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Poetik är som bekant läran om skaldekonsten, 
men i denna stimulerande och välskrivna studie 
föreskrivs inget. I stället ägnar sig författaren åt 
orsakssammanhang kring barnlitteraturens särart 
och. dess status i det totala litterära systemet. 

Från början, hävdar hon, har en stor del av 
bamlitteraturen befunnit sig "in a netherland of 
art and instruction" - tyngd och ofta trivialiserad 
av moral pedagogik och därmed också betraktad 
med misstro av det vuxenlitterära etablissemang
et. Förhållandet harfått flera olyckliga fOljder: de 
odiskutabla estetiska kvalifikationerna hos 
många verk har inte uppmärksammats, medan 
barnboksförfattarna har drivits att pendla mellan 
fOrnekande ("jag skriver inte alls för barn') och 
bejakande av massmarknadens krav Oag ger ba
ra barnen vad de vill ha"). Litteraturforskarna å 
sin sida har i stor utsträckning negligerat hela 
litteraturen som sådan. 

[ sistnämnda avseende föregår Shavit själv 
med gott exempel när hon alldeles självklart utgår 
från föreställningen om barnböckerna som en del 
av litteraturens "polysystem". Barnlitteraturen 
måste accepteras som ett legitimt och angeläget 
forskningsfält; barnens böcker är litteratur och 
inte läroböcker. 

I bokens 7 kapitel anläggs såväl estetiska, stilis
tiska som språkvetenskapliga aspekter. Författa
ren anknyter till nyare texttolkningsmetoder 
(speciellt semiotik) men för också viktiga resone
mang om hur t ex författarnas självsyn, samhäl
lets förväntningar och läsarnas underförstådda 
krav påverkar barnböckerna. 

En av de mest spännande diskussionerna gäller 
"textens ambivalenta status" d v s den för bam
litteraturen unika omständigheten att texten. för 
att riktigt accepteras, skall tilltala både vuxna 
(förläggare, förmedlare. kritiker) och barn (läsa-
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re). Enligt Shavit kan författarens tvehågsenhet
extremt uttryckt - resultera i antingen populärlit
teratur (det barn "vill ha") eller sofistikerade tex
ter och bilder som går barnen förbi men tilltalar de 
vuxna. Största utsikten till kanonisering har de 
böcker som lyckas nå båda kategorierna, även 
om bara vuxna ser att två olika modeller så att 
säga har tillämpats. Praktexemplet är Lewis Car
rolls Alice som ägnas en s peciell studie ur just 
denna synvinkel. (lmfr Vivi Edströms översikt s. 
4) 

Zohar Shavits bok behandlar för barnlitteratn
ren högst väsentliga frågor; sådana som brukar 
röra upp starka känslor när barnböcker diskute
ras. Vem och vad formar egentligen barnlitteratu
ren i vaIje epok, varför erkänner så få barnboks
fOrfattare att de skriver för barnen, varför är det 
så svårt att få t o m klassiska barnböcker accep
terade som en del av ett lands nationallitteratur? 
De frågorna behöver ständigt hållas levande -
men intelligenta och ibland kontroversiella svar, 
som de Zohar Shavit ger, behövs också. 
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Zohar Shavit är Senior Lecturer i poetik och kom
parativ litteratur vid universitetet i Tel Aviv, men 
har också tillbringat fiera forskarår i V ästtysk
land. Sedan 1985 är hon styrelsemedlem i IRSCL 
(International Research Society of Children' s Li
terature). 


