskriften, Biblioteksbladet, kom från 

början ut i fem nummer per år och innehöll förutom information angående föreningen även 

kortare uppsatser där bok- och biblioteksväsendet belystes samt en recensionsavdelning för 

nyutkomna böcker. Så här såg Biblioteksbladet ut till stor del ända fram till början av 1970-

talet då den med bokutgivningen ökade recensionsavdelningen inte längre ansågs få plats och 

togs bort. Under mitten av 1960-talet började tidskriften ändras mot mer av en journalistisk 

inriktning med journalister som redaktörer, till skillnad från tidigare då redaktörerna bestått av 

personer inom biblioteksväsendet eller föreningen. Förändringen märktes även i 70-talets nya 

utformning av tidskriften, som förutom bortfallet av recensionsavdelningen, fick tydligare 

avdelningar, fler bilder och större format (Zorn 2006, s. 26f).  

 

På Svensk biblioteksförenings hemsida står det att läsa att tidskriften idag ges ut i 10 nummer 

per år och förutom att ha till uppgift att vara Svensk Biblioteksförenings medlemstidning så 
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önskar man vara ”ett av Sveriges ledande organ för en levande, nydanande och ifrågasättande 

biblioteksdebatt. Tidningen ska spegla föreningens verksamhet, åsikter och ställningstaganden 

men också väcka egen debatt genom att ge utrymme åt andra åsiktsyttringar.” (Svensk 

Biblioteksförening 2010). 

 

1.6. Disposition  

 

Nedan följer en kort beskrivning av uppsatsens innehåll. 

 

I kapitel 1 presenteras inledning, problemformulering samt syfte och frågeställningar. De 

avgränsningar som gjorts förklaras och barnbok definieras. Detta följs av en kortare 

bakgrundshistoria om Biblioteksbladet och om barnlitteratur. 

 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och litteraturgenomgång. Denna litteratur kommer 

sedermera kopplas samman med uppsatsens resultat. I vissa fall som en jämförelse och i andra 

fall som en möjlig förklaring till synsätten. 

 

Kapitel 3 behandlar Diskursanalys som är den teori och metod som används i denna uppsats. 

Då teori och metod är tätt sammankopplade inom diskursanalys behandlas det under samma 

rubrik. Kapitlet börjar med en bredare introduktion till ämnet för att sedan fokusera närmare 

på den inriktning av Kritisk diskursanalys som representeras av Norman Fairclough. Här 

presenteras även den tredimensionella modell som kommer att användas i analysdelen. 

Kapitlet avslutas med en förklaring till hur urvalet av text genomförts.  

 

Kapitel 4 utgörs av analysen samt dess resultat. I enlighet med Faircloughs modell gör jag en 

närmre textanalys, en analys av den diskursiva praktiken samt berör den sociala praktiken 

som omgärdar de diskurser som identifierats. I detta kapitel besvaras de tre frågeställningarna.  

 

I Kapitel 5 presenteras de slutsatser jag kommit fram till och jag för en avslutande diskussion 

kring resultatet och mitt material samt en jämförelse med tidigare forskning. I kapitlet förs 

även en teori- och metoddiskussion och avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

I Kapitel 6 följer en sammanfattning.  
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång  

 

De undersökningar och den litteratur som jag tar upp i nedanstående stycke berör olika synsätt 

på barn och barnböcker. Dessa texter kommer sedermera kopplas samman med resultaten från 

föreliggande uppsats, i vissa fall som en jämförelse i den avslutande diskussionen, i andra fall 

som en förklarande historisk bakgrund till de diskurser som identifieras. 

 

Maria Nikolajeva, som är professor i litteraturvetenskap och docent i barnlitteraturforskning, 

koncentrerar sig i Barnbokens byggklossar på hur barnböcker är utformade. I boken 

analyserar författaren ett antal barn- och ungdomsböcker där hon ser på aspekter som 

berättarperspektiv och personskildringar inom böckerna. Författaren presenterar i Barnbokens 

byggklossar även ett schema med fyra olika fält, vilka visar på olika sätt att närma sig 

barnlitteraturen: 

 

 

 

                                                

                                                  enbart vuxenkriterier 

 

 

 

 

 

 

       pedagogiska  litterära 

       kriterier kriterier 

 

 

 

 

 

 

 

                                          hänsyn till barnens läsupplevelse 

 

 

1. Traditionella pedagogiska metoder, där bedömningen av barnlitteratur styrs av de 

vuxnas moraliska, religiösa eller politiska värderingar, och där utgångspunkten är att 

läsningen utövar en direkt moralisk påverkan. Slogan: ”De barnböcker som kan 

användas som uppfostringsredskap är bra”.  

 

2. Läspsykologiska metoder, propagerade av forskare som solidariserar sig med barnen 

och ser läsning som ett nödvändigt tillfredsställande av känslomässiga behov. Slogan: 

”Alla böcker som barn tycker om är bra”. 

 

3. Rent litterära metoder, som lyfter fram litterära kvaliteter som ett självständigt värde 

och koncentrerar sig på narrativa aspekter, tolkning, innovation och så vidare. 

Slogan: ”En bra barnbok är också bra för vuxna”. 

 

 

 

             1                                       3 

 

 

 

 

 

 

 

             2                                      4 
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4. Estetiska metoder, där litterära aspekter kopplas till barns läsupplevelse och där 

mycken uppmärksamhet ägnas åt sådana litterära egenskaper som är relevanta för 

barn, till exempel handlingen, personskildringen eller humorn. Slogan: ”En bra 

barnbok har sina särpräglade egenskaper”. (Nikolajeva, s. 25). 

 

Det är främst detta schema, med sina fyra olika sätt att nalkas barnlitteratur, som varit av 

intresse för föreliggande uppsats. Nikolajeva menar att dessa olika synsätt ger en 

övergripande bild av de spänningsfält som finns inom barnlitteraturforskningen (2004, s. 25). 

Och jag finner det vara intressant att se om de även återfinns i texterna från Biblioteksbladet. 

 

I min sökprocess efter undersökningar rörande synsätt på barnböcker stötte jag på ett antal 

magisteruppsatser som var intressanta. De fyra som jag i nedan text avser att presentera är 

utvalda bland annat på grund av sin spridning i grupper som har en åsikt om litteraturen. I 

Liselotte Erikssons magisteruppsats är det både barnbibliotekarier, grundskolelärare och barn 

själva som kommer till tals. I Karin Nilssons magisteruppsats är det lektörer anställda vid 

Bibliotekstjänst AB (BTJ) som är i fokus. I Aagesson och Nordströms fall är det texter från 

olika kulturpublikationer som undersökts. Och i magisteruppsatsen skriven av Christina 

Eriksson och Lotta Janzon har författarna studerat olika skriftliga dokument. Nilssons samt 

Erikssons och Janzons uppsatser är även intressanta för föreliggande uppsats på grund av 

deras historiska perspektiv.  

 

Liselotte Eriksson har i magisteruppsatsen Skönlitteratur för slukaråldern – Ur ett 

vuxenperspektiv från 2004, gjort intervjuer med tre barnbibliotekarier och tre grundskolelärare 

för att undersöka hur de förhåller sig till skönlitterära böcker för 9-12-åringar. Författaren har 

även genom att studera fyra magisteruppsatser, vilka behandlar barns läsning och läsvanor, 

sett på hur barn själva förhåller sig till litteraturen. Den teori som används i magisteruppsatsen 

är Maria Nikolajevas modell med de fyra fälten: Traditionella pedagogiska metoder, 

Läspsykologiska metoder, Rent litterära metoder och Estetiska metoder.  

Som resultat finner Eriksson att både de vuxna informanterna och barnen företrädesvis tillhör 

Fält 2. Läspsykologiska metoder, där stor hänsyn tas till barnens läsupplevelse. En intressant 

notering är att ingen av de vuxna ansåg läroaspekten hos skönlitteraturen vara särskilt viktig, 

något som däremot barnen nämnde (Eriksson 2004, s. 58f).  

 

En annan magisteruppsats som rör litteratur för barn är Antaganden om läsning. I denna 

uppsats har Karin Nilsson, med idé- och ideologianalys som metod, studerat hur lektörer 

anställda på BTJ ser på barns läsning. Nilsson har jämfört lektörsomdömen som sträcker sig 

över en 20-årsperiod och ser på dels skillnaden mellan omdömena samt deras eventuella 

förändring över tid, dels på omdömenas koppling till den historiska kontexten. Nilsson finner 

att en förändring skett i lektörsomdömena från en betoning på lärorik läsning till att lyfta fram 

nöjesläsning (2008, s. 38).  

 

Jennie Aagesson och Annika Nordström har i Elev, lintott eller bara barn? undersökt synen 

på barn i de tre kulturpublikationerna: Biblioteksbladet, DIK-forum och Barn & unga. 

Författarna för även en diskussion kring vad de olika synsätten kan få för effekt i bemötande 

av barn på biblioteket. Den teori och metod som används är en kombination av diskursteori 

och kritisk diskursanalys. Fyra diskurser identifieras i materialet:  

Diskursen om det idylliserade barnet, där barnen framställs som helt och hållet goda och med 

en medfödd nyfikenhet. Diskursen om det hjälpbehövande barnet, där barnen är i behov av 

stöd, hjälp och fostran. Diskursen om det resursmottagande barnet, där barnen behöver 

resurser för att nå sin fulla potential som blivande vuxna samt Diskursen om det jämlika 
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barnet, där barnen har egna rättigheter med egna krav (Aagesson & Nordström 2008, s. 34-

43). 

 

I Synsätt på barn och barnboken har Christina Eriksson och Lotta Janzon analyserat 

handböcker, författningar, lagar, förordningar, utredningar samt styrdokument för att se vilken 

syn som biblioteken fått genom anvisningar i dessa, på barn och barnböcker under 1900-talet 

Eriksson och Janzon kommer fram till att det först är efter andra världskrigets slut som 

diskussionerna kring barn och barnboken tar fart. Författarna konstaterar sedermera att 

synsätten på barnboken har varit väldigt skiftande. Under 1900-talets första hälft var det en 

pedagogisk och moralisk syn på boken som var ledande i det undersökta materialet, något 

som förändrats under andra hälften (Eriksson & Janzon 2003, s. 61ff).  

Det är främst de resultat som författarna fått fram från andra hälften av 1900-talet som har 

varit av intresse för min egen undersökning.  

 

I koppling till den historiska kontext i vilken diskurserna verkar har jag använt mig av 

följande fyra böcker: Perspektiv på barndom och barns lärande, Barnboken i samhället, 

Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld och Tusen år i det 

svenska barnets historia.  

 

Böckerna relaterar till skilda delar av den historiska kontexten, vilket är varför jag valt att 

utgå från just dessa fyra. Den första boken är främst inriktad på pedagogiska aspekter, den 

andra boken har barnboken i centrum. I tredje boken finner jag texter som kopplar samman 

synsätt på barn med biblioteksfältet och den fjärde boken presenterar en bredare syn på hur 

man sett på barnet under 1900-talet. 

 

Kunskapsöversikten Perspektiv på barndom och barns lärande är skriven av en grupp 

forskare vid Malmö Högskola, på uppdrag av Skolverket. I boken lyfts ett antal olika 

perspektiv på barns lärande fram samtidigt som det förs diskussioner kring barndom och barns 

uppväxtvillkor.  

 

Barnboken i samhället är skriven av Lena Kåreland som är litteraturvetare och forskare inom 

barnlitteraturområdet. Boken behandlar barnlitteraturen utifrån olika aspekter som 

barnboksmarknaden av i dag eller böckernas genrer och trender. Hon går även igenom hur 

barnboken ändrat karaktär utefter vilka olika synsätt på barn som varit aktuella i samhället.  

 

Antologin Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld är 

sammanställd av forskarna Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren och Louise Limberg. I denna 

bok finns bidrag från forskare som är verksamma inom forskningsfält med betydelse för barn- 

och ungdomsbibliotek.  

 

Barbro Holmdahl är författaren till boken Tusen år i det svenska barnets historia som skildrar 

vilka olika synsätt på barn som funnits under 1900-talet. Resultatet är en kombination av 

hennes egen arkivforskning och genomgång av forskning på området.  
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3. Teori och metod 

 

Den teori och metod jag valt att använda mig av i denna uppsats är diskursanalys, vilket är en 

form av textanalys. Inom diskursanalys är teori och metod sammanlänkade i en slags 

paketlösning som förutom teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer även innehåller 

filosofiska utgångspunkter beträffande språkets roll i uppbyggandet av världen (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). I följande avsnitt kommer jag att inleda med en bredare 

överblick av den valda teori och metoden för att sedan närmare fokusera på Kritisk 

diskursanalys och Norman Fairclough, vars syn på diskursanalys är den jag ansluter till.  

 

Jag utgår med ett diskursanalytiskt förhållningssätt från att textförfattarna i de artiklar jag 

studerat har olika bilder av verkligheten, att de har skilda sorters kunskap samt omges av olika 

sociala processer och därmed också har olika syn på vilken sorts litteratur som barn bör ha 

tillgång till. Jag delar diskursanalysens inställning till att våra uppfattningar om världen är 

något historiskt och kulturellt utmärkande. Till följd av detta tror jag att synen på 

barnlitteratur är något som förändras över tid samt att synen är påverkad av det samhälle som 

omgärdar textförfattaren. Jag intresserar mig emellertid inte för att uteslutande återge olika 

synsätt på barnböcker utan önskar även se hur textförfattarna använder sig av språket för att 

bygga upp diskurserna. Utöver att jag delar de diskursanalytiska uppfattningar som nämns 

ovan anser jag bland annat att det finns en viktig koppling mellan diskurs och social praktik. 

Vilket är orsaken till att jag ansluter mig till den inriktning av diskursanalys som kallas 

Kritisk diskursanalys.  

 

3.1. Att analysera text 

 

I Textens mening och makt urskiljer Göran Bergström och Kristina Boréus två 

huvudfunktioner hos en text; en innebördsaspekt samt en interpersonell aspekt. 

Innebördsaspekten innefattar de reflektioner textförfattaren kan ge uttryck för i en text, hennes 

inre upplevelse och privata uppfattning om verkligheten. Den interpersonella aspekten är 

fokuserad på förhållandet till andra utöver textförfattaren själv och kan bestå i att informera 

läsaren om ett ämne eller delge sin åsikt kring något. Författarna betonar att dessa båda 

aspekter går i varandra i texten och har det gemensamt att språket är något som är socialt 

ordnat. I avskildhet från andra människor kan inte en textförfattare vare sig påverka andra 

eller ge sin bild av något (Bergström & Boréus 2005, s.16f.). Diskursanalys, som är den 

inriktning av textanalys jag valt att arbeta med i denna uppsats, är koncentrerad på 

innebördsaspekten av en text (ibid., s.20.).  

 

Varför är det då intressant att studera text? Bergström och Boréus menar att texter har en 

väldigt stor betydelse i samhället. I den uppsjö av texter som konstant uppkommer kring oss 

förmedlar textförfattare sina budskap och påverkar läsares handlingar och tankar (ibid., s. 

12f.).  

 

Diskursanalytikern Norman Fairclough menar även han att text påverkar och beskriver det 

som att text på olika sätt bidrar till förändring. Texter kan bidra till att vi får ny kunskap, leda 

till förändringar i våra föreställningar, ändra vårt förhållningssätt och värderingar. Texter, 

skriver Fairclough, kan ligga till grund för startandet av krig, leda till förändringar i sätt att 

undervisa och förändra ting i den materiella världen som arkitektur eller stadsplanering (2003 

s. 8).  
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Relaterat till denna uppsats är jag av uppfattningen att Biblioteksbladet som facktidning är 

med och påverkar sina läsare, verksamma inom biblioteksvärlden. En följd av detta skulle 

kunna vara en påverkan av vilka barnböcker som köps in till bibliotek eller vilka böcker som 

rekommenderas. För att dra det till sin spets så kan detta i sin tur leda till en påverkan av 

vilken sorts böcker förlagen ger ut, vad barnboksförfattare väljer att skriva om eller vilken typ 

av böcker föräldrar köper till sina barn.  

 

3.2. Diskursanalys 

 

Det finns ett flertal olika inriktningar av diskursanalys. Det kan dock sägas finnas två 

huvudriktningar, en kontinental/fransk med Michel Foucault som främsta företrädare och en 

anglosaxisk till vilken forskarna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe hör. En annan större 

inriktning är Faircloughs kritiska diskursanalys (Bergström & Boréus 2005, s. 308) vilken jag 

utgår från i denna uppsats.  

  

Att det finns en otalig mängd sätt att använda sig av diskursanalys på och lika många sätt att 

beskriva angreppssättet är något som blir uppenbart då man först läser in sig på ämnet. Något 

som emellertid med säkerhet går att säga är att det är språket och en syn på detta som mer än 

endast ett kommunikationsverktyg som står i fokus (ibid., s. 326).  

 

Ett inledande sätt att förklara diskursanalys står Marianne Winter Jørgensen och Louise 

Phillips för i första kapitlet av Diskursanalys som teori och metod. Författarna förklarar ordet 

diskurs som en uppfattning om att språket är uppbyggt i olika mönster. När vi är verksamma 

inom diverse sociala domäner så följer våra yttranden dessa mönster och diskursanalys är helt 

enkelt en metod för att analysera dessa. Som exempel på diskurser nämner Jørgensen och 

Phillips "medicinsk diskurs" eller "politisk diskurs" och menar att "en diskurs är ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)." (2000, s. 7).  

 

Diskurs kan alltså beskrivas som ett sätt att tala om världen. Det vi säger återger dock inte 

omvärlden på ett neutralt vis. Författarna Bergström och Boréus menar att diskursanalys ger 

våra föreställningar en mer produktiv roll än andra vetenskapsteoretiska synsätt, som till 

exempel idé- och ideologianalys där man anser att våra föreställningar eller idéer reflekterar 

den yttre materiella verkligheten. Så är som sagt var inte fallet inom diskursanalys. En 

förutsättning för våra föreställningar eller idéer är inom diskursanalys språket och det är 

språket som organiserar den sociala verkligheten. Detta innebär att föreställningarna, i motsats 

till att enkelt återberätta verkligheten, är med och bidrar till dess uppbyggnad (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 305).  

 

Då människor har olika föreställningar och idéer skapas även olika bilder av verkligheten. 

Mats Börjesson och Eva Palmblad förklarar diskursanalys som forskning där man intresserar 

sig för dessa olika versioner. Författarna skriver att diskurser ”döper och sätter världen, 

eftersom språkets huvudfunktion är att representera (något annat). Diskurser bygger upp 

föremål, världar, sinnen och sociala relationer.” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10).  

Jørgensen och Phillips listar fyra viktiga utgångspunkter som delas av de flesta 

diskursanalytiska inriktningarna, inklusive den kritiska diskursanalys som jag använt mig av. 

Dessa premisser är hämtade från socialkonstruktivismen med vilken diskursanalys har 

flertalet filosofiska förutsättningar gemensamt.  

 

Den första punktens innehåll har jag till viss del diskuterat ovan och den består utav en kritisk 

inställning till självklar kunskap, där kunskapen vi har om världen inte ska ses som en 
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objektiv sanning. Kunskapen vi innehar och vår bild av världen speglar inte den yttre 

verkligheten utan är bara ett resultat av våra sätt att dela in världen på. Den andra punkten 

utgår från att våra uppfattningar om världen präglas av historisk och kulturell specificitet. 

Sättet vi tolkar världen på är med andra ord historiskt och kulturellt utmärkande. Vår bild av 

världen och våra identiteter hade kunnat se ut på ett annat sätt och de kan förändras över 

tiden. Tredje punktens budskap består av att det finns ett samband mellan kunskap och sociala 

processer. Det är i de sociala processerna som vår världsuppfattning skapas och hålls levande 

och ur det sociala samspelet föds kunskap. Det finns även ett samband mellan kunskap och 

social handling, vilket är vad den fjärde punkten tar upp.  Eftersom det finns olika sociala 

världsbilder, med sin egen syn på vilka handlingar som är rätt och fel, finns det även olika 

sociala handlingar. Det blir därmed ett direkt samband mellan det sociala skapandet av 

kunskap och konkreta sociala konsekvenser (Jørgensen & Phillips, 2000, s.11f.).  

 

3.3. Kritisk diskursanalys 

 

Inom denna inriktning av diskursanalys är relationen mellan den diskursiva praktiken och 

dess sociala och kulturella omgivning väldigt viktig. Kritisk diskursanalys innefattar ett flertal 

olika angreppssätt till vilket exempelvis det sociokognitiva, det diskurshistoriska och Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys hör. Angreppssätten skiljs åt på ett flertal sätt men kan 

sägas ha fem olika punkter som förenar dem: 

 

1. Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär 

Diskursiva praktiker ses som en viktig social praktik som är med och bildar den sociala 

världen. I den diskursiva praktiken produceras, mottas och tolkas texter. Dessa processer 

bidrar till social och kulturell reproduktion och utveckling. Synsättet förutsätter härmed att det 

i samhället existerar företeelser som inte kan anses vara lingvistisk-diskursiva. 

 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad  

Inom vissa diskursanalytiska angreppssätt, som till exempel diskursteorin, är diskurs endast 

något konstituerande. I den kritiska diskursanalysen förhåller det sig istället så, att förutom att 

vara med och bilda den sociala världen, bildas även diskurser i sin tur av andra sociala 

praktiker. Den speglar de sociala strukturerna och processerna likväl som den bidrar till dess 

form.  

 

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget 
Även på denna punkt skiljer sig den kritiska diskursanalysen från andra diskursanalytiska 

angreppssätt. I till exempel diskursiv psykologi görs retoriska studier av språkbruket medan 

man här anser att det bör göras en konkret lingvistisk textanalys av språkbruk i ett socialt 

sammanhang.  

 

4. Diskurs fungerar ideologiskt 
Inom den kritiska diskursanalysen talar man om ideologiska effekter. De diskursiva 

praktikerna bidrar till skapandet och reproducerandet av ojämlika maktförhållanden, vilket 

kan innebära förhållandet mellan kvinnor och män eller mellan olika sociala klasser. Vad man 

vill uppnå i och med det kritiska förhållningssättet är att medverka till att dessa ojämlika 

maktförhållanden blir mer jämlika, både i kommunikationsprocesserna så väl som i hela 

samhället.  
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5. Kritisk forskning 

Kritisk diskursanalys utger sig på inget sätt för att vara politiskt neutral utan ställer sig på de 

förtryckta samhällsgruppernas sida och vill arbeta för en social förändring.  

(Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66-70). 

 

Då jag ansluter mig till den kritiska diskursanalysen utgår jag följaktligen från att det finns 

företeelser runt oss som inte är lingvistisk-diskursiva utan är av annan karaktär. Som jag 

tolkar det är diskursiva praktiker en form av språkbruk och exempel på icke-diskursiva 

praktiker skulle kunna vara sociala relationer eller socialt agerande. Något annat jag tolkar 

vara en del av icke-diskursiv praktik är de bestämda strukturer hos Biblioteksbladet som kan 

påverka diskurserna genom att begränsa och forma författarnas texter. Detta är inte något som 

jag specifikt kommer behandla i denna undersökning men är något som jag anser kan ha en 

påverkan på de identifierade diskurserna. Diskurserna ser jag på som en del av verkligheten 

de befinner sig i. De olika synsätten på barnböcker som återfinns i Biblioteksbladet speglar 

inte endast den yttre verkligheten utan är med och formar synen på barnlitteratur. I fråga om 

de ideologiska effekter som min undersökning kommer beröra är det maktförhållandet mellan 

den vuxne (som är den som uttalar sig om barnlitteraturen) och barnet (som är den tilltänkta 

målgruppen) som hamnar i fokus. Då den vuxne textförfattaren i Biblioteksbladet delger sin 

åsikt om hur barnlitteratur bör eller inte bör vara utformad sätter sig denne samtidigt sig över 

den tilltänkta målgruppen, barnen, vilket kan resultera i ett ojämlikt maktförhållande. Hur 

detta maktförhållande yttrar sig är något jag ämnar återkomma till i anslutning till hur man ser 

på barnet inom de identifierade diskurserna. Med anknytning till det kritiska förhållningssättet 

och denna uppsats är min önskan att min studie ger en större kritisk medvetenhet hos läsarna 

angående det egna förhållningssättet till barn och litteratur för barn.  

 

Utöver de nämnda punkter som binder samman de kritiskt diskursanalytiska angreppssätten 

finns det en hel del som skiljer dem åt. I denna uppsats har jag utgått från den kritiska 

diskursanalys som förknippas med Norman Fairclough och lämnar därmed fortsättningsvis de 

andra angreppssätten åt sidan.  

 

3.4. Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 

 

I denna uppsats har jag således valt att använda mig av Norman Faircloughs inriktning av 

diskursanalys. Detta på grund av att jag delar många av de ställningstaganden han gör och 

finner hans modell för analys av diskursanalys vara givande för min undersökning. Inom 

diskursanalys finns det dock, vilket Fairclough själv påpekar, ingen färdig mall för hur man 

ska gå till väga. Var och en får anpassa metoden efter den undersökning som ska utföras och 

den egna synen på diskurs (Fairclough, 1992, s.225).  

   

Nedan redogör jag för Faircloughs förhållningssätt till diskursanalys med betoning på de 

begrepp som är relevanta för denna uppsats. Jag presenterar även hans tredimensionella 

modell och de analysverktyg som jag sedermera använder mig av.  

 

3.4.1. Centrala begrepp 

 

Fairclough beskriver sitt förhållningssätt till diskursanalys som ett försök att kombinera arbete 

inspirerat av social teori, där man inte vanligtvis fokuserar på textanalys, och arbete inriktat 

på textanalys där social teori inte står i centrum. Han menar att båda dessa aspekter är av 

betydelse. Social teori hjälper till att förklara diskurserna, men för att uppnå en förståelse av 
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de sociala effekterna krävs även att man närmare studerar vad som sker när människor talar 

eller skriver (Fairclough, 2003, s. 2 f.).  

 

Faircloughs kritiska diskursanalys önskar binda samman tre analytiska traditioner; 

lingvistikens nära textanalys, makrosociologisk tradition där man analyserar social praktik i 

förhållande till sociala strukturer samt en mikrosociologisk syn på social praktik som något 

som människor aktivt producerar och får grepp om baserat på common sense (Fairclough, 

1992, s. 72.) Dessa tre delar av diskursanalysen illustreras i en tredimensionell modell vilken 

jag inom kort återkommer till. Hos Fairclough finner man även en rad olika utmärkande 

begrepp.  

 

Ett centralt begrepp är diskursordning, vilket Fairclough förklarar vara ”the relatively durable 

social structuring of language which is itself one element of the relatively durable structuring 

and networking of social practices.” (2003, s. 3). Diskursordningen kan även beskrivas som 

en representation av ett antal definierade diskurser som verkar inom samma område. Dessa 

olika diskurser kämpar på olika sätt om att ge området innehåll. Diskursordningar kan 

undersökas i förhållande till specifika institutioner som universitetets diskursordning eller 

sjukhusvårdens diskursordning men behöver inte nödvändigtvis vara institutionsbundna 

(Jørgensen & Phillips, 2000, s. 134).  

 

Genom interdiskursiv analys, där man fokuserar på olika diskurser, genrer eller stilar i texter, 

växlar diskursanalysen mellan den enskilda texten och diskursordningen. Istället för att enbart 

se på en specifik text intresserar man sig för förändringar och kontinuitet inom själva 

diskursordningen (Fairclough, 2003, s. 3).  

Inom den diskursordning jag intresserat mig för, synen på barnböcker inom Biblioteksbladet, 

ämnar jag urskilja de olika diskurser som innefattas av diskursordningen. Med andra ord 

fokuserar jag på de olika sätt att tala om barnböcker som framträder i texterna och intresserar 

mig även för om och hur dessa synsätt förändrats över min valda tidsperiod.  

 

Ideologi och hegemoni är två andra begrepp som har en betydande roll hos Fairclough. Om 

språkbruk används för att bilda eller återupprätthålla maktförhållanden kan de sägas vara 

ideologiska. Den effektivaste formen av ideologi, menar Fairclough, är när den blivit 

naturaliserad och tagit form som allmän vetskap (2003, s 87). Människor som förmedlar en 

viss ideologi i sitt språkbruk är därför inte nödvändigtvis medvetna om att det är vad som 

sker. Fairclough menar att detta är en orsak till varför det är viktigt med en metod inom 

språkvetenskap som fokuserar på en kritisk medvetenhet till ideologiska processer i diskurs. 

På så sätt blir människor mer medvetna och kritiska till de diskurser med ideologiska budskap 

som de utsätts för (ibid., 90). Förmedlas det en ideologi i mitt material när textförfattarna talar 

om barnböcker? Upprätthåller textförfattarna ett ojämlikt maktförhållande mellan vuxen och 

barn? Detta är frågor som jag berör i diskussion med anknytning till de identifierade 

diskurserna och den frågeställning som rör synen på barnet inom diskurserna. 

 

Hegemoni i sin tur kan beskrivas vara ett styre eller ett dominerande över ekonomiska, 

politiska, kulturella samt ideologiska områden i ett samhälle. I en hegemonisk kamp pågår en 

konstant strid om att bygga upp eller bevara maktrelationer inom dessa områden. Diskurserna 

i en diskursordning kan alltså sägas kämpa om att just deras definition av diskursordningen 

ska bli den gällande. Denna hegemoniska kamp bidrar till reproduktion och omvandling i 

både den befintliga diskursordningen och genom den, de rådande samhälls- och 

maktrelationerna (ibid., s. 92f.).  
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3.4.2. Faircloughs tredimensionella modell  

 

I analyserandet av texterna från Biblioteksbladet ansluter jag mig till Faircloughs uppfattning 

om diskurser och diskursanalys som något tredimensionellt. Varje diskursiv händelse är på en 

och samma gång ett stycke text, en form av diskursiv praktik och en form av social praktik. I 

de tre olika dimensionerna fokuserar analysen på olika aspekter hos texten. I textdimensionen 

är det en närmare textanalys som görs. I analysen av den diskursiva praktiken intresserar man 

sig för processerna kring textens produktion och hur den tolkas. I den tredje dimensionen, 

analys av den sociala praktiken, ligger fokus på faktorer som institutionella eller 

organisatoriska förhållanden och hur dessa påverkar den diskursiva praktiken. (Fairclough, 

1992, s. 4). 

 

För att illustrera detta tredimensionella förhållande har Fairclough utarbetat en modell, vilken 

återfinns nedan. Den del av analysen som rör en närmare textanalys menar Fairclough är av 

beskrivande karaktär medan analysen av den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken 

är tolkande (ibid., s. 72f.). 
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praktikens dimension, dock rör jag mig snarare på ytan av den frågan med nedslag i historiska 

händelser vilka omgärdar diskurserna.  

 

Nedan går jag igenom vad man ser på i de olika delarna av modellen samt de analysverktyg 

jag använder mig av.  

 

I textdimensionen rör det sig om en mer detaljerad textanalys. Exempel på vad man kan rikta 

uppmärksamheten på är textens grammatik eller hur satser och meningar kopplas ihop i texten 

(Fairclough, 1992, s. 234f.). I denna uppsats har jag valt att använda mig av de textanalytiska 

verktygen: metaforer och modalitet.  

 

Metaforer, som traditionellt sett främst förknippats med poesins språk, går numera att finna i 

olika sorters språk och diskurser skriver Fairclough. Metaforerna ska inte endast ses som en 

ytlig utsmyckning av diskursen. När man väljer att använda sig av en metafor och inte en 

annan väljer man också att konstruera sin verklighet på ett sätt snarare än ett annat. Genom att 

använda sig av metaforer strukturerar människor upp sitt tankesätt och sina övertygelser på ett 

genomgripande och grundläggande vis (ibid., s. 194).  

 

Modalitet motsvarar den interpersonella funktionen hos språket och är en viktig del av diskurs 

enligt Fairclough. När en textförfattare presenterar ett påstående kan detta göras med olika 

grad av engagemang för eller emot det. Något som även går att beskriva som olika grader av 

säkerhet eller osäkerhet inför påståendet. Detta görs exempelvis med hjälp av modala verb 

som måste, kanske, kunna, möjligen och borde. Andra sätt att se modalitet kan vara genom 

modala adverb som troligen, möjligtvis, självklart och definitivt eller genom tempus som i 

”jorden är platt” (ibid., s. 158 f.). 

 

Modalitet kan vara både subjektiv och objektiv. Med subjektiv modalitet, ”jag tror att jorden 

möjligtvis är platt”, är det uppenbart att det är den som talars egen åsikt som uttrycks. I 

objektiv modalitet, ”jorden är möjligtvis platt”, är det däremot inte helt klart vem som anser 

något och uttalandet kan tyckas tillhöra någon annan eller ge uttryck för flertalet personers 

åsikt. Fairclough menar att användandet av objektiv modalitet ofta tyder på en form av makt 

(ibid., s. 159).  

 

I analysen av diskursiv praktik intresserar man sig för hur produktionen, distributionen och 

konsumtionen runt en text ser ut. Detta kan innebära att studera hur textförfattaren använder 

sig av befintliga diskurser i skapandet av sin egen text (produktionen). Man kan även 

undersöka den kedja av texttyper som omger texten och exempelvis tecken på om 

textförfattaren vänder sig till mer än en typ av mottagare (distributionen). Ett annat exempel 

på vad en analys av den diskursiva praktiken kan innebära är att studera hur texten mottas och 

tolkas (konsumtionen) (ibid., s. 232 f.).  

 

I föreliggande uppsats kommer jag att koncentrera mig på begreppet intertextualitet och de 

verktyg som förknippas med detta: antaganden, ironi och negation. I denna analysdel 

identifieras även de diskurser som framträder i texten. 

 

Idén bakom att analysera en text med hjälp av intertextualitet bygger på att alla texter bär spår 

av redan befintliga texter. När någon delger sin åsikt om någonting bygger detta oundvikligen 

på något som redan blivit sagt. De tidigare texterna kan visa sig vara tydligt avgränsade i 

materialet eller vara förenade med den samma. Textförfattaren kan till exempel använda sig 

av andra texter genom att ta samma ståndpunkt som en tidigare text, argumentera emot den 
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eller ironiskt kopiera den (Fairclough, 1992, s. 84 f.). Fairclough anser intertextualiet vara ett 

viktigt begrepp i sammanhang med diskurs och samhällsförändring och något som man bör 

lägga stor vikt på i en diskursanalys. Med Julia Kristeva som referens skriver Fairclough att 

texter absorberar och byggs upp utav texter från det förflutna. De äldre texterna påverkar ny 

text, omarbetas i dem och bidrar till skapandet av nya texter. Genom denna process hjälper 

intertextualitet till att skapa historia och bidrar till förändring, samtidigt som de nya texterna 

försöker förekomma och forma efterföljande text. Denna naturliga historicitet hos text är en 

orsak till dess stora och ledande roll i det moderna samhället (ibid., s. 102). 

 

Antaganden är påståenden som textförfattaren tar som redan etablerade eller självklara (Social 

Change, s. 120). Antaganden syftar inte på en specifik text. Vem som har sagt eller skrivit 

något lämnas osagt och läsaren antas istället ha hört eller läst det någon annanstans 

(Fairclough, 2003, s. 40).  

 

Ironi i samband med intertextualitet tar sin form i att någon ironiskt kopierar vad en annan 

person tidigare uttalat. Syftet med detta är att uttrycka någon form av negativ inställning till 

uttalandet eller till personen som ligger bakom det (Fairclough, 1992, s. 123).   

 

Negation återfinns i negativa meningar som ofta används för att motsäga en tidigare text. 

Andra texter lyfts med andra ord fram endast med syfte att opponeras emot (ibid., s. 121).  

 

Målet med den del av undersökningen som rör social praktik, är att koppla ihop den 

diskursiva praktiken med den sociala praktiken som omger den. Genom att studera detta 

förhållande kan man få en förklaring till varför diskurserna ser ut som de gör (ibid., s. 237).  

 

Den sociala praktiken kan bestå av både diskursiva och icke-diskursiva element, vilka 

omgärdar de diskurser jag identifierat i mitt material. Som jag tolkar det kan den sociala 

praktiken bestå av exempelvis religiösa, kulturella, politiska eller ekonomiska faktorer som 

påverkar (och påverkas av) diskurserna. I min uppsats har jag valt att istället för att göra en 

djupdykning i en av dessa faktorer snarare ge skilda exempel från den omkringliggande 

historien. Detta dels på grund av att jag inte anser mig funnit en passande teori som i 

ensamhet kan förklara mina diskurser men också för att jag finner det intressant att visa hur 

faktorer från skilda delar av samhället kan kopplas samman med den diskursiva praktik som 

hör till Biblioteksbladet och dess textförfattare.  

 

3.5. Validitet och reliabilitet 

 

Kritik som riktats mot det diskursanalytiska angreppssättet har varit att slutsatserna av en 

sådan undersökning, på grund av dålig genomlysning samt svårtolkade analysverktyg, är 

svåra att förstå (Bergström & Boréus, 2005, s. 352). För att undvika detta problem har jag 

strävat efter att förklara min egen utgångspunkt till diskursanalys, tydligt presenterat 

analysverktyg samt använt mig av en större mängd citat för att öka genomskinligheten.  

 

Den kritiska diskursanalysen som jag använt mig av har även den fördelen att den, utöver att 

citat har en framträdande roll, följer lingvistiskt förankrade regler. Nackdelen med metoden är 

dock analysen på makronivå, den sociala praktikens dimension, som inte är lika 

genomarbetad (ibid., s. 353). Trots att det saknas konkreta regler för hur analysen på 

makronivå ska se ut har jag dock varit noga med att visa på vilka händelser från den 

omkringliggande historien som jag kopplar till de identifierade diskurserna.  
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3.6. Urval av text 

 

Mitt material består av 62 texter från Biblioteksbladet. Urvalet av text har gått till på så vis att 

jag tittat igenom alla nummer av facktidningen från Nr. 1, 1945 till Nr. 10, 2009. Även om det 

låter som en oerhört tidskrävande process fick jag dock snabbt en överblick med hjälp av 

rubriker eller ingresser över de texter som på något vis behandlade barnböcker i varje 

nummer, vilket naturligt var själva kriteriet bakom urvalet. De texter jag vid första anblick 

fann vara av intresse kopierades och lästes mer ingående vid senare tillfälle då ännu ett urval 

gjordes. De texter som bara i förbifarten nämnde något om barnböcker eller som inte mer 

precist pekade mot ett synsätt på litteraturen valdes bort då de inte kunde bidra till ett svar på 

uppsatsens frågeställningar. Exempel på sådant material är texter där det står att barn bör ta 

del av "god litteratur" eller slippa "skräplitteratur" utan att skribenten förklarar närmare vad 

han/hon lägger för innebörd bakom orden.  

Jag fann fördelningen av, för min uppsats, relevant material vara väldigt varierat från nummer 

till nummer. I flertalet nummer stod inget skrivet som mer uttryckligen rörde synsätt på 

barnlitteratur medan det i andra fanns desto mer.  

 

Ett alternativ till mitt sätt att manuellt plocka fram texter för undersökningen hade kunnat vara 

att med hjälp av en dator söka efter specifika ord i materialet och på så sätt få fram lämpliga 

texter. Problemet med denna metod är i mitt fall att Biblioteksbladet inte finns tillgängligt i 

elektronisk form under hela den tidsperiod jag valt att undersöka.
2
 

Ett annat tillvägagångssätt som jag först startade mitt urval av text med var att ta hjälp av 

innehållsförteckningar och register för att på så vis välja ut lämpliga texter för undersökning. 

Emellertid insåg jag snabbt att detta förfaringssätt tog längre tid än att helt enkelt bläddra 

igenom tidskriften då jag likväl i slutändan spenderade stor tid åt att leta efter sidor och läsa 

igenom artiklar med tvetydiga titlar. 

 

En nackdel med detta tillvägagångssätt är att tidsramen för föreliggande uppsats inte tillåter 

att jag gör en extra genomgång av Biblioteksbladet. Hade detta gjorts är det möjligt att fler 

artiklar kunnat läggas till materialet då jag, även om jag anser mig varit noggrann, kan ha 

översett text. I reflektion kring detta anser jag ändå att de artiklar som använts är tillräckligt 

omfattande för att kunna visa på vilka olika synsätt som ryms inom facktidningen. Att de 

olika synsätten har grund syns så väl i tidigare forskning som i relation till den historiska 

kontexten som omger diskurserna.  
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                           
2
 Projekt Runeberg har samlat de tidigaste årgångarna av Biblioteksbladet i elektronisk form från det första 

numret, 1916 till 1935. Dessa finns tillgängliga på http://runeberg.org/biblblad. Via Svensk Biblioteksförenings 

hemsida, http://biblioteksforeningen.se, kan man ta del av de senaste numren av Biblioteksbladet i PDF-format, 

från 2005 fram till det senaste numret, vilket i skrivande stund är nr 10, 2010.   
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4. Resultat och Analys  

 

Inom diskursanalys intresserar man sig inte bara för att återge föreställningar om världen. Vad 

som är intressant är hur diskurserna konstrueras. I min analysdel ämnar jag se hur 

textförfattarna använder sig av språket för att föra fram och argumentera för sin syn på 

barnböcker. När en textförfattare talar för en viss diskurs, som när någon skriver om barn och 

litteratur i mitt material, väljer denne att göra det på ett visst sätt snarare än ett annat. Det kan 

vara i fråga om ordval, tonläge eller exempelvis genom beskrivande metaforer. När jag har 

tittat efter dessa egenskaper hos texterna har jag intresserat mig för hur olika synsätt på 

barnboken lyfts fram i den övergripande diskursordningen, där jag ser alla texter som en 

helhet. Jag har med andra ord inte analyserat dessa egenskaper specifikt med utgångspunkt i 

de redan identifierade diskurserna. Arbetet med analysen av diskursordningen har dock 

bidragit till att de olika diskurserna framträtt klarare.  

 

Analysen sker efter Norman Faircloughs tredimensionella modell som illustrerats under 

Metod och Teori. De tre dimensionerna består av en mer detaljerad textanalys på en 

mikronivå, analys av den diskursiva praktiken på en makronivå och en analys av den sociala 

praktiken som diskursen är en del av.  

 

Jag redovisar analysen med start på den beskrivande textanalysen följt av den diskursiva 

praktiken för att avsluta med den förklarande analysen där diskurserna kopplas samman med 

delar från historiska händelser som omgärdat diskurserna. Analysen skedde dock inte i denna 

exakta ordning utan bör snarare ses som ett förflyttande fram och tillbaka mellan de olika 

nivåerna. 

 

En större mängd citat har använts för att exemplifiera olika aspekter av diskurserna samt ge en 

inblick i hur jag tolkat materialet. Jag har valt att använda mig av siffror som ersätter 

referenserna i slutet av citaten. Systemet är hämtat från Åse Hedemark och Jenny Hedmans 

magisteruppsats Vad sägs om användare (2002). Förutom att jag anser detta underlätta 

läsandet ställer jag mig bakom författarnas tankegång om att man på så sätt betonar att de 

insamlade texterna har hanterats som en helhet där den individuella textförfattarens koppling 

till texten är av mindre vikt (Hedemark & Hedman, 2002, s. 20). Jag har ändå valt att skriva ut 

årtalet för textens publicering då jag anser det vara intressant utifrån uppsatsens historiska 

perspektiv. För en utförlig förteckning hänvisar jag till slutet av uppsatsen. 

 

4.1. Analys av text 

 

I denna del av analysen har jag inriktat mig på metaforer och modalitet för att se på hur 

textförfattarna bygger upp sina texter och på vilket sätt de för fram sitt ställningstagande till 

barnlitteratur.  

 

4.1.1. Metaforer 

 

Nedan följer tre exempel på hur textförfattarna använder sig av metaforer i mitt material. Det 

första exemplet är hämtat från en text innehållande en diskussion om kvalitetskrav på bland 

annat böcker för barn. I texten frågar man sig hur man ska sanera bort det dåliga och jämför 

knarkets förstörelse för kroppen med den andliga förstörelsen som underhållningsvåldet 

bidrar till. I metaforen i det andra exemplet uttrycker textförfattaren sin stora hopplöshet över 

att kvalitetslitteraturen inte kommer fram bland all så kallad populärlitteratur. I texten som det 
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tredje exemplet är hämtat ifrån menar textförfattaren att all litteratur för barn inte alltid 

behöver vara nyttig utan kan finnas endast för nöjes skull.  

 
 

Vad är censur – det låter som ett alltför hårt ingrepp? Men – vad är t. ex. 

förbud mot knarkförsäljning annat än censur av människors fria val att 

förstöra sig med stimulantia? (28. 1975). 

 

I dystra ”objektiva” stunder känner man sig stå med sina alternativ, som 

Kerstin Stjärne liknade vid ”ett stilla myggpink i en Norrlandsälv”, allt 

medan masskulturen sköljer över oss dånande som Hammarforsens brus. 

(9. 1981). 

 

(Det finns en fara i att skola och bibliotek blir för mycket sammanknippade – 

vem vill gå till sin arbetsplats efter arbetets slut?). (62. 1983) 

 

 

I de tre metaforerna kan man se hur textförfattarna förstärker sitt budskap genom att ge 

läsarna en annan bild, hämtad utanför biblioteksvärlden, av vad de vill få fram. I det första 

exemplet använder sig textförfattaren av något som samhället fördömt, knarkförsäljning, och 

jämför det med censur av böcker för att visa på att det borde vara lika självklart. Detta för att 

vinna över läsarna på sin sida i frågan. I det andra exemplet används naturens ostoppbara 

krafter för att läsaren verkligen ska förstå det hopplösa i bibliotekariens situation och i det 

tredje exemplet vänder sig textförfattaren sig till den vuxne läsaren med ett exempel som är 

hämtat från vuxenvärlden, i kontrast till barnens värld, troligtvis för att de lättare ska relatera 

till textförfattarens ståndpunkt.  

 

4.1.2. Modalitet 

 

I mitt material är det en övervägande majoritet av texterna som innehåller hög grad säkerhet 

inför de uttalanden som görs. Man talar om att saker är på ett visst sätt eller använder sig av 

ord som måste och borde. Det är dessutom vanligt förekommande att meningarna är skrivna 

med objektiv modalitet eller genom användningen av vi. Genom objektiv modalitet tycks 

textförfattares åsikter vara allmänna och kan mer likna ett konstaterande av fakta än en 

individs åsikt. Genom att skriva i vi-form involveras läsaren personligt och textförfattaren 

tycks i många fall framhålla en slags professionell samhörighet. 

 

 
Det måste finnas ett absolut samband med det samhälle vi lever i [och 

innehållet i barnböcker; min anm.] (21. 1962) 

 

Vi måste ta ställning till serierna! (47. 1983) 

 

Vi kan inte acceptera att Pressbyråkioskerna ska erbjuda sina 

monstertidningar, allt vad de heter (26. 1975).  

 

Vi kan inte vara så nationella som vi är när det gäller barnböcker. Vi lever 

trots allt i en mångfaldskultur. Världen måste få komma till oss.(10. 2006) 

 

Den tid borde vara mycket avlägsen då barnböckerna kunde rymma 

illustrationer och beskrivningar som man med rättskänslan och värdigheten i 
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behåll inte kan visa sina barns afrikanska, kinesiska eller japanska 

lekkamrater. (44. 1968)  

 

 

I nedanstående exempel använder sig textförfattaren av ord som, till skillnad från exemplen 

ovan, ger intrycket av en viss osäkerhet. Uttalandet är apropå våld i serietidningar och faran i 

att barn läser dessa. 
 

 

Jag tycker att det är ganska hemskt att barnen kanske blir immuna mot våldet 

i en så orolig värld som vår. (42. 1969) 

 

 
 

4.2. Analys av den diskursiva praktiken 

 

Textdimensionen av analysen kan sägas vara av förklarande karaktär. Den diskursiva 

praktiken som nu följer är snarare av tolkande karaktär. Här har jag sett på hur textförfattarna 

bygger upp sina texter och för fram sina åsikter kring barnböcker med hjälp av tidigare texter. 

 

4.2.1. Intertextualitet 

 

I majoriteten av de texter som varit underlag för föreliggande uppsats går det att tydligt se på 

påverkan från texter och åsikter utifrån. Ofta visar det sig som svar på artiklar och 

debattinlägg inom facktidningen. I andra fall syns det att det är debatter från andra håll i 

samhället som tagit sig in till Biblioteksbladet. Genom intertextualitet tydliggörs många av de 

yttringar som ligger till grund för de diskurser som identifieras i föreliggande uppsats. 

 

Ett exempel är från en text från sextiotalet där textförfattaren är väldigt oroad över hur 

mörkhyade människor porträtteras i barnböcker och de fördomar barnen lär sig till följd av 

detta. För att läsaren ska förstå bakgrunden till varför man bör vara uppmärksam på detta 

ämne refererar hon till ett flertal texter och inflytelserika personer, bland andra USA:s 

dåvarande president Johnson och Martin Luther King. (44. 1968).  

Denna artikel leder till att efterföljande texter publiceras i Biblioteksbladet där artikeln i sin 

tur refereras till och argumenteras emot.  

 

Textförfattarens ifrågasättande av vissa barnboksklassikers framställande av mörkhyade ställs 

exempelvis emot ett synsätt som hävdar sagans rätt att slippa censureras. Med utgångspunkt i 

amerikanska texter som den första textförfattaren läst, genom hennes tolkning och applikation 

på svenska böcker och andra textförfattares reaktion på detta, visar sig således två olika 

diskurser som berör barnböcker i Biblioteksbladet.  

 

Andra exempel där intertextualitet är högst påtaglig i materialet är från diskussioner kring den 

så kallade massmarknadslitteraturen och kring seriemediets spridning, något som kommer 

visa sig i flertalet av de citat som följer.  

 

4.2.1.1. Antaganden 

 

I mitt material finner jag att läsarna ofta förväntas vara införstådda med vad textförfattarna 

åsyftar i samband med begrepp som ”god litteratur”, ”den angelägnare litteraturen”, 
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”fullvärdig litteratur” och ”kvalitetsböcker”. Likväl antas läsaren på förhand förstå de begrepp 

som används i motsats. Begrepp som ”populärlitteratur”, ”massmarknadslitteratur”, 

”kiosklitteratur”, ”triviallitteratur” och ”skräplitteratur”. Det förekommer även frekvent 

hänvisningar till personer förknippade med barnlitteratur, vilka textförfattarna tar för givet att 

läsaren känner till. Däribland författare som Enid Blyton samt de fiktiva karaktärerna Biggles 

och Kitty som i materialet ofta nämns i negativ kontext. 
3
  

 

Intressant i sammanhanget är dock att det inte enbart är de nämnda begreppen eller 

personerna man som läsare förväntas vara införstådd med utan även vissa ställningstaganden 

kopplade till dem. Till begreppen ”populärlitteratur”, ”massmarknadslitteratur”, 

”kiosklitteratur”, ”triviallitteratur” och ”skräplitteratur” hör exempelvis överlag antaganden 

om att läsaren tycker att böcker förknippade till begreppen är dåliga och därmed icke 

önskvärda. Denna tanke är så hårt rotad att även de fåtal textförfattare som ändå anser att barn 

ska ha tillgång till denna typ av litteratur, i vissa fall känner att de bör förklara sig: 

 
Jag är överens med fru von Zweigbergk i hennes kritik av Blytons böcker - 

hurdana de är, vet alla som sysslar med barnbibliotek – men medan hon vill 

ha bort de helt från biblioteken, menar jag att några måste få finnas där. Det 

gäller då att hitta de bästa bland dem. (49. 1957) 

 

Textförfattaren tillägger även: 

 
Vi får acceptera henne, men för den skull behöver vi naturligtvis inte 

rekommendera hennes böcker.  (49. 1957) 

 

Andra exempel: 

 
Jag är naturligtvis som alla andra upprörd över de ruskiga 

våldsserietidningarnas och kiosklitteraturens popularitet i vårt samhälle … 

Men jag tror inte på inskränkningar i tryckfriheten på censur eller annat. Jag 

tror inte att vi hjälper barnen bäst på det sättet. Jag tror på friheten och på att 

ge barn och ungdomar positiva alternativ till kommersialiserat 

underhållningsvåld.(38. 1979) 

 

… i valet mellan att eleverna inte läser någonting och att de kommer att 

avsky böcker, har jag ibland – i hemlighet förstås – smugglat med mig 

populärfiktion till skolan. Mitt samvete har förstås tyngts ordentligt men jag 

har fått uppleva att elever, som absolut har totalvägrat att läsa, har frågat 

efter mer böcker och mer böcker och mer böcker… (19. 1989)  

 

 

4.2.1.2. Ironi 

 

Här följer ett exempel där textförfattaren använder en tidigare text i ironiskt syfte. Vad 

textförfattaren har en negativ inställning mot är inte uttalandet i sig utan vem som säger det. 

 

 

                                                           
3
 Enid Blyton är en brittisk barnboksförfattare som skrivit långserier som Femböckerna och Mysterieböckerna. 

Biggles och Kitty är huvudkaraktärer i två olika serier äventyrsböcker skrivna av W.E. Johns samt pseudonymen 

Carolyn Keene. 
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»Barn som har lätt för examina och prov, » säger Enid Blyton, »är nästan 

alltid sådana barn som fått höra mycket högläsning under sina tidigare år.» 

Det är svårt att se hur en Blytondiet skulle hjälpa någon in på läroverket eller 

till ett betyg i engelska vid universitetet. Den hjälpte sannerligen inte 

stackars Christopher Craig, om vilket det under mordrättegången mot honom 

framgick att »de enda böcker han vet något om är böcker av Enid Blyton, 

som han får andra att läsa högt för sig». (59. 1958) 

 

 

4.2.1.3. Negation 

 

I nedanstående citat är intertextualiteten påtaglig och en tidigare textförfattares text lyfts fram 

endast för att motsägas. Exempel på negation syns dels i den citerade första textförfattarens 

åsikt om att ungdomsbibliotek inte borde tillhandahålla Blyton, dels i den andra 

textförfattarens åsikt om att hon inte håller med.  

 

 
Det är sällan någon utomstående intresserar sig för bibliotekens bokval, så 

man skulle väl vara tacksam, när Eva von Zweigbergk i DN (24/11 1956) 

förklarar att »numera borde de svenska ungdomsbiblioteken inte servera 

Enid Blyton, lika litet som skolbespisningarna serverar glasspinnar till 

barnen». Men jag kan inte hålla med om den saken. Jag tycker att 

biblioteken måste låna ut de eftertraktade Blyton-böckerna – och att 

skolbespisningarna borde servera mer glass. (49. 1957) 

 

 

Precis som nämnts i fråga om antaganden tas det här för givet att vi som läsare är insatta i 

vem Blyton är och vilken sorts litteratur som är förknippad med henne. Något som pekar på 

att det finns föregångna texter, utöver de två som syns i exemplet, i vilket en diskussion kring 

samma ämne förts.  

 

I exemplet syns ytterligare en användning av metafor vilket jag tidigare tagit upp i den 

närmare textanalysen. Här används det för att förtydliga poängen att Blytons böcker är något 

onyttigt (liksom glass) för barnen. 

 

4.3. Diskurser 

 

I analysen av textdimensionen och den diskursiva praktiken ovan har jag varit inriktad på den 

övergripande diskursordningen som rör synsätt på barnböcker i Biblioteksbladet. Nu kommer 

jag att presentera de diskurser som jag klarlagt inom denna diskursordning. Arbetet med att 

avgränsa diskurserna gick inte alltid helt obehindrat. I flera fall fann jag att olika synsätt kring 

barnboken flöt in i varandra. Dessutom var det, vilket även Jørgensen och Phillips påpekar, 

lätt att få ett intryck av att det på alla tänkbara nivåer går att finna olika diskurser. Jag hade till 

exempel kunnat använda mig av de texter som jag tolkat tillhöra Den pedagogiska diskursen 

och istället för att knyta dem till varandra sett dem som olika diskurser under en 

diskursordning som rör det pedagogiska förhållningssättet till litteratur för barn. Mitt syfte 

med uppsatsen är dock att se på olika synsätt i bredare mening och jag följde Jørgensen och 

Phillips rekommendation att se diskurs som ett analytiskt begrepp. Avgränsningen görs på så 

vis genom att man låter själva syftet med undersökningen bestämma vilket avstånd som ska 

tas till materialet. Diskurs blir en slags storhet som läggs över verkligheten och inte något, 

som en del angreppssätt menar, som finns i en tydligt avgränsad form i verkligheten. 
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Forskaren är med andra ord med och konstruerar diskurserna till skillnad från att endast 

kartlägga dem (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 137). 

 

Som vidare hjälp med en avgränsning föreslår Jørgensen och Phillips att man börjar 

inringningen av diskurser genom att se på sekundärlitteratur. Genom att se vad andra har 

kommit fram till kan man få en aning om vad man själv kan förvänta sig finna. Viktigt är 

dock att vara medveten om att arbetet fortsätter i analysen av det egna materialet där man 

måste vara öppen för att andra diskurser kan visa sig (ibid, s. 137). Fairclough föreslår något 

liknande då han talar om att innan analysen skapa sig en slags mental bild över 

diskursordningen man ämnar undersöka (1992, s. 227). 

 

Genom att ha läst den litteratur som presenterats under rubrik Tidigare forskning och 

litteraturgenomgång, där man fokuserat på barn och litteratur samt synen på detsamma, hade 

jag tänkbara synsätt med mig in i analyserandet av mitt material. Med detta sagt så vill jag 

betona att det var just tänkbara synsätt och jag förhöll mig uppmärksam på faran i att forcera 

materialet åt något extremt håll. Förutom stöd i form av sekundärlitteratur hade jag även 

Faircloughs begrepp moments of crisis i bakhuvudet under analysen. 

Genom att se på moment i texten där något tycks gå fel, som till exempel 

kommunikationsproblem, en deltagare som korrigerar en annan eller tydligt stilskifte, kan 

man bland annat se på var i texten förändringar sker (ibid., s. 230). I mitt material kunde jag 

genom att uppmärksamma dessa förändringar se när olika synsätt ställdes mot varandra och 

kunde utifrån detta börja en inringning av diskurserna. Ett högst väsentligt påpekande är att 

texterna i många fall innehöll uttalanden som kan kopplas till fler än en diskurs.  

 

Jag identifierade tre olika diskurser i materialet: Den pedagogiska diskursen, Den litterära 

diskursen och Den psykologiska diskursen.   

 

4.3.1 Den pedagogiska diskursen  

 

I denna diskurs ryms texter som präglas av en önskan om att barnen ska lära sig något av 

böckerna. Man vill att barnboken ska förmedla kunskap och/eller innehålla bra värderingar 

eller moral. Till denna diskurs räknar jag även texter där barnboken beskrivs som ett medel 

för att utveckla barnens läs- och skrivförmåga. Här är det den vuxnes kriterier som avgör vad 

som är en bra barnbok. 

 

Vad man önskar barnen ska lära sig kan till exempel vara vissa egenskaper man anser vara av 

godo. 

 
Det bör vara nyttigt för de unga att läsa denna berättelse, en predikan om 

mänsklig solidaritet och med krav på hjälpsamhet och hänsyn för andra.  

(55. 1945) 

 

 

Man tar dock avstånd från böcker som är alltför tydligt moraliserande och verklighetsfrämmande.  

 

Om en författare skildrar en människa som är mera sympatisk än människor 

i allmänhet men ändå kan undvika att göra henne odrägligt ädel, så tror jag 

inte alls det skadar. Huvudsaken är att hon är levande och att hon inte helt 

saknar mänskliga fel. (56. 1950) 
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Visst kan det vara bra för barn att läsa om andra barn, som får sträva och inte 

får allt till skänks, isynnerhet om de är så oegennyttiga och ädla som Lill-

Karin. Men det får vara måtta på präktigheten. (7. 1951) 

 

De flesta uppfostrare vet mycket väl, även om de ibland tycker att det är 

svårt att tillämpa kunskapen, att det är exemplet som verkar, aldrig 

förmaningen. (25. 1963) 

 

 

I diskursen ingår även en önskan om att barnen ska läsa böcker utan fördomar och med en 

önskvärd bild av samhället och världen.  

 

 
Vad man vidare skulle vilja säga är: Bort med alltför krigsförhärligande 

pojkböcker från vår egen tid! Fram med flera böcker med utjämnande 

tendens – för samarbete individer och folk emellan, mot krig, mot rashat, 

mot överdriven nationalism. (56. 1950) 

 

Han kämpar för kvinnans jämlikhet med mannen (och kanske också 

mannens med kvinnan) och han menar att skall vi nå dit måste vi också 

strida mot allt det slentriantänkande som smyger in via litteraturen redan i 

barn- och ungdomen. (1. 1965) 

 

Vår tid utmärks väl i hög grad av negrernas kamp för likaberättigande. En 

kamp i vilken majoriteten av Sveriges befolkning inte känner någon tvekan 

vid valet av sida. Kan det då anses försvarligt eller förklarligt att våra 

barnböcker så glatt och oskuldsfullt får fortsätta att predika gamla fördomar? 

(23. 1967) 

 

 

I flera fall är det klassiker och sagor som tas upp som exempel på böcker som inte förmedlar 

en önskvärd bild av samhället och/eller världen till barnen. 

 
Mange mennesker går rundt og siger: Sådan er jøder, negre, kinesere eller 

indianere. Spørger man dem for eks. Hvor mange jøder eller negre de 

kender, viser det sig ofte att de aldrig personlig har truffet nogen eller at de 

generaliserer ud fra deres kendskab til en enkelt. Fordommene er slet og ret 

nedarvede. Er nogle af vor barndoms mest elskede børnebøger medskyldige i 

denne arv? (51. 1950) 

 

Det påstås, och det är säkert sant, att barn älskar t. ex. Onkel Toms stuga och 

Anne på Grönkulla, för att ta några ur högen, men det är ingenting som säger 

att det därför är lämpliga – barn älskar också serier av tvivelaktigt slag. I 

synnerhet många av de äldre flickböckerna har en tendens som kvinnan av 

idag och i all synnerhet kvinnosakskvinnorna skarpt tar avstånd ifrån. 

(21. 1962) 

 

Och det förhållande att en bok är populär och ”klassiker” hindrar inte att vi 

ska tala om vad det är för fel med den, var den har sin historiskt betingade 

begränsning. Tvärtom! Jag tycker kort sagt det är oansvarigt av svenska 

förlag att ge ut de här klassikerna [t.ex. Robinson Crusoe; min anm.] utan att 

förse dem med förord eller efterskrift som tar udden av den förtäckta rasism 

som förekommer (44. 1968) 
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Även seriemagasin och så kallad triviallitteratur nämns som motsatser till den typ av litteratur 

som man inom denna diskurs anser vara det rätta för barn. Några punkter som ständigt 

återkommer i diskussionen är oron för de våldsamma handlingarna samt litteraturens dåliga 

språk vilket fruktas hämma barnens skriv- och läsförmåga. 

 

 
I alla de serietidningar jag nämnt pågår en kamp mot brottslingar – en 

ganska ensidig kamp i svart-vitt, som t. ex. i många krigstidningar där alla 

kineser och tyskar är brottslingar. Barnet möter situationer där våldet blir en 

nödvändighet och de tror att det alltid måste vara så. Samtidigt romantiseras 

våldet grovt. (42. 1969) 

 

Man har funnit att skolbarnen, sedan serierna slog igenom, blivit allt sämre i 

fråga om läsning och skrivning. Det värsta entusiasterna, »seriebarnen» 

kallade, brukar vara sämst i klassen, delvis också beroende på att de som 

läser mest serier är de minst begåvade. (15. 1955) 

 

Frågan är om vi inte sätter krokben för oss själva i vårt arbete att hjälpa 

barnen att återerövra språket om vi har kvar serierna på biblioteken.  

(47. 1983) 

 

 

I diskursens senare år framträder en önskan hos textförfattare att barnen bör ta del av olika 

länders litteratur, för att på så sätt förstå världen de är en del av. 

 

 
De är flera som jobbar i motvind för att stimulera krafter som tillåter 

världens barn att få ta del av varandras traditioner och berättelser. På sikt 

kanske denna goda kraft kan motverka förtryck, okunskap, våld och dumhet. 

(14. 2006) 

 

Om barnen inte läser annat än de vanligaste böckerna, av de vanligaste 

författarna från de vanligaste kulturerna, och från de vanligaste förlagen, 

kommer det fattas något i deras diet: de blir svagare och mer mottagliga för 

intellektuella sjukdomar. (10. 2006) 

 

För drygt femtio år sedan när den internationella föreningen ibby, 

International Board on Books for young people, bildades var fredstanken en 

stark drivkraft. Man var övertygad om att internationell förståelse börjar med 

barnen och då särskilt genom deras böcker. I dag arbetar ibby för att böcker 

ska bygga broar mellan människor och länder. (14. 2006) 

 

 

I diskursen beskrivs det i många fall som den vuxnes roll och ansvar att hjälpa barnen med att 

hitta rätt litteratur då barnen själva inte är kapabla till det. Sammankopplat med denna tanke 

återkommer även idéer om att man genom att hjälpa barnen till den goda litteraturen påverkar 

deras val av litteratur som vuxna. Detta är något som i lika hög grad är typiskt för den litterära 

diskursen.  
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Just därför att barn i stor utsträckning kan gapa och svälja praktiskt taget 

vilken läsning som helst blir det andra som får lov att välja och sovra för 

dem. (56. 1950). 

 

Barn- och ungdomsbiblioteken samt skolbiblioteken äro därför av avgörande 

betydelse, om vi vilja lära svenska folket att uppskatta riktig litteratur.  

(36. 1949) 

 

De flesta människor läser mer i barnaåren än någon gång senare i livet 

(människor med intellektuella yrken undantagna). Därför är det oerhört 

viktigt, att man tränar upp barnens smak för god litteratur tidigt. (8. 1948)  

  

I sitt arbete som litteraturvetare, bibliotekarie, flitig förespråkare för 

läsecirklar och överlag en stor läsfrämjare har hon framhållit läsningen som 

en kumulativ process där det man läser i unga år har ett inflytande på det 

man läser i senare livet och att det finns ett ansvar att föra ett slags 

litteraturkanon vidare. (37. 2008) 

 

 

I diskursen finns det en medvetenhet om att den litteratur som inte förespråkas alltid är vad 

som uppskattas av barnen själva, något som även detta delas av den litterära diskursen.  

 

 
En barnbibliotekarie får det kloka rådet att vara både slug och diplomatisk 

vid rekommendation av barnböcker. De flesta barn har nämligen en sund 

skräck för vuxnas rekommendationer. (8. 1948) 

 

De yngsta barnen, som bara frågar efter mysterieböcker, kan man lätt lura 

genom att ge dem vilken bok som helst med ordet mysterium i titeln … Ett 

sätt att bota de äldres begär är att en tid mata de med bara Blyton. De 

klokaste har fått nog efter bara ett par stycken (49. 1957) 

 

 

4.3.2. Den litterära diskursen 

 

I likhet med den pedagogiska diskursen är det i denna diskurs den vuxnes kriterier som avgör 

vad som är bra litteratur.  Här värderas litterära kvaliteter som en bra miljö- och 

personskildring, handling och humor högt. Ett annat återkommande inslag i diskursen är en 

betoning på att barnböckerna ska vara konstnärligt utförda och estetiskt tilltalande. 

  

 
En visserligen humoristisk men oestetisk och delvis osmaklig bilderbok  

(58. 1948) 

 
Först och främst ska den [barnboken; min anm.] vara skriven på ett riktigt 

språk – alltså ett krav på litterär standard. Inte för mycket slang och inte för 

mycket svordomar – utan en vacker och enkel svenska. (40. 1956) 

 

 

Vilket tidigare nämnts är det den vuxnes kriterier som avgör vad barnen bör läsa. Något som 

är väldigt tydligt i denna barnboksrecension: 
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Det är visserligen möjligt att just dessa upprepningar kunna roa barnen, men 

någon kultiverad läsning är det inte, och biblioteken varnas på det 

bestämdaste. (53. 1945) 

 

 

Likt i den pedagogiska diskursen är det serier och massmarknadslitteratur som ofta nämns i 

motsats till den litteratur som förespråkarna för diskurserna anser vara bra litteratur. 

 

 
Dessa äventyrsböcker utan minsta spår av konstnärlighet och miljöskildring 

är ju, som vi alla är ense om, inget för biblioteken. (6. 1950) 

 

Det finns bra böcker som handlar om samma saker som 

massmarknadslitteraturen; om kärlek, äventyr, svartsjuka, hastig död – och 

de är mer spännande, för de är bättre skrivna! (29. 1989) 

 

Det är den vanliga soppan med flyg, ubåtar, träsk, skottlossning och 

raspropaganda. Boken är otänkbar på ett bibliotek. Biggles ordnar saken 

skulle möjligen kunna gå an, men enbart för att den är så tråkig och dum, att 

den får varje läsare att tröttna på Biggles. (50. 1954) 

 

 

Inom denna diskurs anses sagor och klassiker ofta vara önskvärd litteratur och framställs som 

bärare av ett kulturarv. Detta i motsats till den pedagogiska diskursen som pekat på att denna 

sorts litteratur kan ge en missvisande bild av samhället av idag. Ett citat där detta 

motsatsförhållande är tydlig är följande: 

 

 
Pedagogiska pekpinnar var det länge sedan vi slapp i svenska böcker, och 

politisk indoktrinering åt något håll betackar vi oss också för i böcker för de 

minsta – de ska få ha sagan kvar! – Var blir humorn av, och sagan, fantasin, 

om böckerna ska synas i sömmarna och censureras av gravallvarliga vuxna? 

(4. 1968). 

 

 

Att en bra barnbok ska kunna läsas av både barn och vuxna är en åsikt som framförs av flera 

textförfattare inom diskursen. 

 

 
Först och främst tycker jag att man skulle vilja fordra av den idealiska 

barnboken att den ska kunna läsas med behållning inte bara av barn utan 

också av vuxna. Är en bok så enfaldig, så menlös eller så opsykologiskt 

tilltotad att vuxna inte kan ha någon som helst glädje av den, så är den heller 

ingenting för barnen. Bara det bästa är gott nog för dem. (56. 1950) 

 

En god barnbok ska kunna fängsla både barnet och den litterärt inställde 

vuxne läsaren. (39. 1948) 

 

 

4.3.3. Den psykologiska diskursen 

 

I denna diskurs är barnets önskemål och åsikter kring litteraturen av stor betydelse och en stor 

hänsyn tas till barnets egen läsupplevelse. Till denna diskurs inräknas en syn på litteraturen 
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som viktig för att uppfylla barnets emotionella behov, exempelvis av att kunna identifiera sig i 

böckerna.  

 

Till skillnad från de två tidigare diskurserna förespråkas det här ett mer jämlikt förhållande 

mellan den vuxne och barnet. Detta beskrivs bland annat med ord som solidaritet och respekt.  

 

 
Det vore katastrof om Bokjuryn lades ner. Det är ett forum där barns åsikter 

verkligen respekteras eftersom det är barnen som avgör vilka böcker som är 

bäst. Listan är ju helt fri från vuxna litteraturkritikers åsikter … (12. 2007) 

 

Det finns bara ett tänkbart förhållningssätt till barns serieläsning, menade 

Lars Peterson vidare, nämligen solidaritet med ungarna. (17. 1981). 

 

 

Citaten nedan exemplifierar hur textförfattarna ställer sig på barnens sida ifråga om val av 

litteratur. De två första exemplen visar dock även på att den vuxne inte nödvändigtvis hade 

valt denna litteratur själv. 

 

 
Jeg vil også si at jeg syns vi barnebibliotekarer leser for lite av de »dårlige 

bøkene». En bok som har syksé blant barna burde intressere oss ene og alena 

av den grunn. (51. 1950) 

 

Just det faktum att också storläsarna av svåra böcker då och då vill sticka 

emellan med ett s.k. saftigt mysterium kunde väl hjälpa oss att acceptera 

dem, hur platta och enfaldiga de än må synas oss. (32. 1975) 

 

… biblioteken får inte låta klyftan bli för stor mellan vad barnen vill läsa och 

vad de kan få låna på sitt bibliotek. (49. 1957) 

 

 

Lägg märke till hur textförfattaren i ovan exempel poängterar att det är barnens bibliotek 

också genom att skriva ”vad de kan få låna på sitt bibliotek”.  

 

Inom diskursen betonar man således att barnen, som är den egentliga målgruppen för 

böckerna, själva ska få vara med och välja vad de vill läsa. Att det endast är de vuxnas 

kriterier för vad som är bra litteratur och inte barnens åsikter som hamnar i fokus är något som 

ifrågasätts, vilket nedanstående citat illustrerar: 

 

 
Vem bestämmer egentligen vad som är kvalitet för vem? (28. 1975) 

 

Kritiken mot populärfiktionsböckerna har hela tiden grundats på kritikernas 

egen uppfattning om värdet av böcker och läsning. Vad läsaren själv får ut 

av sin läsning har man inte funderat mycket över. (19. 1989) 

 

I dagens mångkulturella samhälle finns det mängder av olika bakgrunder och 

identiteter som en läsfrämjare omöjligt kan sätta sig in i. Därför är det fel att 

exkludera en genre från biblioteken utifrån sin egen referensram. Att döma 

ut vissa böcker kan betyda att man symboliskt dömer ut vissa människor, 

både barn och deras föräldrar. (35. 1998) 
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Dessvärre är Kitty fortfarande påtagligt levande om man vill illustrera 

problemet med att läsfrämjande verksamhet lätt kan bli en läsofrämjande 

verksamhet genom att vissa böcker som barn och ungdomar gärna läser 

underkänns av vuxenvärldens kulturelit. (2. 1998)  

 

 

Diskursen innehåller även åsikter där man framhåller nöjesläsning. 

 

 
Men alla böcker behöver inte vara optimalt nyttiga och pedagogiska, det som 

är främst lustfyllt kan också vara OK – om det inte innehåller negativa saker 

och om det inte är det enda som finns. (62. 1983) 

 

 

Citatet ovan illustrerar även en annan sida av diskursen. Trots att barnens åsikter kring 

litteraturen väger väldigt tungt i denna diskurs så är det inte alltid ett helt villkorslöst val som 

förespråkas. En återkommande förhoppning, framförallt i diskursens tidigare år, är att man 

genom att tillhandahålla barnen den litteratur de själva väljer kan läsningen bana vägen för 

den, i den vuxnes ögon, bättre litteraturen. 

 

 
De läser sin Blyton, men det går att få dem att låna en bättre bok samtidigt. 

(49. 1957) 

 

Kanske kommer de utvecklas så samma sätt som jag själv – från en ivrig 

Sigge Stark-läsare i 12-årsåldern till litteraturvetare i vuxen ålder! (19. 1989) 

 

 

Barnens utveckling och lärande är viktigt även i denna diskurs men inte genom att den vuxne 

talar om exakt vad som ska läsas utan genom att barnen själva får bilda sig en uppfattning om 

litteraturen. Barnen bör vara omgivna av ett stort urval böcker med frihet att själva välja vad 

som passar just dem. 

 

 
Vi vil gjerne at de skal komme i forbindelse med forskjellige synpunkter for 

så selv å kunne velge hva som passer for dem på hvert enkelt tidspunkt av 

deres utvikling. (51. 1950) 

 

Han poängterar, att tillgången till OLIKA sorters böcker i barn och 

ungdomars omedelbara omgivning ”kan vara långt effektivare än aktiva 

försök att få dem att läsa vissa böcker och låta bli att läsa andra”. (19. 1989) 

 

När det gäller övrig litteratur är vi klara över att det finns många olika sorter 

för alla sorters människor i alla sorters tillstånd i livet. Så rik ska också 

litteraturen för yngre människor vara. Många olika sorter. (43. 2002) 

 

Samtidigt understryker de att alla sorters böcker behövs. Det finns ju även en 

ängslan för att vara politisk korrekt på så sätt att man anser att t ex Jan Lööfs 

böcker är för pojkiga och det är att gå för långt. – Vi vill inte ställa böcker 

mot varandra. (13. 2007) 
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En viktig del av diskursen, framförallt i de senare åren, är att man betonar betydelsen av att 

barnen ska kunna identifiera sig i böckerna. 

 

 
Ett problem är att man kan missa mindre synbara betydelser i 

”skräplitteraturen”, t ex flickors behov av spännande och lättlästa berättelser 

som både bekräftar den feminina identiteten och överskrider den genom att 

visa att flickor kan utmana kvinnorollens givna ramar. (2. 1998) 

 

Det kan bli mer tillåtande roller och barnen kan få större perspektiv. Det 

handlar ju om identifikation och det kan vara befriande att inse att man inte 

behöver vara på ett visst sätt på grund av sitt kön (13. 2007). 

 

Men det positiva med Mirjanaboken är bland annat självklarheten, att 

invandrargrejen varken kommenteras eller problematiseras. Det ger barn från 

andra kulturer möjligheter att identifiera sig på ett positiv sätt. (11. 2008) 

 

Det ska vara en tillåtande och stimulerande atmosfär. Barnen ska bli 

peppade, stärkta och fria av att läsa om olika sorters flickor och pojkar, säger 

Sara Dahlin. (13. 2007) 

 

– Det är svårt att arbeta med genus. Det blir väldigt personligt och det är lätt 

att hamna i klyschor som att pojkar ska få ha på sig rosa kläder. Men det 

handlar inte om sådant, det handlar om att alla ska få utveckla sin egen 

person oavsett kön. De här böckerna hjälper oss att komma igång med 

diskussionerna, säger Ulla-Marie Nilsson. (22. 2008) 

 

 

 

4.3.4. Diskurserna och barnet 

 

Diskurserna har vissa ställningstaganden gemensamt. Dels en uppfattning om att det är viktigt 

att barn har tillgång till böcker, dels vikten av att se till barnets bästa. Hur man ska uppnå det 

bästa för barnen är det dock strid om då textförfattarna ser olika på barnens behov. Det är 

dock inte enbart i fråga om barnens behov som diskurserna skiljer sig åt utan även hur de ser 

på barnets roll i ett större sammanhang. 

 

I den pedagogiska diskursen och i den litterära diskursen är barnet någon som tydligt står 

under den vuxne i den meningen att han/hon är i behov av hjälp och behöver ledning till den 

goda litteraturen medan barnet i den psykologiska diskursen befinner sig i en mer jämlik 

ställning där dennes åsikter och emotionella behov är i centrum. Till skillnad från i den 

pedagogiska diskursen och i den litterära diskursen, där barnen ses som en homogen grupp 

med samma behov (exempelvis pedagogiska eller kulturella) så har barnet i den psykologiska 

diskursen fått en egen identitet och man ser barnen som olika individer i behov av olika 

sorters litteratur och med en egen vilja som bör lyssnas till.  

 

Detta förändrade synsätt på barn innebär även ett förändrat maktförhållande mellan barnet och 

den vuxne. I den psykologiska diskursen, som dominerar under den senare delen av den 

undersökta tidsperioden så ges barnen större makt över vad som är bra barnlitteratur, även om 

kontrollen inte har släppts totalt, och ett mer jämlikt förhållande visar sig. Den etablerade 

maktstrukturen där den vuxne är överlägsen barnet ifrågasätts inom diskursen då 

textförfattarna ställer sig undrande till att det endast är den vuxne som ska bedöma vad som 
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karaktäriserar en bra barnbok. Något som tas som en självklarhet i de två andra diskurserna. 

Detta kan även beskrivas som att den hegemoniska ställning som tidigare varit accepterad får 

motreaktion.  

 

4.3.5. Sammanfattning av diskurserna samt förändring över tid 

 

De tre identifierade diskurserna existerar samtidigt under den tidsperiod jag undersökt och 

representanter för diskurserna går att finna på spridda håll i materialet. Vad som dock går att 

urskilja är att de är mer koncentrerade under vissa perioder. En tydlig förändring av 

diskursernas innehåll går att finna i främst Den pedagogiska samt Den psykologiska 

diskursen. Den övergripande tanken står oförändrad men motiveringarna bakom skiftas.  

 
Den pedagogiska diskursen är helt klart den som dominerar i materialet fram till 1990- 

2000-tal då det snarare är den psykologiska diskursen som tar överhand. Diskursen 

genomsyras av vad den vuxne anser att barnen bör lära sig av barnböckerna. Under 1940- och 

50-talet präglas diskursen av en syn på barnböcker som framhåller att barnen bör ta del av 

goda, positiva böcker av vilka de ska lära sig sunda värderingar som gör dem till goda 

människor. Viktigt att påpeka är dock att det i flera fall poängteras att böckerna inte bör vara 

alltför moraliserande utan ha en verklighetsanknytning.  

 

På 1960-talet betonas vikten av att barnen får lära sig en önskvärd bild av samhället. Man 

ställer sig negativ till de fördomar och generaliseranden som anses finnas i en del barnböcker. 

Diskussionerna rör sig kring jämställdhet mellan könen och kring ett sunt porträtterande av 

människor från andra nationaliteter och kulturer.  

 

Under 1970- och 80-talet är det serierna som ligger till stor grund för diskussionerna inom 

diskursen, även om de varit uppe för diskussion tidigare. Man oroas över seriemagasinens 

våldsamma handlingar och att barnen ska lära sig fel värderingar. Liknande argument som 

förts på 1940- och 50-talet kommer igen, där man anser att barnböckerna bör vara positiva 

och goda. Även 1960-talets yrkande för att barnen inte bör lära sig fördomar används mot 

serierna som anses ge en skev bild av exempelvis kvinnor och människor från andra 

nationaliteter. Dessutom anses serierna bidra till att barnens läs och skrivförmåga blir lidande 

och man oroar sig för att det skrivna ordet ska hamna i skymundan.  

 

På 2000-talet är det ledande ordet mångfald. Texterna talar om att barnen bör ta del av 

världens litteratur och inte endast läsa sådant som kommer från svenska författare. Barnen bör 

lära sig om andra kulturer och få en förståelse för den mångkultur de befinner sig i.  

 

Den litterära diskursen är som tydligast i den del av materialet som sträcker sig från 1945 

till tidigt 80-tal. Diskursen synliggörs framförallt i diskussioner kring den så kallade 

triviallitteraturen och i fråga om serier, vilken är den typ av läsning som anses vara i direkt 

motsats till önskvärd litteratur. Här påpekar man vikten av en bra handling, konstnärlighet, 

humor och böcker som talar till barns fantasi. Då man lägger vikt vid egenskaper hos 

böckerna som är av betydelse för barn, som exempelvis humorn, kan diskursen ses ta större 

hänsyn till barnens läsupplevelse än i den pedagogiska diskursen. I slutändan är det dock den 

vuxne som avgör vad som är bra handling eller vad som är humoristiskt. Ett viktigt påpekande 

inom diskursen är trots allt att barnböckerna även ska tilltala den vuxne läsaren. 
 

I Den psykologiska diskursen är barnens upplevelse av litteraturen viktig. Det betonas att 

barnen själva ska få avgöra vad de vill läsa och att deras åsikter bör tas till vara på. I 
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materialet syns denna diskurs på spridda håll genom tidsperioden och detta sätt att tala om 

barnböcker syns ofta i försvar för triviallitteratur och serier. Det är dock inte ett helt 

ovillkorligt yrkande på barnens rätt att själva välja och i vissa fall, främst i tidsperiodens 

början, åtföljs uttalanden om att barn ska få läsa vad de vill med förhoppningar om att det 

kanske öppnar upp vägen till (i den vuxnes ögon) bättre litteratur.  

I slutet av 1980-talet och framåt hamnar diskursens fokus än tydligare på vad barnen själva får 

ut av läsningen. Barnen ska vara omgivna av ett stort urval böcker för att själva välja vad som 

passar just dem. Man betonar även att barn bör ha tillgång till olika sorters litteratur då det 

finns olika sorters barn med olika bakgrunder. Det är viktigt att tillgodose barns 

känslomässiga behov av att identifiera sig i barnlitteraturen.  

I mitt material är det denna diskurs som tar störst plats bland de tre diskurserna under 1990–

2000-tal.  

 

4.4. Social praktik 

 

Avslutningsvis har turen kommit till den del av analysen som rör den Sociala praktiken, 

vilken likt den diskursiva praktiken är av tolkande karaktär. Under denna rubrik önskar jag ge 

en inblick i delar av den historia som diskurserna befinner sig i. Som jag tidigare nämnt ska 

denna koppling mellan diskurserna och den sociala praktiken i mitt fall ses som att jag rört 

mig på ytan av den. De följande exemplen är några bland fler förslag på faktorer som kan ha 

haft en påverkan på diskursernas utformning.  

 

Den moderna svenska barnbokens genombrott brukar sammankopplas med välfärdssamhällets 

utveckling som tog sin början 1945 (Kåreland, 2001, s. 52), vilket som bekant är starten på 

denna uppsats undersökta tidsperiod. Nu blev barn och unga viktiga målgrupper vilket kom 

till uttryck i ekonomiska förändringar som införandet av barnbidrag, satsningar på barns 

kultur och andra åtgärder med barnen i fokus. Vad man eftersträvade var att även barnen 

skulle få del av den ideologi som genomsyrade det svenska folkhemmet där man önskade 

skapa jämlikhet och social trygghet (ibid., s. 52). Kåreland, som skriver om hur barnböcker 

utvecklats genom tiderna, menar att flera barnböcker som gavs ut under denna tid medförde 

en ny attityd till barnet. Inom psykologin och pedagogiken hade utvecklingen gått mot ett mer 

antiauktoritärt förhållningssätt till barns uppfostran och karaktärer som Pippi Långstrump, 

skriver Kåreland, kan ses som en symbol för det fria barnet. Någon som sätter sig emot de 

vuxnas förbud (ibid., s. 35). En förklaring till att samhället fått ett mer antiauktoritärt 

förhållningssätt till uppfostran kan ses som ett resultat av andra världskriget. De fascistiska 

rörelser som verkat under andra världskriget hade lämnat människor med en rädsla för 

auktoritärt stöpta lydnadsmänniskor, skriver författaren till Tusen år i det svenska barnets 

historia. Barns aggressivitet och skrik skulle nu mötas med kärlek och medkänsla (Holmdahl, 

2000, s. 185). Inom den pedagogiska diskursen visar sig denna mindre auktoritära syn på 

barnuppfostran som ett yrkande på att barnböckerna inte bör vara för moraliserande eller 

förmanande och hänvisar till detta som något förlegat. Viktigt att poängtera är dock att man 

inom diskursen fortfarande har en stark åsikt om att barnet bör vägledas.   

 

1960- och 70-talen var decennier som kännetecknas av revolt och uppror där både litteraturen 

och samhällsdebatten radikaliserades och politiserades. En socialrealismens period går att 

återfinna både inom den vuxna litteraturen så väl som i barnlitteraturen (Kåreland, 2001, s. 

52). I Biblioteksbladet är denna 1960- och 70-talens socialrealism inget som går obemärkt 

förbi. Det talas inom den pedagogiska diskursen om betydelsen av att barnen får en önskvärd 

bild av samhället och textförfattare skriver om faran i att barnen lär sig gamla fördomar 
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genom barnböckerna, som en missvisande bild av mörkhyade eller ojämlikhet mellan könen. 

Båda dessa exempel går att koppla till ändrade förhållanden i världen omkring facktidningen. 

I USA hade exempelvis medborgarrättsrörelsen stora framgångar under 1960-talet 

(”medborgarrättsrörelsen” Nationalencyklopedin) och kvinnorörelsen fick under samma 

årtionde ett nytt uppvaknande med bildandet av feministiska grupper runt om i Europa 

(”kvinnorörelse” Nationalencyklopedin). Ett jämställdhetstänkande går att finna på flera andra 

håll i det svenska samhället, där bland annat de gamla pojkläroverken och flickskolorna blev 

samskolor och 1969 års läroplan för grundskolan innehöll en uppmaning till att de 

traditionella könsrollsattityderna bör motarbetas (Kåreland, 2001, s. 120).  Även i den litterära 

diskursen går det under perioden att se kopplingar till denna debatt men här i form av åsikten 

att vissa böcker, så som i fallet med sagor och klassiker har ett konstnärligt värde och därför 

trots sina eventuella brister ändå bör tillhandahållas barnen.  

 

Under 1990- och 2000-talen är den dominerande diskursen i föreliggande uppsats material 

den psykologiska diskursen. Som tidigare noterat tas det, inom denna diskurs, mycket stor 

hänsyn till barnets egen läsupplevelse och barnets egna behov av läsningen. Till skillnad från 

övriga diskurser ges barnet i denna diskurs större makt över de egna valen och det förespråkas 

ett mer jämlikt förhållande mellan barnet och den vuxne. Denna syn på barnet är inget som i 

avskildhet lever i Biblioteksbladet utan återfinns på olika håll inom samhället, exempelvis 

inom familjen, skolan och forskningsfronten. Lena Kåreland skriver att barnet under 1990-

talet påbörjade en frigörelse från barndomen och nu allt tidigare anammar ett vuxenbeteende. 

Barnet ses idag mer och mer som någon med egen beslutanderätt, som gör egna val och är 

medskapare till sitt eget liv. Dagens barn är mer ifrågasättande och har större medvetenhet om 

sina egna rättigheter vilket leder till att barnets roll förändras.  Denna förändring går att se 

inom skolväsendet där eleverna är aktörer på ett sätt de tidigare inte varit och inom familjen 

där nya begrepp tar form. Det talas om den moderna förhandlingsfamiljen som utmärks av att 

föräldrarna räknar med barnens kompetens och intar ett lyssnande förhållningssätt samt 

curlingfamiljen där föräldrarna gör allt för att stötta sina barn (Kåreland, 2001, s. 26). Detta är 

även något som uppmärksammats inom biblioteks- och informationsvetenskap där man under 

det senaste decenniet exempelvis observerat att också de yngre skolbarnen själva förväntas 

söka och använda information (Lundh, 2010, s. 133).  

 

Andra aspekter av en förändrad syn på barnet inom biblioteksvärlden skriver Casper 

Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen om i Barnet, platsen, tiden. Författarna 

skriver att biblioteksrummet under mitten av 1900-talet var utformad som en förminskad 

version av vuxenavdelningen. Något som hör samman med en syn på barnet som varande en 

vuxen i miniatyr. Utformningen vittnar även om att det var boken och läsningen som stod i 

centrum. Bibliotekarierna, menar författarna, visste mer om biblioteket och böckerna än 

barnen som användare (Rasmussen & Jochumsen 2010, s. 216f). Rasmussen och Jochumsen 

skriver att en förändring mot att se barnen som individer, med egna behov och preferenser, 

går att se på flera olika håll inom biblioteket. Förutom att själva biblioteksrummet numera 

inbjuder till såväl läsning som lek, har böckerna kompletterats med andra medier och de 

kvalitetsbegrepp som styr bibliotekens urval av material har blivit bredare. Ett annat exempel 

författarna nämner är att gränserna mellan generationerna suddas ut med initiativ som 

videoverkstäder, vilket används av flera åldersgrupper (ibid., s. 223f.).  

 

I kunskapsöversikten Perspektiv på barndom och barns lärande menar författarna att 1989 års 

barnkonvention haft stor relevans för ett nytt sätt att se på barn, där barnens egna rättigheter 

sätts i fokus (Eilard, m.fl., 2010, s. 25). Författarna går igenom hur det sett ut på 

forskningsfronten i ämnet och skriver att det tidigare varit utvecklingspsykologin som 
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dominerat synen på barn. Under 1990-talet började det dock dyka upp nya 

poststrukturalistiska perspektiv som tog överhand. Med ett nytt perspektiv, vilket författarna 

beskriver som en korsbefruktning mellan barndomspsykologin och barndomssociologin, 

ifrågasätts tidigare teorier kring barn och deras lärande samt utveckling. Nu går det att finna 

forskning som inte längre bara är om barn utan som görs för och tillsammans med barnen, 

med syftet att på så sätt förbättra barns villkor och ge dem mer makt. Detta har liknats med en 

politisk ambition i stil med feminismen. Denna fokus på barnets kompetens och dennes 

förmågor är en stark kontrast till att, som tidigare, ha fokuserat på barnets brister och 

sårbarhet (ibid., s. 27). Denna kontrast är påtagligt förekommande inom samtliga tre 

diskurser. Den pedagogiska diskursen och den litterära diskursen har ett förhållningssätt till 

barnen där dessa är i behov av hjälp och styrning från den vuxne då barnen inte själva är 

kapabla till att avgöra vad som är ”god litteratur”, en åsikt som inte återfinns i den 

psykologiska diskursen.  

 

I Perspektiv på barndom och barns lärande skriver författarna att stora samhällsförändringar 

som exempelvis globalisering, migration och informationsteknologins utveckling påverkar 

barndomens villkor och strukturer (ibid., s. 22). En koppling till detta är tydlig i såväl den 

pedagogiska diskursen som i den psykologiska diskursen. Att barnen idag växer upp i en 

global värld syns i den pedagogiska diskursens önskan om att barnen ska ha tillgång till olika 

länders litteratur, för att på så sätt lära sig om den värld de är en del av. Det mångkulturella 

Sverige syns också i den psykologiska diskursen där det talas om det faktum att det finns 

olika sorters barn, med skilda bakgrunder, vilket kräver litteratur av varierande slag för att 

uppfylla var och ens behov av exempelvis identifikation. De olika familjestrukturer som går 

att finna i dagens samhälle är en annan faktor som nämns i texterna vid tal om barns olika 

bakgrund. Sveriges barn kommer inte bara från olika kulturer och länder utan kommer även 

från olika familjesammansättningar, som barn till ensamstående, eller som en del av en så 

kallad regnbågsfamilj med exempelvis två mammor. Och alla bör de få möjlighet att läsa 

litteratur som talar till just dem, menar textförfattare inom den psykologiska diskursen. 

Diskursen skiljer sig även på denna punkt från den pedagogiska diskursen och i den litterära 

diskursen där man vänder sig till en homogen grupp barn, och inte till individerna. Denna 

förändring av synsätt återfinns inom forskning där det talas om barndomar i motsats till en 

enda barndom (ibid., s. 27).  

 

Angående informationsteknologins utveckling i dagens samhälle och dess påverkan på hur 

man ser barnet, finns det studier som visar att barnet i vissa situationer framställs som 

överlägsen den vuxne. Barn kan ha förståelse för sammanhang som den vuxne inte har någon 

inblick i, som datorspelande eller Internet (ibid., s. 31). Detta är en klar skillnad mot ett 

synsätt där barnet i alla avseenden är underlägsen den vuxne.   
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5. Slutsatser samt avslutande diskussion 
 

För att återknyta till mina frågeställningar kan jag således konstatera att det finns olika synsätt 

på barnboken inom Biblioteksbladet under den tidsperiod jag undersökt. De olika diskurserna 

är; Den pedagogiska diskursen vilken drivs av en önskan om att barnen ska lära sig någonting 

av böckerna, Den litterära diskursen där man vill att barnen ska ta del av böcker med litterära 

kvaliteter och Den psykologiska diskursen där stor hänsyn tas till barns egna åsikter kring 

litteraturen.   

 

Jag kan också konstatera att det med de olika synsätten på barnboken följer olika syn på 

barnet. I Den pedagogiska och Den litterära diskursen ser man på barnet som någon i behov 

av hjälp och ledning till den goda litteraturen, medan det tas större hänsyn till barnets egna 

åsikter i Den psykologiska diskursen. 

 

I fråga om förändring så kan innehållet i Den pedagogiska och Den psykologiska diskursen 

tydligt ses förändras i takt med samhällsförändringar runtomkring. Den litterära diskursen 

däremot, tycks vara mer tidlös.    
 

Med mig in i arbetet hade jag en förförståelse om att människor ser olika på barnlitteratur och 

att synsätten, påverkade av samhället omkring, skulle visa sig förändras över tid. Diskurserna 

jag identifierade var på så vis ingen direkt överraskning. Något jag dock inte i lika hög grad 

reflekterat över tidigare var den i vissa fall avsevärt underordnade rollen som barnet får i och 

med den vuxnes ställningstagande till barnlitteraturen. Och jag förstår vad Fairclough menar 

när han skriver att människor inte alltid är medvetna om de bakomliggande ideologiska 

dimensionerna av den egna praktiken (1992, s. 90). Frågan är hur många av textförfattarna 

som starkt proklamerar för en viss sorts barnlitteratur i mitt material, utan att ta hänsyn till vad 

barnen själva vill läsa, inser att de samtidigt reproducerar ett högst ojämlikt maktförhållande 

mellan den vuxne och barnet i sina texter? Detta maktförhållande är i övrigt ett komplext 

ämne. Kan förhållandet verkligen vara totalt jämlikt? Bör det vara det? Själv finner jag det 

åtminstone vara väldigt positivt att utvecklingen tycks gå mot en mer jämlik maktrelation. 

Med detta sagt är det just en mer jämlik relation som syns. Även inom Den psykologiska 

diskursen, som är den diskurs där man tar en stor hänsyn till barnens egna behov av 

litteraturen, kan maktförhållandet ses vara ojämlikt. På så sätt fungerar alla diskurser som 

identifierats i mitt material ideologiskt.  

 

 I Elev, lintott eller bara barn? har författarna klarlagt diskurser om synen på barn inom 

biblioteksfältet. Likväl här kommer författarna fram till att deras diskurser reproducerar en 

syn på barn som underordnade, även om också de finner en diskurs som visar på ett mer 

jämlikt förhållande. En intressant slutsats författarna gör är att så länge begreppet barn står i 

motsats till att vara vuxen kommer aldrig diskursen om det jämlika barnet att ta över och 

vinna hegemoni (Aagesson & Nordström, 2008, s. 51).  Ytterligare en tankvärd iakttagelse 

hos författarna är att det ojämlika maktförhållandet mellan barn och bibliotekarier inte är 

specifik för just den användargruppen, utan går att koppla till alla typer av användare (ibid., s. 

52).  Det får mig att fundera över hur diskurserna sett ut om jag riktat in mig på 

vuxenlitteratur under samma tidsperiod.   

 

I analys av den sociala praktiken fann jag att vad som sker i samhället, i tiden runt texternas 

uppkomst, speglas i Biblioteksbladet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att diskurserna ska 

ses som både konstituerande och konstituerad av verkligheten. De är inte bara en summa av 

hur omvärlden ser ut, utan är även medskapare till sin egen tids, och kulturs syn på barnet 
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(och litteratur för denne). Ytterligare bekräftelse på att diskurserna i facktidningen går att sätta 

i förbindelse med den omgivande verkligheten blir väl synlig då jag jämför mitt resultat med 

andra undersökningar.  

 

Synsätten i Biblioteksbladet är på intet sätt avvikande utan tycks vara centrala i diskussioner 

kring barnboken. Liknande synsätt går exempelvis att återfinna i Maria Nikolajevas schema, 

vilken presenterats i litteraturgenomgången, där fyra fält ställts upp som illustrerar olika sätt 

att nalkas barnlitteraturen. Dessa, menar Nikolajeva, ger en överblick av de spänningsfält som 

finns inom barnlitteraturforskningen (2004, s. 25). Men det är inte bara hos forskare av 

barnlitteratur som sätten att närma sig barnlitteratur känns igen.   

 

I Skönlitteratur för slukaråldern – Ur ett vuxenperspektiv från 2004 har Liselotte Eriksson 

kopplat samman utsagor från lärare, bibliotekarier och barn med Nikolajevas fyra fälten. I 

resultatet finner man att utsagorna är spridda över alla fält, dock med klart övervägande i fält 

2, följt av fält 4. Utsagor i dessa båda fält tyder på att man tar en större hänsyn till barnens 

läsupplevelse i kontrast till att enbart gå efter vuxenkriterier i sin syn på barnböcker. På 

samma sätt är det övervägande Den psykologiska diskursen, som betonar vikten av barnens 

behov, som syns tydligast i den senare delen av min undersökta tidsperiod. Även i Karin 

Nilssons analys av lektörsomdömen skrivna mellan 1986-2006 visar det sig att en förändring 

skett mot att större hänsyn tas till vad barnen själva får ut av litteraturen. Lektörerna går nu 

från att betona böckers uppfostrande roll till att betona vikten av nöjesläsning (Nilsson, 2008, 

s. 40).  

 

Utöver att jag sett en förändring ske i sättet att nalkas barnlitteratur, där större hänsyn tas till 

barnets åsikter, ser man inte heller längre barnet som en homogen grupp utan som enskilda 

individer. Även denna tanke går att utläsa i såväl Aagesson och Nordströms diskurs om det 

jämlika barnet som i Christina Erikssons och Lotta Janzons undersökning av vilka signaler 

som barnbiblioteken fått under 1900-talet (2003). 

 

I övrig reflektion över mitt material kan jag dra slutsatsen att diskussionerna kring barnböcker 

var större under den undersökta tidsperiodens första hälft. Förklaringen till detta tror jag inte 

beror på ett mindre intresse för litteraturen på senare tid, utan visar eventuellt på att de 

företeelser som det tidigare varit strid om vunnit hegemoni. I texterna från 1990–2000-tal som 

talar om vikten av att böckerna bör spegla mångkultur och jämställdhet finner jag exempelvis 

inga motargument. Detta kan bero på att det inte finns något att strida om utan att det är en 

allmän accepterad sanning. En självklarhet i biblioteksvärlden, eller om intet annat, inom 

Biblioteksbladet.  

 

5.1. Teori- och metoddiskussion 

 
I denna uppsats har Faircloughs kritiska diskursanalys använts som metod och teori. En metod 

som jag anser med fördel har kunnat tillämpas på mitt syfte att identifiera olika synsätt på 

barnböcker i Biblioteksbladet. Metoden har bidragit till att jag kunnat gå bakom synsätten och få 

en bild av hur de med språkets hjälp har byggts upp samt hur det går att relatera synsätten till den 

omgivande historien.  

  

Ytterligare en stor fördel jag ser med Faircloughs kritiska diskursanalys är att den väcker en större 

medvetenhet om vikten av att kritiskt granska texter. I analysen kan man se hur textförfattarna på 

olika sätt, genom exempelvis ordval, övertygar läsaren om sina ståndpunkter och hur en ideologi 

som upprätthåller ett ojämlikt maktförhållande mellan den vuxne och barnet förs fram. Då den 
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omgivande sociala praktiken är av vikt inom Faircloughs kritiska diskursanalys har min 

undersökning även visat att textförfattarna är påverkade av sin tid. Att vara medveten om dessa 

aspekter anser jag är viktigt i reflekterandet över sin egen ståndpunkt till litteraturen, och är 

förhoppningsvis något läsaren till föreliggande uppsats tar med sig.  

 

5.2. Förslag till vidare forskning 

 

De tre diskurserna som framträtt i mitt material visar sig parallellt under den valda 

tidsperioden och är tydligt påverkade av den historiska kontexten. Med detta i tanke hade det 

varit intressant att se hur synsätt på barnböcker ser ut i de tidigare årgångarna av 

Biblioteksbladet. Kan samma diskurser ses där?  Och kring vilka frågor rör sig diskursernas 

innehåll? Ett annat förslag till vidare forskning är att närmare se på vilka textförfattarna 

bakom artiklarna är. Är det återkommande samma människor som ”tillåts” uttala sig i 

Biblioteksbladet? Vad har de för bakgrund och vad kan dessa faktorer ha för påverkan på 

exempelvis diskursordningen.  
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6. Sammanfattning 

 

I föreliggande uppsats har mitt syfte varit att identifiera olika synsätt på barnböcker i 

facktidningen Biblioteksbladet samt att se vilken syn på barnet som synsätten skildrar. Då jag 

även intresserar mig för om synsätten förändras över tid så har jag arbetat med tidsperioden 

1945-2009.  

 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

 Vilken/vilka diskurser kring synsätt på barnboken går att urskilja i texterna? 

 

 Hur ser man på barnet inom de identifierade diskurserna? 

 

 Förändras synsätten över tid och om så är fallet, på vilket sätt ter sig denna 

förändring? 

 

 

Den teori och metod som jag valt att använda mig av är Diskursanalys. Inom denna form av 

textanalys så sitter teori och metod ihop i en slags paketlösning. Inom angreppssättet har 

språket och en syn på detta som mer än bara ett kommunikationsverktyg en stor roll.  

 

Det finns ett flertal olika inriktningar av Diskursanalys. Den inriktning jag utgår ifrån är den 

som förespråkas av Norman Fairclough. Inom denna inriktning finns en viktig koppling 

mellan den diskursiva praktiken samt dess sociala och kulturella omgivning. 

 

Fairclough har i sin kritiska diskursanalys utarbetat en modell som illustrerar ett 

tredimensionellt sätt att se på diskurs. I analysens tre delar fokuserar man på olika aspekter av 

texten. I textdimensionen utförs en mer detaljerad textanalys. I den diskursiva praktikens 

dimension intresserar man sig för hur produktionen, distributionen och konsumtionen runt en 

text ser ut. Och i den tredje dimension kopplar man samman den diskursiva praktiken med 

den sociala praktiken som omger den. I denna uppsats har jag kopplat samman de 

identifierade synsätten med den historiska kontexten. 

 

 Med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell analyserade jag sedermera ett urval av 62 

texter från Biblioteksbladet, skrivna mellan 1945-2009. I mitt material fann jag tre diskurser 

som rörde olika synsätt på barnböcker: 

 

Den pedagogiska diskursen som kännetecknas av en önskan om att barnen ska lära sig något 

av böckerna. Man vill omge barnen med böcker som förmedlar kunskap och innehåller bra 

värderingar och hög moral.  

 

Den litterära diskursen som kännetecknas av att litterära kvaliteter lyfts fram som viktigast. 

Här värderas miljö- och personskildring, handling och humor högt. Ett annat återkommande 

inslag i diskursen är en betoning på att barnböckerna ska vara konstnärligt utförda och 

estetiskt tilltalande. 

 

Den psykologiska diskursen som kännetecknas av att barnets önskemål och åsikter kring 

litteraturen är av stor betydelse och att en stor hänsyn tas till barnets egen läsupplevelse. Till 
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denna diskurs inräknas en syn på litteraturen som viktig för att uppfylla barnets emotionella 

behov, exempelvis av att kunna identifiera sig i böckerna.  

 

Jag fann att det med diskurserna kom olika sätt att se på barn. Gemensamt har diskurserna en 

önskan om att göra det bästa för barnet. Hur det bästa ser ut tvistas det dock om. Den 

pedagogiska samt Den litterära diskursen har en liknande syn på barnet som någon i behov av 

hjälp och ledning till god litteratur. Man tycks se barn som en homogen grupp med samma 

behov till skillnad från att se dem som enskilda individer. Barnet hamnar här i en väldigt 

underlägsen position. Ett mer jämlikt maktförhållande ses i Den psykologiska diskursen där 

det tas större hänsyn till barnets önskemål och behov. Detta är dock inte helt ovillkorligt och 

man kan därför säga att alla diskurser fungerar ideologiskt. De upprätthåller alla mer eller 

mindre en ojämlik maktrelation mellan barn och vuxen.    

 

Diskurserna förekommer bredvid varandra under tidsperioden. Det är dock Den pedagogiska 

diskursen som dominerar i materialet fram till 90-talet då Den psykologiska diskursen blir allt 

tydligare. Dessa två diskursers innehåll kan klart ses förändras i takt med samhällets 

förändring.  
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