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Sammanfattning

Intresset för barnlitteratur och barnlitteraturforskning är förhållandevis ungt både i 
Europa och i arabvärlden. I denna uppsats analyseras fem moderna arabiska barnböcker 
med avseende på hur barn skildras som individer, deras behov, deras perspektiv och 
deras relationer till vuxenvärlden. En utgångspunkt är att synen på barns rättigheter är 
viktig för utvecklingen mot demokrati i ett samhälle. Barnlitteratur kan antingen stödja 
eller ifrågasätta traditionella värderingar. Resultatet visar att barns ageranden och deras 
egna uttryck för sina grundläggande behov är oberoende av kulturen, men att denna har 
stark inverkan på hur de vuxna ser på barns behov och på hur barnens perspektiv tas 
tillvara. Barnlitteraturen har en uppgift att vara den rebelliska röst, som barnen ännu inte 
alltid och överallt har möjlighet att vara. Barnlitteratur är ofta skriven med ett dubbelt 
tilltal och riktar sig till både barn och vuxna. Den kan därmed även få rollen av en 
samhällskritisk röst. 

Nyckelord
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1. Inledning

1.1 Europeisk barnlitteratur

Barnlitteratur är en ung företeelse, som i Europa kan härledas till Upplysningstidens syn 

på barnet som en människa i utveckling och inte bara en vuxen i miniatyr. Barnet sågs 

som en ”tabula rasa” – ett oskrivet ark, som med hjälp av sinnesintryck, erfarenheter och 

en god uppfostran, skulle formas till en duglig samhällsmedborgare. Jean-Jacques 

Rousseau´s utvecklingsroman Émile är ett exempel på uppfostringslitteratur från denna 

tid. 1700- och 1800-talens uppfostringsiver avlöstes av en romantiskt sentimental syn på 

barndomen för att under efterkrigstiden ge plats åt den fiktiva barnlitteratur som finns 

idag. (Asplund Carlsson 2003: 7). Den europeiska barnlitteraturen är idag en egen, 

välrenommerad genre, som försöker spegla barns värld och intresseområden. Läsningen 

har som mål att roa och underhålla barnen, inte primärt att fostra dem. På senare år har 

röster höjts för att inte längre klassificera ”barnlitteratur” som en enhetlig genre. 

Litteratur med barn som målgrupp rymmer i sig flera olika genrer, som alla har sin egen 

estetik (Nikolajeva 2004: 21-24).

1.2 Arabisk barnlitteratur

Arabisk barnlitteratur är av senare datum. Den muntliga berättartraditionen har varit stark 

i arabvärlden. Berättelserna speglade livet och tjänade som moraliska rättesnören och de 

har varit kraftfulla medel att reglera det sociala livet. Berättaren anpassade sitt 

framförande efter publiken och denna flexibilitet var en del i själva berättartraditionen. I 

både österländsk och västerländsk tradition har även fabeln använts som en sedelärande 

berättelse riktad till både vuxna och barn. Exempel på detta är den gamla indisk-iranska 

fabelsamlingen Kalila och Dimna, som översattes till arabiska av ‘Abdallah ibn al-

Muqaffa i mitten av 700-talet e.v.t., Aisopos’ fabler från 600-talet f.v.t. och La Fontaine’s 

Fabler från 1600-talet. De sk furstespeglarna är en annan litterär genre, som förekom 

både i öst och i väst, främst under medeltiden. De syftade till att förbereda unga härskare 

för deras uppgift och förmedlade inte bara praktiska anvisningar i härskandets konst, 

utan gav även kunskaper i teologi, filosofi och etiskt förhållningssätt. De första egentliga 

barnböckerna på arabiska gavs ut i Egypten i slutet av 1800-talet. Rifa’a al-Tahtawi och 

Muhammed Uthman Jalil skrev sedelärande berättelser riktade till barn.  Dessa följde 

den europeiska upplysningslitteraturens didaktiska innehåll och stil.  En pionjär för 

arabisk barnlitteratur var Kāmil al-Kilani (1897-1959), som var verksam i Egypten. Han 
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började med att översätta klassiska internationella verk för barn och skrev sedan även 

själv böcker riktade till barn, med syfte att ge spänning och underhållning (Mdallel 

2004). Före 1950-talet gavs få barnböcker ut och barnlitteratur hade generellt lågt 

anseende. Det didaktiska syftet var framträdande och underhållningsvärdet blev helt 

underordnat detta. Böckerna var tryckta på billigt papper, bilderna var enkla och 

innehållet moraliserande. ”This tendency, which is decreasing in the Western societies, is 

still very much alive in the Arab societies, where children’s literature is basically meant 

to teach children, to remind them of the dichotomy between good and evil (Mdallel 

2003: 11). Man kan fundera över om inte Koranens ställning som etiskt rättesnöre har 

påverkat inriktningen av barnlitteraturen i arabvärlden. Skriften har som främsta syfte att 

vägleda människor till den raka vägen och detta gäller för såväl vuxna som barn. Det är 

först under de senaste 10 åren, som barnlitteratur har blivit en egen genre med ett eget 

värde, som drar till sig goda författare och illustratörer. Kvaliteten och anseendet har 

höjts väsentligt, inte minst genom att flera barnlitterära priser har instiftats. Bland dessa 

kan nämnas Sheikh Zayed Book Award, som instiftades 2007 i Abu Dhabi och Etisalat 

Prize for Arabic Children´s Literature, som grundades 2009 och som sedan 2010 

administreras av UAE:s sektion av International Board on Books for Young People. 

Reading Here, There and Everywhere är ett pris som grundades 2010 av Anna Lindh 

Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures, som har sitt 

huvudkontor i Alexandria. 

Egypten, Libanon och Förenade Arabemiraten är idag de främsta centra för 

barnboksutgivning i arabvärlden (Dünges: 2011: 171-172). 

I Sverige uppmärksammas arabisk barnlitteratur alltmer, då arabiskan håller på att bli det 

största främmande språket i Sverige. En nystartad webbsida med bra och aktuell 

information om arabisk barnlitteratur är http://www.arabarnlitt.se av bibliotekarie 

Elisabet Risberg, ansvarig för den arabiska boksamlingen vid Internationella biblioteket, 

Stockholms stadsbibliotek.

1.3 Litteratur och samhälle

Inom den gren av litteraturvetenskapen som kallas litteratursociologi undersöks 

samspelet mellan litteratur och samhälle. Här ställs frågor som: Vad betyder litteraturen 

för samhället? Hur syns samhällsförändringar i litteraturen? Under vilka villkor existerar 

litteraturen i samhället? (Svedjedal: 2012: 78-79). Som exempel på barnlitteraturens 

olika villkor i arabvärlden kan nämnas att ett stort antal ryska barnböcker har översatts i 

Syrien, vilket ligger  i linje med Baathpartiets socialistiska samhällssyn. I Saudiarabien, 

http://www.arabarnlitt.se


6

med dess långvariga relationer med västvärlden, har man i stället valt att översätta och 

publicera engelska och franska barnböcker (Mdallel 2004). De sociala och politiska 

kontexterna skiljer sig mycket mellan olika arabländer och detta får naturligtvis 

genomslag i den litteratur som produceras. Levanten och Nordafrika har genom sitt 

geografiska läge och den tidigare politiska situationen varit utsatta för mer inflytande 

från Europa än tex. länderna på den arabiska halvön och Irak.

Amy Singer identifierar i sin artikel ”A Novel Approach: The Sociology of Literature, 

Children’s Books and Social Inequality” två kategorier av barnböcker. Den första består 

av böcker som beskriver och understödjer ojämlika sociala förhållanden. Deras syfte är 

främst didaktiskt - att forma och anpassa barnen till rådande maktstrukturer, medan 

böcker i den andra kategorin i stället identifierar och försöker bryta den sociala 

ojämlikheten (Singer 2011: 307).

1.4 Problemområde

Litteraturens uttryck och inverkan är en viktig faktor i utvecklingen av både individer 

och samhällen. Den speglar och kan på lång sikt förändra samhällsstrukturer. 

Barnlitteratur är en social produkt och en social kraft (Mdallel 2004). Forskningsområdet 

sträcker sig därför långt utanför det omedelbart humanistiskt-litterära-estetiska fältet och 

har ett brett tvärvetenskapligt intresse. Att undersöka hur barnlitteratur speglar 

barnperspektivet i familj och samhälle är att undersöka grundläggande demokratiska 

värden. I FN:s barnkonvention artikel 13 sägs att: ”Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. 

Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida 

information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 

genom annat uttrycksmedel som barnet väljer”. Barnperspektiv och barns perspektiv är 

inte synonyma begrepp. Barnperspektiv handlar om den position som barn ges i olika 

sammanhang, ofta liktydigt med barns rättigheter, medan barns perspektiv avser barns 

egna bidrag till någonting. Skillnaden kan uttryckas som den mellan att bli betraktad och 

att betrakta. Den som betraktar har alltid ett övertag över den som betraktas - en fråga om 

maktpositioner. Barn är alltid i en underordnad position i relation till vuxna (Johansson, 

Pramling Samuelsson 2003: 1-4). Synen på barns behov och rättigheter påverkar 

samhällets utveckling och kan vara avgörande för framtida social och politisk struktur. I 

linje med detta resonemang har barnboksförfattare och illustratörer en viktig social och 

politisk roll att både försvara barnperspektivet och att försöka ge röst åt barn och deras 

tankar - barnens perspektiv. 
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1.5 Tidigare forskning

Intresset för barnbokens speciella berättelseform har funnits sedan 1960-talet i Europa. 

Den tyska barnboksforskaren Anna Krüger uppmärksammade i sin artikel ”Bausteine des 

Erzählens” från 1967, Erich Kästners och Astrid Lindgrens höga anspråk på och tillit till 

barns språkkänsla (Edström 2013:182). Enligt Edström visar Krüger hur, i Astrid 

Lindgrens fall, “författarens kvicksilveraktiga sätt att spegla barns lättrörliga väsen, deras 

skiftande, ofta häftiga känslor, bestämmer själva språkformen med dess lustbetonade 

vighet”. Det avancerade språket hjälper barnen att utvecklas både känslomässigt och 

språkligt, menar hon. Vivi Edström är en förgrundsgestalt inom svensk 

barnlitteraturforskning. Hennes bok Barnbokens form har varit normbildande för senare 

forskning inom ämnet. Maria Nikolajeva är en ryskfödd, svensk litteraturvetare, som 

betytt mycket för utvecklingen av barnlitteratur som ett eget forskningsfält. I sin 

doktorsavhandling The Magic Code från 1988 använder hon, som en av de första i 

Sverige, strukturalistiska teorier i sin analys av fantasylitteratur för barn. Nikolajeva var 

verksam som professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet under åren 

1999-2008. Hennes böcker Barnbokens byggklossar och Bilderbokens pusselbitar är 

standardverk inom modern barnlitteraturforskning. Maria Nikolajeva innehar för 

närvarande en nyskapad professur i barnlitteratur vid University of Cambridge.

Mycket litet forskning har gjorts inom området arabisk barnlitteratur tidigare. Mathilde 

Chèvre disputerade 2013 vid Aix-Marseille Université på en avhandling om arabisk 

barnlitteratur publicerad efter 1967. Efter förlusten mot Israel i sex-dagars-kriget skrevs 

ett stort antal arabiska barnböcker främst i Syrien, Libanon och Egypten. Dessa ville 

skildra den vardagsvärld, som barnen växte upp i och var starkt influerad av tidens 

ideologiska klimat med en idealisering av framtiden. Denna socialt influerade litteratur 

kallas av Chèvre för ”une nahda pour les enfants” och ses av henne som en förelöpare till 

och en grund för senare års arabisk barnlitteratur (Chèvre 2013: Résumé). 

Under adressen http://lirelelivre.hypotheses.org finner man den blogg, som hon skrev 

under arbetet med sin avhandling. 

Det finns tre kandidatuppsatser, en från Mälardalens högskola 2010 och två från 

Göteborgs Universitet från 2011, som alla har granskat arabiska barnböcker. Samtliga 

dessa belyser främst genusperspektivet i arabisk barnlitteratur, men även barns utsatthet i 

krigets vardag (Teyem 2010, Cedernil 2011 och Petersson 2011). Paulina Göths 

kandidatuppsats från 2012 diskuterar stil och stilnivåer i en översättning av en Astrid 

Lindgren-text om Pippi Långstrump till arabiska. Göth finner att den för Astrid Lindgren 

så typiska växlingen mellan ett ibland högtravande språk och vardagliga mer 

http://lirelelivre.hypotheses.org
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slangbetonade uttryck är svåra att översätta till arabiska. Pippi tar sig makt, hon betraktar 

sin omgivning ur sitt eget perspektiv, men behärskar också vuxenvärldens koder.  Detta 

speglas i hennes speciella, egenartade språk. I den arabiska översättningen används 

genomgående modern standardarabiska - fuṣḥā. En del av den komiska och satiriska 

effekten i texten går därför inte fram i den arabiska översättningen (Göth 2012). Pippis 

perspektiv får ge vika för traditionens bud.

Hur kommer det sig då att barnlitteratur har varit så underrepresenterad i forskningen, 

särskilt i arabvärlden? Detta hänger sannolikt samman med barnlitteraturens generellt 

låga status, som i sin tur är en konsekvens av synen på barn och deras behov och 

rättigheter att komma till tals som individer. Samma fenomen gäller för kvinnliga 

författare och litteraturforskning kring dem. Kvinnliga författare mäts efter en annan 

skala och sk “kvinnolitteratur” betraktas ofta som mer lättviktig och mindre allmängiltig. 

Den patriarkala maktordningen avspeglar sig i kulturnormerna i både öst och väst och 

den behöver utmanas, ifrågasättas, diskuteras och nyanseras. Här har en nytänkande 

litteraturforskning en viktig funktion att fylla.

1.6 Syfte

Barns intressen, behov och viljor kommer ofta i konflikt med vuxenvärldens normer för 

gott uppförande - hörsamhet, renlighet, stillsamhet, lydnad mm.  Syftet med denna studie 

är att undersöka hur barns egna behov, vilja och känslor uttrycks i nyare arabisk 

barnlitteratur mot bakgrund av FN:s Barnkonvention, som är ratificerad av alla länder i 

Mellanöstern och Nordafrika. Om Barnkonventionens mål förverkligas kan det tänkas 

påverka utvecklingen av framtidens samhällen mot ökad tolerans och minskad 

polarisering mellan öst och väst. ”Arabic children’s literature is crucial to the 

development of Arab society and, in view of globalization, is key to keeping Arab culture 

and the Arabic language alive. Thus, children’s literature has been getting more attention 

recently in the Arab world” (Dünges 2011: 179). Diglossifenomenet, att det finns två 

skilda språk för skilda domäner parallellt i samhället, har en särskild relevans inom den 

arabiska barnlitteraturen. Traditionellt skrivs all litteratur, även för barn, på modern 

standardarabiska - fuṣḥā, men alltfler röster höjs för att barnlitteratur ska finnas 

tillgänglig på den dialekt som är barnens naturliga språk. Detta är en viktig faktor för att 

kunna nå ut till större grupper av läsare och är därmed en del i en demokratisk 

utveckling.

Studien vill också se om det förekommer rebelliska drag, i form av verbala eller fysiska 

protester mot vuxenvärlden, skildrade hos barn - om Pippi Långstrump, Lotta på 
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Bråkmakargatan och Emil i Lönneberga möjligen har några gelikar i arabvärlden - och 

hur dessa tendenser i så fall hanteras av vuxenvärlden. Ett övergripande syfte är att 

uppmärksamma litteraturens läkande kraft - att vara ett insiktsfullt vittne och ge 

möjlighet att värna barns rättigheter i ett vuxennormativt samhälle.

1.7 Frågeställning                                                                                                                                   
Hur uttrycks barns egen vilja och egna behov i några utvalda moderna arabiska 

barnböcker? 

Underfrågor: 

Finns rebelliska tendenser, i form av verbal eller fysisk opposition, skildrade hos barn 

gentemot vuxenvärlden? Hur bemöts i så fall dessa av de vuxna?

2. Teorier

2.1 Queerteori

”Barnlitteratur skrivs av en social grupp för en annan social grupp, av en grupp som har 

makt för en grupp som är maktlös och förtryckt, ekonomiskt och 

ideologiskt” (Nikolajeva 2004: 16). Nikolajeva lyfter fram queerteorin som ett 

ifrågasättande av ett enda givet förhållande som norm. Hon skriver vidare: ”Ingenstans 

syns maktförhållandena tydligare än i barnlitteraturen - det raffinerade instrument som i 

århundraden har använts för att fostra, undertrycka och socialisera en viss 

samhällsgrupp”. Nikolajeva översätter queerteorins begrepp ”heteronormativitet” till 

”vuxennormalitet”.  Nikolajeva använder uttrycken ”heteronormalitet” och 

”vuxennormalitet” (Nikolajeva 2004: 17), vilket förefaller kunna vara en missuppfattning 

av orden. Jag väljer att i stället använda begreppet ”–normativitet”   i enlighet med den 

terminologi som används av Judith Butler, en av grundarna till och förgrundsgestalterna 

inom queerteorin (Butler 1999: 27). I förordet till sin bok Genustrubbel skriver Butler 

anekdotiskt om ett eget barndomsminne: ”Enligt det resonemang som var förhärskande i 

min barndom skulle man aldrig ställa till med trubbel, eftersom man just därigenom 

kunde råka i trubbel. Revolten och reprimanden tycktes lyda under samma villkor, ett 

fenomen som gav upphov till min första avgörande insikt i maktens förslagenhet”. 

Queerteorin har sina rötter i poststrukturalismens tankar om att etablerade 

samhällsstrukturer styr individers villkor och att de även medverkar till att bibehålla 

majoritetssamhällets stabilitet och dominans, dvs makt. I litteraturen kan  
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maktförhållanden speglas och uttryckas. En arbetarförfattare ger en alternativ bild av 

livsvillkoren i ett samhälle jämfört med en författare ur överklassen. En kvinna kan 

förmedla ett annat perspektiv än en man på ett skeende eller en relation. I denna uppsats 

vill jag studera om och hur några arabiska barnboksförfattare ger röst åt barn, åt deras 

känslor och behov och därmed är deras företrädare för en alternativ maktordning 

gentemot vuxenvärldens normer och uppfostringsambitioner. 

2.2 Karnevalsteori

Tillsammans med queerteorin använder Nikolajeva Michail Bachtins karnevalsteori för 

att förklara barnlitteraturens väsen. Bachtin skildrar ”den medeltida karnevalen som en 

tidsbegränsad upp-och-nervändning av den etablerade ordningen, när samhällets alla 

maktstrukturer byter plats”…”De vuxna författarna kan inte utan vidare avskaffa 

vuxennormaliteten, men de kan, genom barnlitteraturens karneval, göra de unga läsarna 

medvetna om att de vuxnas normer och regler inte är absoluta” (Nikolajeva 2004: 17-19). 

Bachtin analyserar François Rabelais’ verk och tankar i brytningstiden mellan Medeltid 

och Renässans. Makten kunde kritiseras i karnevalens ”omvända hierarki”  och 

”bakvända värld”, men bara inom givna gränser (Bachtin 1986: 373). På samma sätt kan 

Pippi Långstrump i sin egen iscensatta karneval utmana vuxenvärldens normer och 

regler. Även om barnlitteraturen inte kan ändra maktförhållandena mellan vuxna och 

barn, så kan den hjälpa barnet att ifrågasätta de vuxnas auktoritet och tolkningsföreträde. 

Den kan hjälpa till att värna om barnets integritet och autonomi på ett liknande sätt som 

de medeltida gycklarna hjälpte människor att uthärda maktens förtryck och övergrepp. 

I den svenska barnlitteraturen finns en tradition att i karnevalisk form hävda barns behov 

gentemot vuxenvärldens normer. Exempel på sådana barnskildringar är de upptåg och 

hyss, som görs av Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och Lotta på Bråkmakargatan. 

Jag vill se om liknande grepp förekommer i arabisk barnlitteratur.

2.3 Psykoanalytisk teori

Ytterligare en teoretiker är på sin plats att nämna. Psykoanalytikern Alice Miller ägnade 

sitt liv och författarskap åt att upprätta det misshandlade barnets sanning. I boken Riv 

tigandets mur myntar hon begreppet ”det insiktsfulla vittnet” som en beteckning för en 

vuxen människa som ser och förstår barnet i dess utsatta situation. Dessa ”insiktsfulla 

vittnen” kan bilda ett uppfångande nät och hjälpa barnet att leva med och inte mot sitt 

förflutna. När barnet vet att det är sett och respekterat kan läkning ske (Miller 1991: 

132). Här har litteraturen en viktig roll - att skildra situationer och formulera tankar och 
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känslor, som kan vara svåra att identifiera och att prata om för ett barn. Litteraturen får 

rollen av ett ställföreträdande ”insiktsfullt vittne”. 

Dessa tre teorier kan tillsammans med den didaktiska uppfostringsfilosofin från 1700-

talet utgöra en grund för olika sätt att se på barn och barns situation såsom de skildras i 

barnlitteraturen.

2.4 Narratologi

När det gäller den litterära analysen utgår jag från narratologisk teori och metod. En 

förgrundsgestalt inom narratologin är den franske litteraturteoretikern Gérard Genette. 

Genette verkade i den strukturalistiska rörelsens anda, med rötter i den strukturella 

lingvistiken. Dess förgrundsgestalt, Ferdinand de Saussure, myntade begreppen ”le 

signifié” för det betecknade och ”le signifiant” för det betecknande. Här lades grunden 

för åtskillnaden mellan det som inom narratologin kallas ’historia’ - vad som berättas till 

skillnad från ’berättande’ - hur det berättas.  I sitt arbete Discours du récit från 1972, 

översatt till engelska av Jane Lewin - Narrative Discourse - an Essay in Method 1983, 

presenterar Genette en strukturell teori för berättandet, som har kommit att bli 

vägledande för modern narratologisk forskning. Med utgångspunkt från Marcel Proust’s 

romansvit À la recherche du temps perdu tog Genette fram en verktygslåda av begrepp 

för att systematiskt karaktärisera berättandets teknik. Detta möjliggjorde en formell, 

strukturerad analys av berättandets syntax, snarare än en tolkning av berättelserna, som 

tidigare teoretiker hade gjort.  Att metoden framgångsrikt kunde tillämpas på ett så 

komplext verk, som Proust’s visar på dess användbarhet. 

De begrepp och termer som används i min analys presenteras i metodavsnittet nedan.

2.5 Semiotik

Semiotik (från grekiskans semeion, ‘tecken’) är läran om tecken i dess vidaste betydelse -  

symboler, texter, bilder, musik, mode etc. - allt som kan “läsas” som ett budskap. 

Kommunikation och meningsskapande är centrala begrepp och till skillnad från andra 

kommunikationsteorier intresserar sig semiotiken mer för innehållet i budskapet än för 

den tekniska procedur med vilken ett budskap överförs (Ekström 2008: 17). Även 

semiotiken har sin grund i den strukturalistiska skolan och dess åtskillnad mellan form 

och innehåll. Ett tecken har alltid både en form, som t.ex en bild eller ett ljud, och ett 

innehåll. Innehållet skapas hos mottagaren genom de föreställningar och associationer 

som denne förknippar med tecknet. Dessa är nära förknippade med språket och med 

sociala och kulturella föreställningar kopplade till detta. Den bokstavliga, konkreta 
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betydelsen av tecknet kallas denotation, t. ex en bil är ett fortskaffningsmedel. En 

djupare, associativ, känslomässig eller ideologisk betydelse ryms inom den konnotativa 

tolkningen av tecknet. En bild av en Porsche får representera, inte bara en bil som ett 

fortskaffningsmedel utan även rikedom, snabbhet och lyx, som konnotativt kopplas till 

föreställningen om denna bil.  Den konnotativa tolkningen är inte individuell, utan utgör 

en gemensam grund för föreställningarna inom en kultur. Detta gör att konnotativa 

tolkningar kan drabbas av risk för missförstånd om de kulturella världarna skiljer sig åt. 

Ett tydligt och dramatiskt exempel på detta är de olika tolkningar av konstnären Lars 

Vilks Muhammedteckningar, som har gjorts beroende på kulturell, religiös och 

ideologisk tillhörighet.

                             

3. Metod 

3.1 Litteraturteoretiska metoder

Narratologi är både en litteraturvetenskaplig  teori och en systematisk metod att 

analysera text. I denna uppsats använder jag narrativ analys som metod för att undersöka 

barnperspektivet i fem utvalda moderna arabiska barnböcker. 

Semiotisk analys tillämpas för vissa textavsnitt, som jag bedömer ger utrymme för 

konnotativa tolkningar, för bedömning av intertextualitet och framför allt i analysen av 

några bilder.

Innehållsanalys och diskursanalys är andra tänkbara metoder, som dock valts bort, då den 

narrativa analysmetoden I sig omfattar såväl innehåll som diskurs (Bergström & Boréus 

2012: 26-24). 

Narrativ analys är en systematisk metod att undersöka text. Stommen i en berättelse är ett 

antal händelser, som i kronologisk följd bildar en händelsekedja, ett skeende - historien 

eller intrigen. Med narrativ analys undersöks texten på två nivåer. Dels identifieras själva 

historien - vad det är som händer - händelseförloppet och den miljö och de karaktärer 

som medverkar i detta, dels hur historien berättas - berättandet eller narrativet 

(Nikolajeva 2004:  49; 145 och Vulovic 2013: 57-58). Det engelska uttrycket ’story-

telling’ förenar i ett ord denna helhet. Kopplingen till de Saussure’s begrepp ‘le signifié’ 

för historien och ‘le signifiant’ för berättandet är tydlig.

I det antika dramat är händelseförloppet överordnat personskildringen. Karaktärerna är 

statiska och har som enda uppgift att föra händelserna framåt. Skildringen är mimetisk - 

visande. Med utvecklingen av romankonsten kom ett nytt sätt att skildra händelser - det 

diegetiska eller berättande (Nikolajeva 2004: 158). Detta innebar en förskjutning av 
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fokus från bara handlingen till ett intresse för karaktärernas tankar och känslor. En öppen 

eller dold berättarröst tillkom och historien kompletteras med beskrivningar, tankar och 

reflektioner. Barnlitteratur kan sägas vara en sammansmältning av dessa berättartekniker 

med sin kombination av bilder och text, som både visar och berättar. Bilden kan förstärka 

eller komplettera berättelsen och i vissa fall även förmedla något som inte uttrycks i den 

berättande texten. 

I varje berättelse kan man urskilja en berättarröst. Berättarröstens synvinkel kan variera. 

Genom vems ögon upplevs historien? Är berättaren extern eller intern? Befinner sig 

berättaren utanför eller inne i berättelsen?  Rör det sig om en  tredjepersonsberättare eller 

är berättelsen skriven i jagform? Fokalisering innebär att vi upplever det som om den 

fokaliserade karaktären berättar, men bakom denna finns alltid en dold berättare. Inom 

barnlitteraturen är användandet av fokalisering en vanlig teknik, eftersom den bidrar till 

inlevelse och dramatik. Vi urskiljer ofta ett dubbelt tilltal, där den fiktiva jag-berättaren 

vänder sig till barnet och den dolda berättarrösten förmedlar ett underliggande budskap 

till den vuxne medläsaren (Nikolajeva 2004: 147).

En viktig skillnad mellan historia och berättande är förhållandet till tiden - berättelsens 

temporalitet. Dess grundläggande komponenter är ordning, hastighet och frekvens. I en 

historia är händelseförloppet alltid kronologiskt, medan det i berättandet finns en frihet 

att frångå det strikt kronologiska skeendet. En berättelse kan börja mitt i en historia - in 

medias res - och ge återblickar till händelser som inträffade innan historien började, för 

att sedan följa historiens tid igen. Historiens och berättelsens tid behöver alltså inte följas 

åt. En sammanfattning gör berättelsens tid kortare än historiens, medan en beskrivande 

paus gör berättelsens tid längre än historiens. I en dialog löper historien och berättandet 

synkront. Sammanfattningar är vanliga i äldre, didaktiska barnböcker, men tendensen 

världen över går mot att skriva expressiva scener. Kanske har utvecklingen av 

filmkonsten en del i denna utveckling, som kan ses som en återgång till ett mer 

mimetiskt berättande. Barnböcker spänner ofta över en kort tidsrymd, vilket motsvarar 

barnets här-och-nu-perspektiv och är relaterat till barnets kortare levnadslängd 

(Nikolajeva 2004: 205; 218-220). 

Andra berättartekniska grepp som ofta förekommer inom barnlitteraturen är repetitioner, 

bildspråk, ordlekar, ramsor och onomatopoetiska uttryck (Nikolajeva 2004: 235-237). 

Nikolajeva följer mycket nära de begrepp som myntades av Gérard Genette och jag 

kommer i analysen att använda mig av hennes terminologi. 

Följande parametrar kommer att användas i analysen:
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Historia: händelser och miljö

Historia: huvudkaraktär, bikaraktärer

Berättelse: berättarperspektiv, ev. fokalisering

Berättelse: temporalitet, historiens tid, berättelsens tid, repetitioner

Berättelse: bildspråk, metaforer

Berättelse: intertextualitet, påverkan från andra texter

Semiotisk analys innebär att texten och bilderna granskas ur de båda aspekterna 

denotation och konnotation - textens och bildernas konkreta, uppenbara, bokstavliga 

betydelse och en djupare tolkning kopplad till de gemensamma kulturella föreställningar 

som finns i ett samhälle (Ekström 2008: 24). Denna metod är väl ägnad att använda på 

barnlitteratur, men förutsätter förtrogenhet med språket, kulturen och samhället. 

Barnlitteraturens dubbla tilltal, både till barnet och till den vuxne läsaren, lämnar ett 

utrymme för både denotation och konnotation. Det är ett faktum att god barnlitteratur 

med behållning läses av både barn och vuxna, men att man får ut olika saker ur 

läsningen. 

3.2 Översättning och transkribering

Mina översättningar är gjorda med hjälp av Hans Wehr’s A Dictionary of Modern Written 

Arabic och Arabic English Offline Dictionary. För vissa kulturspecifika begrepp, som 

maträtter och lekar har jag googlat på det arabiska ordet och via bildfunktionen kunnat få 

en uppfattning om begreppet i fråga. Detta gäller även moderna betydelser, som saknas i 

Wehr’s ordbok. Ett sådant exempel är t.ex. نحص  ṣaḥn ’tallrik’ i den överförda betydelsen 

‘parabolantenn’. Jag har även rådfrågat arabiska modersmålstalare om enstaka ord och 

uttryck. Ambitionen med översättningarna har varit att hitta adekvata uttryck på svenska, 

som motsvarar innehållet i den arabiska texten. I vissa fall har jag kompletterat med en 

ordagrann översättning.

Vid transkribering har jag använt det system som förordas i häftet Formalia - att 

transkribera av professor Elie Wardini vid Avdelningen för Mellanösterns språk och 

kulturer vid Stockholms universitet (Wardini 2013). Bokstaven ظ transkriberas dock som 

ẓ av tekniska skäl. För att underlätta sökningar har jag i enstaka fall valt att använda den 

stavning av personnamn, som finns på resp. bokförlags engelskspråkiga hemsida. Så har 

jag till exempel skrivit al-Khayyāṭ i stället för al-ḫayyāṭ och Khālid i stället för  ḫālid.
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4. Material
 
4.1 Källor och avgränsningar

Jag har valt fem böcker som riktar sig till barn i åldrarna 6-9 år. Åldersanvisningarna är 

gjorda av resp. bokförlag. Böckerna är skrivna på arabiska och översättningarna är mina 

egna. Bibliotekarie Elisabet Risberg vid Internationella Biblioteket i Stockholm har, med 

sitt specialkunnande om arabisk barnlitteratur, bistått med ovärderlig hjälp i 

urvalsprocessen. Ett kriterium har varit att böckerna inte ska vara äldre än fem år gamla. 

Två av böckerna publicerades under 2012, två under 2014 och en under 2015. 

Författarna ska också vara födda, hemmahörande och verksamma i ett arabland. Detta 

gäller för alla utom för Maitha’ al-Khayyāṭ, som föddes i UAE men tillbringade stora 

delar av sin barndom i USA och Storbritannien. Hon är nu bosatt och verksam i UAE. 

Motivet till denna avgränsning är att den kulturella och politiska kontexten ska vara 

likartad för författare och läsare. Det innebär inte att den sociala kontexten nödvändigtvis 

är densamma. En av litteraturens uppgifter är att bygga broar mellan olika sociala 

miljöer. Avgränsningen utesluter småbarnsböcker och ungdomslitteratur, som skulle 

kunna vara av  intresse för frågeställningen. Dessa ryms dock inte inom ramen för detta 

arbete. De första skolåren är en tid av begynnande självständighet. Världen vidgas och 

skolstarten innebär ett ifrågasättande av föräldrarna som enda auktoriteter. Samtidigt 

ställer vuxenvärlden och skolan nya och högre krav på barnens liv och beteenden. 

Åldersgruppen ger därför goda förutsättningar att skildra den problematik som studien 

avser att undersöka – spänningsfältet mellan barn- och vuxenvärlden och barnets gryende 

medvetande om en omvärld utanför hemmet och den egna integritetens möjligheter. 

4.2 Urval och begränsningar

Ett tänkbart urval hade kunnat vara att välja de mest frekvent utlånade böckerna på 

Internationella biblioteket vid Stockholms Stadsbibliotek, oavsett utgivningsland. En 

nackdel med detta förfaringssätt är att materialet skulle kunna komma från ett begränsat 

område/land beroende på låntagarnas nationella/kulturella hemvist. Böckerna kanske inte 

heller skulle vara representativa för periodens barnboksutgivning, utan spegla den vuxne 

låntagarens litterära preferenser. Detta senare skulle i viss mån kompenseras av att 

böckerna fick vara högst 5 år gamla. Alternativet blev att välja böcker från några 

välrenommerade förlag med spridning över så många länder som möjligt. Kalimāt är det 

största förlaget i UAE och här ges barnböcker från hela arabvärlden ut. Libanon är 
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traditionellt stort inom bokutgivning och det välrenommerade Tamerinstitutet ger ut 

böcker främst från Palestina. Urvalet är mycket begränsat och många arabländer är inte 

representerade. Självklart kan man därför inte dra några generella slutsatser av 

materialet.

En begränsning, eller en bias i analysen kan vara mitt eget etnocentriska perspektiv, som 

påverkar min värdering av vad som är ett korrekt barnperspektiv både vad gäller 

rättigheter och psykologiskt välbefinnande i andra kulturer. FN:s barnkonvention är i sig 

en produkt av västlig ideologi, men den är ratificerad av 196 länder, däribland samtliga 

arabländer. Med detta i åtanke väljer jag dock att i min analys utgå från att 

barnkonventionens uppfattning om barns grundläggande behov är allmängiltig och att 

barns behov är mänskliga och universella. Anmärkningsvärt nog är USA det enda land, 

som hittills inte ratificerat konventionen (www.unicef.se).

5. Analys

5.1 Disposition

Analysen inleds med en kort presentation av författaren. Där ingenting annat nämns har 

information till denna tagits från resp. bokförlags hemsida. Illustratörens namn och även 

nationalitet nämns, där det har varit möjligt att få fram denna, men utan ytterligare 

presentation. I arabvärlden är det sällsynt att en barnbok skrivs i samarbete mellan 

författare och illustratör. Illustrationerna görs i efterhand, ibland i ett annat land och ofta 

utan författarens medverkan. Teckningarna kommer på detta sätt att avspegla 

illustratörens tolkning av boken (Personlig kommunikation Elisabet Risberg, 20160203). 

Efter ett referat av historien - händelseförloppet, följer en analys av berättandet och en 

diskussion om vad som kan utläsas och tolkas ur narrativet. Den första berättelsen är den 

längsta av de fem böckerna och har genom sin dagboksform karaktären av kapitelbok, 

medan de övriga fyra böckerna har ett klassiskt bilderboksformat. Som en förenkling 

kommer böckerna att betecknas med siffrorna 1 - 5 i den sammanfattande diskussionen. 

5.2  Khālid Jum‘a, ةیئادتبا ذیملت تاركذم   muḏakkirāt talmīḏ ’ibtidā’īya ’En 
lågstadieelevs dagbok’ (1)

Khālid Jum‘a är främst poet och barnboksförfattare. Han har givit ut nio diktsamlingar 

och ett 20-tal barnböcker och dessutom skrivit teaterstycken och sångtexter. Han är 

uppvuxen i ett palestinskt flyktingläger på Gazaremsan och är nu bosatt i Gaza City. 

http://www.unicef.se
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Illustrationerna är gjorda av Abdullah Qawariq, även han från Palestina. 

En pojke skriver dagbok och beskriver i 15  korta anteckningar olika händelser i sin 

vardag, både på fritiden och i skolan. Platsen är hans hem och hans närmiljö - gatan och 

skolan. En skolutflykt och ett besök på det lokala sjukhuset, där han hamnat med akut 

blindtarmsinflammation efter att ha ätit för mycket bär, är de mest avlägsna miljöerna 

som skildras. Vi får inte veta pojkens namn eftersom berättelsen konsekvent är skriven i 

jagform. Berättarperspektivet är fokaliserat, dvs vi uppfattar berättelsen som om den är 

skriven av pojken själv. Hans ålder kan vi genom bokens titel uppskatta till ca 7-8 år. 

Andra karaktärer, som figurerar i boken är hans kompisar, familj, grannar och lärare. I 

den första anteckningen, från en torsdag, skriver han hur han planerar att följande dag - 

som läsaren alltså uppfattar är en ledig dag -  gå ut och leka med sin kompis, när pappan 

kommit hem från sitt besök hos farbrodern. De ska busa - störa hela grannskapet med att 

skramla med tomma plåtburkar. Pojken verkar särskilt se fram emot att reta mamman till 

en mesig kompis - Hussein, som kallas لبھألا  al-’ahbal  ’idioten’ för att han bara vill 

plugga och inte vara med ute på gatan och leka. Han beskriver hur Husseins mamma 

kommer att springa efter dem. Hennes röst är skräckinjagande, men eftersom hon är så 

tjock, så kommer hon snabbt att ge upp jakten och i stället bjuda på sötsaker för att de 

ska sluta retas. Pojkarna kommer att ta emot godiset och bege sig av till en annan gränd 

för att trakassera ’Umm Ali, som säljer puddingar. I denna första anteckning presenterar 

sig huvudpersonen indirekt som en liten kille som hellre busar på gatan än gör sina läxor. 

Han är själv berättare och en inte särskilt trovärdig sådan, eftersom han talar i egen sak 

och med ett barns mognadsnivå. Fokus är fritiden tillsammans med kompisar och hans 

inställning till skolan framkommer i hans syn på plugghästen Hussein. Det busiga 

pojklivet framställs som äventyrligt och lite farligt och belöningen är kortsiktig och 

materiell. De vuxna upplevs som skrämmande, men i slutändan är de ändå snälla och 

bjuder på godsaker. Makten kan vara både hotfull och välvillig. Barns underordnade 

ställning gör att de måste vara listiga och manipulerande för att kunna utöva sin makt och 

nå sina mål. Huvudpersonen framstår för den vuxne läsaren som utmanare - queer, 

excentrisk, avvikande, rebellisk -  jämfört med Hussein, som har anpassat sig till 

vuxennormativiteten. I sin egen värld är pojken dock, med barnets egocentriska 

perspektiv, normen och de andra är avvikare. Enligt mönstret från Bachtins 

karnevalsteori förskjuts maktpositionen mellan barn och vuxna till barnets fördel i den 

avgränsade karneval, som busandet utgör. Pojken är väl medveten om barnens överläge 

vad gäller snabbhet. Han förutser, säkert av erfarenhet, kvinnornas reaktioner och njuter 

av det planerade busstrecket, som ska ge utdelning i form av godis.
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٫ةقیقحلا يف فیخم اھتوص نأ عم ٫يرجلا عیطتست ال و ةنیمس اھنأل ٫اھنم عرسأ نحن عبطلاب ٫ًالیلق نیسح مأ اندراطت   
بھذن و ىولحلا ذخأن ٫اھتیب مامأ لیبطتلا فقون يك  ٫ًاناجم ىولحلا ضعب انیطعت و ملستست ةلشاف تالواحم ةدع دعبو  
قاقزلا رخآ يف ةیبلھملا ةعئاب ٫يلع مأ تیب مامأ لیبطتلل

‘Umm Hussein jagar oss lite, vi är förstås snabbare än hon eftersom hon är tjock och inte 
kan springa, fast hennes röst är verkligen skrämmande, efter flera misslyckade försök ger 
hon upp och ger oss lite godis gratis, så att vi slutar med oväsendet framför hennes hus, 
vi tar emot godiset och ger oss iväg för att föra oväsen framför Umm ‘Ali’s hus, [hon är] 
puddingförsäljare på en annan gränd.’

I översättningen väljer jag att använda presens i futural betydelse. Detta ger en dimension 

av en tänkt framtid, som motsvarar dagboksskrivarens planering av de tilltänkta hyssen, 

men med presensformens mer dramatiserande effekt. Arabiskans imperfektform kan avse 

både nutid och framtid, vilket här får just denna effekt.

Tiden i dagboksanteckningarna är ganska obestämd. Anteckningarna rubriceras med 

veckodagens namn, men inte med datum eller månad. Vi får ingen exakt uppfattning om 

hur lång historiens tid är, men känslan är att det rör sig om några veckor eller kanske 

månader. Detta berättargrepp frammanar ett barns tidsuppfattning som en oändlig räcka 

av dagar, som avlöser varandra. Det finns också ett inslag av kontinuitet och upprepning. 

Pappan brukar säkert besöka sin bror på fredagarna och det är inte första gången killarna 

busar med plåtburkar och lurar till sig godis. 

I den andra dagboksanteckningen beskrivs hur den bistre läraren magister Nādir av 

misstag har rakat av sig sin mustasch, genom att hans hustru knuffat till honom med 

badrumsdörren när han höll på att raka sig. 

و مامحلا باب تعفد ھتجوز نأل أطخلا قیرط نع فیخملا ھبراش قلح ردان ذاتسألا ٠ةسردملا ةحسف يف لولجلا بعلن  
اذھب ءادعس انك ٫ةارملا ىلع ھنقذ قلحی فقاو وھ

‘Vi spelar kula på skolgården. Magister Nādir har rakat bort sin skräckinjagande 
mustasch av misstag, för att hans fru knuffade till badrumsdörren när han stod och rakade 
sig [sin haka] framför spegeln. Vi var glada för detta.’

Här förstärks intrycket av de vuxna som skrämmande. Den skräckinjagande mustaschen 

får stå för något hotfullt i barnens annars bekymmersfria liv. Men på samma sätt som i 

den första berättelsen får humorn ta udden av rädslan. Genom att driva med de vuxna 

förlorar de litet av sin makt - en karnevalisk funktion.  Utan sin mustasch ser magister 

Nādir mycket snällare ut - och han kanske blir det också… Vår huvudperson tycker sig 

se ett orsakssamband mellan mustasch och stränghet. Tidigare brukade nämligen 

magister Nādir konfiskera pojkarnas glaskulor på skolgården för att senare ge dem till sin 
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egen son. Efter historien med mustaschen betraktar han dem bara på avstånd. Den vuxne 

läsaren tolkar detta som att läraren har förlorat en viktig symbol för sin manlighet och att 

han inte vill utsätta sig för barnens granskande blickar och deras löje. Ett dubbelt tilltal 

av en bakomliggande dold berättarröst kan urskiljas. Lärarens konfiskerande av glaskulor 

kan av den vuxne tolkas som en förtäckt kritik av en utbredd korruption hos makthavare. 

Pojken rekommenderar alla sina vänner att försöka få mammorna att knuffa till sina 

badrumsdörrar när papporna rakar sig, så att de ska bli mindre stränga.

اوحبصی نأ متدرأ اذإ ٫مھنوقذ نوقلحی مكؤابآ امنیب مكتیب يف مامحلا باب نعفدی مكتاھمأ اولعجا ٫ًاعیمج مكل يتحیصن  
انیلع ام٫ةوسق لقأ

‘Mitt råd till er alla, få era mammor att knuffa upp badrumsdörren hemma hos er medan 
era pappor rakar sina hakor, om ni vill att de ska bli mindre stränga, som vi.’

Här är tilltalet direkt uppmanande, trots att det är en dagboksanteckning, som brukar vara 

hemlig. Ett berättartekniskt grepp, som låter den dolda berättarrösten rikta sig till de 

vuxna, särskilt till papporna, att de inte ska vara så stränga mot sina barn. Pojken för 

fram en alternativ norm - vuxna ska bli mer som barn - mindre stränga och allvarliga - ett 

klart ställningstagande och uttryck för ett barnperspektiv ur ett barns perspektiv.

Han reflekterar också över de vuxnas allmänna obegriplighet. Att magister Nādir tar 

glaskulorna och ger dem till sin egen son verkar logiskt. Men att magister Amir, som inte 

har några barn, också tar deras glaskulor är helt obegripligt. Vad ska han göra med dem? 

Här är det igen barnets logik och perspektiv som kommer till uttryck. 

I skolan är matematiken det största problemet. Pojken lyckas svara på en av fem frågor 

på ett matteprov och får sedan veta att detta enda svar var fel. Han skriver:

تایضایر ةملك عمسأ نیح يطبإ تحت ةیساسحلا ينبیصت

’Jag får utslag under armarna när jag hör ordet matematik’

Han ifrågasätter helt nyttan med matematik, när det finns räknemaskiner. I arabiska 

språket ligger han bra till, men där finns det minsann inga prov.

؟كلذك سیلأ ٫انسرادم يف میلعتلا ماظن بیرغ

’Konstigt utbildningssystem i våra skolor,  är det inte?’

Den språkliga stilen är blandad. Pojken uttrycker sig ibland som ett barn - han får utslag 

bara han hör talas om matematik - och sedan uttalar han sig om utbildningssystemet på 

ett sätt som ett barn kanske inte skulle göra. Vi hör återigen en dold berättarröst bakom 
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det fiktiva jaget. Den retoriska frågan förstärker intrycket av jagbudskap, men vi anar att 

tilltalet är dubbelt.  Det riktar sig både till barnet, som ett insiktsfullt vittne och till den 

vuxne som samhällskritik. Nikolajeva beskriver ”den dubbla blicken” - ett begrepp från 

feministisk litteraturkritik, som även är tillämpbart inom barnlitteraturforskning. 

Uttrycket betecknar samspelet mellan den vuxne författaren, den vuxne medläsaren och 

läsaren/barnet. Hon skriver: ”Det verkar som om barnboksförfattare oundvikligen slits 

mellan två inkompatibla strävanden när de väljer sina berättarstrategier: antingen upplysa 

och uppfostra barnet eller ta barnets sida”  (Nikolajeva 2004: 197). Astrid Lindgren, som 

tydligt tar barnens parti låter Pippi karnevaliskt  avfärda skolan med att säga - ”Om du är 

så förtvivlat angelägen att få veta vad huvudstaden i Portugal heter, så skriv för all del 

direkt till Portugal och fråga!” (Lindgren 1952: 32). Pippi behärskar både barn- och 

vuxenvärldens språk och rör sig obesvärat i båda dessa världar. Denna kompetens är en 

nyckel till hennes maktposition och suveränitet. Vår dagboksförfattare ifrågasätter 

skolan, men gör inte lika öppet uppror som Pippi. Hans ifrågasättande, eller snarare 

förundran inför vuxenvärlden uttrycks i retoriska fraser, som återkommer vid flera 

tillfällen. Det underliggande budskapet är riktat till vuxenvärlden - att se på tillvaron 

även ur barnets synvinkel.

؟كلذك سیلأ ٫تاھمألا نھ تابیرغ  ؟كلذك سیلأ ٫رابكلا مھ نوبیرغ

’Vuxna är konstiga, är de inte?’  ’Mammor är konstiga, är de inte?’

En riktig krock mellan hans barnvärld och vuxenvärlden inträffar när hans pappa kommit 

hem efter en resa med sex stora resväskor.

ةریثك ایادھً الماح رفسلا نم دوعی يبأ

’Min far kom tillbaka från resan bärandes massor av presenter’

Inte ett ögonblick tvivlar pojken på att det är presenter till familjen och särskilt till 

honom själv. Väskorna var fyllda med skor och kläder och han skriver i sin dagbok:

!يب متھی ال و ينبحی ال ھنظأ تنك يذلا انأ و ٫يبأ ينبحی مك تفرع طقف نآلا

’Nu först insåg jag hur mycket min far älskar mig, och jag som trodde att han inte älskar 
mig och inte bryr sig om mig!’

Han hinner fantisera om hur han ska imponera på sina kompisar genom att varje dag 

komma med nya kläder och skor, som han fått i present, innan den stora besvikelsen slår 
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till. Pappan har köpt kläderna för att sälja dem vidare till den lokala klädeshandlaren. En 

dold berättarröst låter oss få en inblick i barnets värld och skymta de besvikelser som kan 

uppstå i relationerna med vuxenvärlden. Den dolde berättaren blir då ett insiktsfullt 

vittne, om man så vill. Några dagar senare är besvikelsen glömd och pojken är ute och 

ställer till förtret för grannarna igen. Plåster på såren blir en parabolantenn, som pappan 

har köpt. Vår dagboksskrivare stannar uppe en hel natt, sedan föräldrarna gått till sängs 

och sitter och zappar mellan TV-kanalerna tills han slutligen somnar i soffan. Här finns 

inga problem med att hantera siffror som det gör i skolan på mattelektionerna. 

ھل ةقالع ال اذھ ٫ةانق ةئم و فلأ دعب يدعقم ىلع تمن ىتح ةدحاو ةدحاو اھتبلق ٫ًابیرقت ةانق فالآ ةسمخ تناك  
ةشاشلا ىلع بوتكم مقرلاف ٫تایضایرلاب

‘Det fanns nästan femtusen kanaler, jag knappade fram dem en och en tills jag somnade 
på min stol efter elvahundra kanaler, det här har ingenting att göra med matematik, en 
siffra skriven på skärmen.’

Den dolda berättaren tycks säga att om skolundervisningen var mer motiverande och mer 

på barnens villkor, så skulle kanske barnen lära sig bättre. Vuxenvärldens normer slår 

dock skoningslöst tillbaka och pojkens pappa sätter lösenord på fjärrkontrollen.

I en annan dagboksanteckning skriver pojken att han fått beröm i skolan för att han varit 

duktig på att skriva om traditionella palestinska maträtter. Hans mamma brukar laga 

rätter som inte är så dyra, under förevändning att hon vill stödja palestinska traditioner. 

Läraren påpekar dock att han glömt bort att nämna ةبولقملا   al-maqlūba, som han anser 

som den viktigaste rätten. Pojken sökte då på internet och fann att rätten innehåller 

kyckling och ris och en mängd andra goda (och säkert dyra) ingredienser och att den hör 

hemma just i Palestina. När han frågar sin mamma varför hon aldrig lagar denna rätt, 

svarar hon att den inte har palestinskt ursprung. Pojken skriver:

٠تنرتنإلا نم رثكأ مھفت يمأ نأ اھموی تفرعف

’Jag insåg den dagen att min mor vet mer än internet.’

Den bokstavliga, denotativa betydelsen säger oss att mamma vet bäst och att, 

underförstått, internet inte går att lita på. Det är dock möjligt att läsa repliken som ironi 

och ett dubbelt budskap. Med en konnotativ tolkning skulle då den bakomliggande 

berättaren ta barnets parti mot föräldraauktoriteten och traditionen. Kanske vill bokens 

författare inge hopp och tröst åt det maktlösa barnet. Framtiden tillhör barnen och deras 

tid kommer. Här kan man läsa in både queerteorins tankar om makt och underordning 
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och en psykodynamisk tolkning av berättarrösten som ett insiktsfullt vittne. Traditionens 

makt är dock stor. När terminsproven närmar sig säger föräldrarna:

؟بسرت و ةلئاعلا ةعمس ىلإ ءيست نأ دیرت

’Vill du skada familjens rykte och misslyckas?’

I ett försök att göra uppror mot familjehedern frågar pojken ”Vilken familj?” Det är ju 

bara jag, mamma, pappa, lillasyster och en gammal farbror här i staden. För pojken är 

familjen en konkret sammansättning av personer. Han har ingen känsla för “familjen” 

som institution, kopplad till ett hedersbegrepp. Återigen kan man med en konnotativ 

tolkning läsa in kritik av ett gammalt samhällssystem, som låter individer underordnas 

familjebegreppet. Barnperspektivet används som utgångspunkt för denna kritik.

När han sedan efter mycket pluggande och försakande av roliga lekar ändå lyckas klara 

sina prov, om än nätt och jämnt, så ser han fram emot tre månaders ledighet och lek med 

kompisar. Då kommer dråpslaget: pappan har ordnat så att han får tre timmars daglig 

privat undervisning under hela lovet.

Den fiktiva dagboksformen tillåter författaren att imitera ett barns språk och låta ett barns 

ögon betrakta omvärlden. Den dolda författaren kan på så sätt ge uttryck för barnets 

perspektiv men med den vuxnes erfarenhet och mognad i bakgrunden (Andersson & 

Druker 2013: 181). I arabisk barnlitteratur utgör dock diglossifenomenet ett hinder att på 

ett genuint sätt imitera barns språk. Barn talar sin dialekt, men barnlitteraturen är skriven 

på modern standardarabiska.

5.3  Rānyā Zbīb Ḍāher, ةنامرلا ةاتف زوریف   fayrūz - fatāt ar-rumāna ’Fayrūz – 
granatäppelflickan’ (2)

Rānyā Zbīb Ḍāher är från Libanon. Hon studerade vid the Lebanese American University 

of Beirut och har vunnit flera litterära priser för sina barnböcker. Bl a tilldelades denna 

bok Etisalat Prize for Arabic Children’s Literatur 2014. Illustratören Joel Ashqar kommer 

även han från Libanon.

Historien utspelar sig i en liten by, där befolkningen lever av att odla och exportera 

granatäpplen till grannbyn. De inledande raderna lyder:

٠تانویزفلتوأ صصقوأ حراسم وأ بعالم نود نم لافطألا شاع  ”  ةلامرلا ةعیض“ يتیرق يف

‘I min by “Det maskstungna granatäpplet” lever barnen utan lekplatser, utan teatrar och 
berättelser och utan TV.’
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ألمی يذلا رجشلا نم نامرلا رمث نوفطقی ٫مھلامعأ ىلإ رابكلا جرخی ركابلا حابصلا يف ٫ةبیتر ةیرقلا يف انتایح تناك  
قوذتی نأ اموی دحأ ؤرجی مل ٠ةرواجملا ىرقلا ىلإ اھنوعیبی و ماكحإب اھنوقلغی و ٫قیدانص يف ھنوعضی و ٫ةیرقلا لك  
٠رمألا اذھ عنمی میدق نوناق دوجول كلذ و ٫نامرلا ةرمث

‘Vårt liv i byn var enformigt, tidigt på morgonen går de vuxna ut till sitt arbete, de 
plockar granatäppelfrukt från träden, som uppfyller hela byn, de lägger den [frukten] i 
lådor och stänger dem ordentligt och säljer dem till grannbyn. Ingen enda vågar någonsin 
[en enda dag] smaka en granatäppelfrukt, eftersom det finns en gammal lag som 
förhindrar detta.’

Redan i denna inledning får vi en negativ och dyster bild av byn. Dess namn och 

beskrivningen av den avslöjar att allt inte står rätt till. Den denotativa tolkningen är att 

granatäpplena måste säljas till grannbyn och den gamla lagen förbjuder invånarna att 

smaka på frukten. En konnotativ tolkning leder oss till att föreställa oss ett korrupt 

samhälle där frihet och kreativitet är satta på undantag. Lagen hindrar också människorna 

från att känna glädje och uppleva färger. Allt i byn beskrivs som grått. När man frågar de 

vuxna om lagen, svarar de enhälligt:

”.لأسن ال و اھب دیقتن نأ بجی كلذل ٫ءاطخألا باكترا نم انتیامحل تعضو نیناوقلا”

’Lagarna inrättades för att skydda oss från att begå misstag, därför måste vi hålla fast vid 
dem och inte fråga.’

Den denotativa betydelsen är att byborna behöver skyddas (från sig själva!) och att 

lagarna tillhandahåller detta skydd. Med en konnotativ tolkning är det en uppenbar kritik 

av makthavare, som vill utöva kontroll över människor. Den visar också hur människor 

låter sig kuvas av ängslan för makten. Bokens anslag är samhällskritik i allegorisk form 

och en dold berättare vänder sig till en vuxen publik samtidigt som en saga berättas för 

barn. 

En dag inträffar dock något märkligt i byn. Ett av husen får plötsligt färg och herr och fru 

Farḥān, som bor där, börjar sjunga. Deras namn betyder också ’de glädjefyllda’. 

Blommor slår ut i deras trädgård och fru Farḥān förvånar alla, när hon kommer till torget 

i en purpurröd klänning och gul hatt. Hon bär ett barn i sin famn, en liten flicka. Barnet 

har rött hår och turkosfärgade ögon och hennes läppar är röda som granatäppelkärnor. 

Hennes namn är Fayrūz, som betyder just turkos. Byborna är ängsliga och beslutar att 

hålla sig undan från familjen, men detta bekymrar inte herr och fru Farḥān. Deras lycka 

bara växer. Den lilla flickan tycker om att leka under granatäppelträden, hon äter av 

frukten och plockar sedan fickorna  fulla av den. Hon får tillåtelse att börja i skolan 

eftersom hon är så vetgirig och kanske, kanske skulle hon då kunna anpassa sig till byns 
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lagar och sluta äta granatäpplen. I en litet sorgsen kommentar sägs att kunskap är det 

enda glädjeämne som barnen i byn har.

اھلاسرإ اررق ةبوجأ ناحرف ةدیسلا و دیسلا دنع دعی مل امدنع و ٫يھتنت ال ةلئسأ لأست و لأست و لأست زوریف تناك   
ملعلا وھ نامرلا ةیرق يف لافطألا ھب عتمتی يذلا دیحولا قحلا نأل و ٠ةسردملا ىلإ

‘Fayrūz frågade och frågade och frågade, frågorna tar aldrig slut och när herr och fru 
Farḥān inte längre hade [några] svar beslöt de att skicka henne till skolan. Eftersom just 
det enda som glädjer barnen i granatäppelbyn är kunskap.’

Klasskamraterna håller sig undan från henne eftersom de blivit varnade av sina föräldrar. 

Bokens jag och berättare, som vi senare får veta heter Rānyā, tycker om att rita och 

skriva små berättelser. Flickorna får kontakt och Rānyā bjuds att smaka på 

granatäppelkärnor. Hon stoppar dem i munnen och uppfylls då av glädje och skaparkraft.

ةبیرغ ةداعسب تسسحأ و ٫رمحألا نوللاب ياتنجو تنولتو ٫متاوخلا لثم ةرودم تحبصأ و يرئافض تلوحت ةأجف  
ذنم و ٠لمجأ الً اصصق بتكأ وً اروص مسرأ تحر و ٫يسأر يف رودت تاملكلا و ةنولملا روصلا تأدبو ٫يبلق رمغت  
٠نیتقیدص انحبصأ مویلا كلذ

‘Plötsligt förändrades mina råttsvansar och blev runda som ringar och mina kinder 
färgades röda och jag kände en besynnerlig glädje flöda i mitt hjärta och färgglada bilder 
och ord började gå runt i mitt huvud och jag började rita bilder och skriva berättelser och 
ingenting är vackrare [än det]. Och sedan den dagen blev vi väninnor.’

Fayrūz anförtror sin nya väninna att hon inte har legat i mammas mage som andra barn, 

utan att hon föddes ur ett granatäpple. En annan flicka i klassen - Hāla, tycker om att 

sticka halsdukar och mössor och tillverka små figurer av sitt långa, gyllene hår. Namnet  

ةلاھ  hāla betyder ‘aura’ eller ‘gloria’. Hāla får smaka på granatäppelkärnorna hon också 

och även hennes glädje och skaparkraft börjar blomstra. De andra barnen i klassen förstår 

inte vad som händer och fortsätter att hålla sig för sig själva. Utom en liten pojke som 

hette Walīd. Han berättar för flickorna att han drömmer om att han, när han blir stor, vill 

flytta till Drömlandet, där alla i hela världen ska kunna se hans drömmar. 

نأ دیری ربكی امدنع ھنإ و راھنلا يف امك لیللا يف ملحی ھنإ لوقی ناك و ٫دیلو سلجی ناك فصلا ایاوز نم ةیواز يف   
٠ھب ملحی ام ىری ملاعلا لك لعجی نأ ھنكمی ثیح مالحألا دالب ىلإ بھذی

‘I ett [hörn] av klassrummets hörn satt Walīd och han sade att han drömmer både natt och 
dag, att när han blir stor vill han bege sig till Drömlandet, där han kan få hela världen att 
se vad han drömmer om.’

ةریبك  تاملك و ةبعصً المج لوقی و ملكتی حار ام ناعرس نكل ٫لجخلا ضعبب رعشی وھو انیلإ دیلو ھجوت بعلملا يف  
دیلو ھیلإ جاتحی ام فرعأ انأ  :تلاق زوریف نكل ٠اھنم ائیش مھفی نأ انم دحأ عطتسی مل ةدقعم                                                              
 



25

‘På skolgården gick Walīd fram till oss och han skämdes lite, men snart satte han igång 
med att tala och han sade svåra meningar och vidlyftiga komplicerade ord, inte någon av 
oss förstod det minsta lilla av dem. Men Fayrūz sade: Jag vet vad Walīd behöver.’

Hon gav honom av granatäppelkärnorna.

ىقیسوملا فزعی و ينغی و مسری ھنأك و مالحأ نم هاری ام لكً افصا و ملكتی و ملكتی و ملكتی حار و ٫ددرت نودب اھلكأف  
٠دحاو نآ يف

‘Och han åt dem utan tvekan och började prata och prata och prata, beskrivande allt vad 
han ser i [sina] drömmar och [det är] som om han ritar och sjunger och spelar musik på 
samma gång.’

Hans kreativitet lossnar och han blir fri att uttrycka sig. Namnet Walīd betyder också 

‘den nyfödde’. Under Fayrūz ledning kommer de fyra barnen på en plan hur de ska 

kunna sprida glädje i hela byn. De gör en utställning av sitt skapande och bjuder in 

byborna på visning. Byborna närmar sig till en början försiktigt, men kommer snart att 

gripas med av glädjen och skaparkraften. Lagarna i byn kan slutligen förändras så att 

glädje, dans och drömmar blir tillåtna.

Boken är skriven i jag-form och även i denna bok är berättarperspektivet fokaliserat.  

Som läsare uppfattar vi att det är Rānyā som upplever och berättar. Hennes namn nämns 

bara vid ett enda tillfälle i boken och det är först halvvägs inne i berättelsen, när Fayrūz 

citeras och kallar henne vid namn inför Hāla. Fayrūz säger om granatäppelkärnorna:

ًاضیأ اینار و ً امئاد اھنم لكآ انأ

‘Jag äter alltid av dem och Rānyā också.’

Namnet Rānyā kan härledas till ordet  نار   rāna som betyder ‘besegra’ eller ‘övervinna’. 

Rānyā övervinner sin rädsla för byns förbud och tillsammans besegrar barnen den gamla 

repressiva mentaliteten. Namnet är också författarens förnamn och det leder tanken till 

att berättelsen även kan ha en självbiografisk vinkling. Att det finns en dold berättare är 

logiskt uppenbart - Rānyā kan inte berätta om när Fayrūz kom till byn, eftersom de är 

lika gamla. Historiens tid löper från tiden innan Fayrūz ankomst till den lilla byn och till 

dess att hon går i skolan. Huvudkaraktär är ”granatäppelflickan” Fayrūz, som får 

symbolisera det ursprungliga, naturliga och oförstörda. Granatäpplet ses inom 

medelhavskulturen som en bild för fruktbarhet och har även kommit att symbolisera 

gudinnor, som Astarte, Demeter, Persefone, Afrodite och Athena (Biedermann 1991: 

145). Barnen som blir Fayrūz’ vänner  är lite udda och kan inte riktigt kan anpassa sig till 

byns lagar. De hittar olika vägar att uttrycka sig inom ramen för systemet, men kan inte 
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fullt ut vara sig själva förrän de har träffat Fayrūz. Berättandet är fyllt med bildspråk. 

Färger får representera sinnesstämningar och attityder. Den grå färgen får symbolisera 

likformigheten och bristen på kreativitet i byn. 

٠اھباشتم ةیدامرً ابایث اوسبلو ٫اھیف ناولأ ال ةیدامر تویب يف لكلا شاع و

‘Och alla bor i grå hus, det är ingen färg på dem, de bär likadana grå kläder.’

Barnen skolas in i systemet och lär sig att inte ifrågasätta dess lagar. En politisk tolkning 

och social kritik ligger inte alltför långt borta. När Fayrūz kommer till byn, så är det i 

mytisk form. Med henne kommer också färgerna. 

رفصألا نوللاب امھلزنم نولت و

‘Och deras hus färgas gult’

 اھیدیب لمحت و ٫ءارفص ةعبق و ایجسفنبً اناتسف سبلت يھ و ةیرقلا ةحاس ىلإ ناحرف ةدیسلا تءاج امدنع عیمجلا أجافت
 يتبح ناھبشت نیوارمح اھاتفش و نوللا يتیزوریف اھانیع و ایجسفنب ةلفطلا رعش ناك ٠لافطألا ةیقب ھبشت ال ةلفط
.”زوریف“ اھمسا ناك و ٫نامر

‘Alla blev förvånade när fru Farḥān kom till byns torg och hon har på sig en purpurröd 
klänning och en gul hatt, hon bär i sina armar [händer] ett flickebarn som inte liknar de 
andra barnen. Flickebarnets hår var purpurrött och hennes ögon turkosfärgade och 
hennes läppar röda och liknade granatäppelkärnor och hennes namn var “Fayrūz”

Fayrūz är inte som andra, hon är född ur hjärtat på ett granatäpple och tillför någonting 

helt nytt till världen. Intertextuellt finns myten om den gode vilden eller det oskyldiga 

barnet, så som de beskrivs i Daniel Defoe’s Robinson Crusoe och Jean-Jacques 

Rosseau’s Émile. Som en förelöpare till dessa båda verk anses inom den arabiska 

litteraturhistorien romanen  ناظقی نب يح   Ḥayy ibn Yaqẓān ‘Ibn Yaqdhan’s vallfärd’ skriven 

av av Ibn Tufail på 1100-talet. Romanen beskriver en ung man, uppfostrad av en gasell 

och hans färd mot insikt. Denna färd börjar när han blir medveten om att hans gasellmors 

död orsakats av att hon förlorat sin inre glöd. Budskapet är att förnuft måste förenas med 

känsla för att vara fruktbart (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hayy_ibn_Yaqdhan).

En annan tänkbar inspirationskälla är Skapelseberättelsen. Eva smakar av den förbjudna 

frukten och får med den nya insikter. Hon trotsade Gud och bestraffades. Den röda 

färgen förknippas med synd, men också med kärlek och glädje. Den är blodets och 

hjärtats färg. I denna berättelse är det granatäppelkärnorna som skänker liv och 

skaparlust - fruktbarhetssymbolen. Eller är det att bryta mot traditionens påbud som 

frigör människorna? Barnen ordnar en karneval med sin utställning, där de ifrågasätter de 

traditionella lagarna och deras repressiva effekter. I barnens skaparkraft kan man läsa in 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hayy_ibn_Yaqdhan
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behovet av konstnärlig frihet och även friheten och rätten att få göra det man vill och 

drömmer om.

Ett manifest helt i linje med Barnkonventionens anda är det budskap, som barnen 

uttrycker med glada färger i sin utställning och som också blir bokens budskap.

نأ انقح نم ٫ملعتن نأ و لاسن نأ انقح نم ,ةیقیقح ةایح و ةحرم ةلوفط شیعن نأ و ملحن نأ و حرفن نأ انقح  نم”  
.”انمالحأ ردقت و انتوص عمسی ءایوقأ ءادعس ربكن نأو ٫يعیبط و لیمج فیظن ناكم يف شیعن

”Det är vår rätt att få glädjas och att drömma och att leva en rolig barndom och ett sant 
liv, det är vår rätt att fråga och lära oss, det är vår rätt att få leva på en plats som är ren, 
vacker och naturlig, och att vi får växa och bli glada och starka, att vår röst blir hörd och 
att våra drömmar  uppskattas.”

5.4  Maytha’ al-Khayyāṭ, تامیقللا لمجلا يھتشی نیح   ḥīna yaštahī al-jamal al-
luqaymāt ’När kamelen suktar efter luqaymāt ’ (3)

Maytha’ al-Khayyāṭ föddes i UAE, men tillbringade en stor del av sin barndom i USA 

och Storbritannien. Hon skriver själv (www.feelyourtempo.com) att hennes bokintresse 

väcktes på biblioteket i Exeter, dit hon skickats av sina föräldrar för att förbättra sin 

engelska. Åter i UAE har hon reagerat på det magra utbudet av god barnlitteratur på 

arabiska. Hon började då skriva själv och en dröm är att öppna ett bokcafé för barn. 

Hennes ambition är att nå en internationell publik och sprida kunskap om den kultur hon 

älskar. Boken är illustrerad av Mariana Ruiz Johnson från Argentina.

I boken berättas om hur en liten flicka försöker tillmötesgå en kamels önskningar på 

bästa sätt. 

وً الوأ ملسیف لابقتسا نسحأ ھلبقتسأ اھدنع تارم ثالث بابلا قدی و شیرعلا ىلإ يتأی تامیقللا لمجلا يھتشی امدنع  
تایاكح و صصق نع ينثدحیو ھلاحرتو ھتارماغم نع ينربخیف ھلاوحأ و ھتحص نع ھلأسأ٫لاعنلا علخی ھلوخد لبق  
ىرسیلا يدیب ةوھقلا بصأف ةیبرعلا انتلد يدی يف ةلماح ٫ةیورب يفیض نم وندأ مث ٫تاحاولا نیب ھعم اھضوخأ نأ دوأ  
٠ىنمیلا يدیب ناجنفلا ھل مدقأ و

‘När kamelen är sugen på luqaymāt kommer han till hyddan och knackar tre gånger på 
dörren, genast tar jag emot honom på bästa sätt [med det bästa välkomnande], han hälsar 
först och innan han går in [hans inträde] tar han av sig sandalerna, jag frågar honom om 
hans hälsa och hur han har det [hans omständighet(er)] och han berättar för mig om sina 
äventyr och sina resor och han berättar historier och sagor för mig, jag skulle vilja dyka 
in i dem med honom mellan oaserna, därefter närmar jag mig lugnt min gäst bärande i 
min hand vår arabiska kanna och jag hällde upp kaffe med min vänstra hand och erbjöd 
honom en kopp med min högra hand’

Redan i dessa första meningar får vi en lektion i artigt bemötande av gäster inom 

beduinkulturen. Det nästan rituella mottagandet beskrivs detaljerat med dess 

http://www.feelyourtempo.com
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ceremoniella förväntningar på både värd och gäst. Kamelen tar artigt emot sitt kaffe, men 

så plötsligt kommer han ihåg sitt egentliga ärende - han vill ha godsaker. Flickan skäms 

över hur hon har kunnat glömma detta, men så kommer hennes mamma in med små 

fruktbakelser, som de hjälps åt att bära fram. Kamelen blir ändå inte nöjd. En mängd 

olika traditionella bakverk bärs fram, men kamelen bara suckar och blir till slut desperat. 

ھعومد بقارأ ةلوھذم تفق و ریسی نونجملاك لظ و زفق مث ریصحلا ىلع بلقتی و لكری ضرألا ىلع ھسفن ىمر ھنكل  
ھسأر قلع و ضرألا ىلع عقوف لیست يھو

 
Han bara kastade sig ner på marken, sparkar och rullar sig på mattorna, sedan hoppade 
han upp och fortsatte springa som en galning och jag stod förvånad och ser hans tårar 
strömma och falla ner på marken och hans huvud hängde.

!تامیقللا !تامیقللا    al-luqaymāt! al-luqaymāt! gråter han. 

”!تامیقللا يھتشأ انأ”

’Jag är sugen på luqaymāt!’

Kontrasten är stor till bokens inledning. Här möter vi plötsligt en kamel som beter sig 

som ett litet barn. Den pedagogiska berättelsen kompletteras med en allegorisk 

beskrivning av en revolterande och tjurig tre-åring och barnets perspektiv kommer till 

uttryck.  Berättarrösten blir ett insiktsfullt vittne till ett litet barns desperata försök att 

kommunicera sina behov gentemot en oförstående omgivning. Flickan springer in till sin 

mamma och undrar vad hon ska ta sig till med sin gäst. Mamman säger att hon får ta med 

kamelen till mormodern, så kanske hon kan lösa det hela. Flickan klättrar upp på 

kamelens rygg och de beger sig mot mormors hus. På vägen passerar de bördiga oaser 

och ser bland annat ett stort Ghaf-träd.

 

Väl framme hos mormor blir de mottagna med ett leende. Mormor springer lätt i väg för 

att förbereda tillagningen av luqaymāt och vi får veta precis hur man tillverkar dem. 

٠ةنجاس ةالقم يف نیجع نم تاركب يقلت تذخأ و ةلئاس ھبش ةنیجعب ائیلم ءاعو تجرخأ

‘Hon tog fram en skål full med halvflytande deg och samlade ihop och slänger bollar av 
degen i en het kastrull.’

Kamelen förundras över hur de små bollarna hoppar från mormors hand till frityrgrytan 

och de sitter tillsammans och njuter av de kryddiga dofterna. 
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ةقبعلا نارفعزلا و لیھلا ةحئار اھنم ثعبنتف

‘Och det kommer från den en doft av kardemumma och välluktande saffran.’

När bollarna är färdiga ber mormor flickan att sleva upp dem på ett fat och servera sin 

vän kamelen. Han glufsar i sig en, men hejdar sig sedan och är fortfarande ledsen och 

muttrar missnöjt. Då kommer mormor på vad som är problemet - hon har glömt sirapen. 

Flickan får springa iväg för att hälla den på bollarna. Hon är gråtfärdig för att hon inte 

förstår varför kamelen spottar ut bollen och är så ledsen trots att hon har gjort allt vad 

hon har kunnat för att tillmötesgå hans önskningar. MEN - när sirapen kommer på, då 

äntligen blir kamelen nöjd och äter tiotals med luqaymāt. Berättelsen avslutas med 

meningen:

تامیقللا لمجلا يھتشی امدنع انعم لصحی باحصأ ای اذكھ

’Så, mina vänner, blir det när kamelen är sugen på luqaymāt.’

I denna bok möter vi återigen en fokaliserad berättare i första person. Den lilla flickan, 

som är huvudperson, karaktäriseras inte alls. Hon är reducerad till agent för berättelsens 

budskap, som förmedlas av en dold berättarröst. Berättelsen har likheter med en fabel. Vi 

får veta att kamelen berättar om sina resor, även om det inte sägs rent ut att den talar ett 

mänskligt språk. Fabelns budskap är didaktiskt - att förmedla vad som är rätt och 

lämpligt att göra. I denna berättelse får vi lära oss gamla beduinska dygder som 

gästfrihet, artighet, respekt för äldre och kunskap om sina traditioner. Gäster ska i alla 

lägen behandlas väl och detta får illustreras av bemötandet av kamelen. Efter utbytande 

av inledande artigheter, där man förhör sig om gästens hälsa och intresserar sig för hans 

person, så bjuder man på något att dricka och att äta. Författaren presenterar ett antal 

traditionella rätter, som beskrivs i detalj: ةلاوف  fawwāla är små bakverk fyllda med frukt,  

طیلالب   bālalīṭ  är en rätt av söta risnudlar och ةیرعشلا طویخ   ḫuyūṭ aš-ša‘rīya, ordagrant 

’hårstrån’, en rätt som serveras med stekta ägg. Jag slår upp  luqaymāt och finner att det 

är en traditionell rätt, som intas när man bryter fastan under Ramadan. Den består av små 

bollar av friterade sesamfrön, kryddade med kardemumma och saffran och doppade i 

dadelsirap. Under färden till mormors hus beskrivs naturen och träden. Bland träden i 

oaserna nämns فاغ ةرجش   šajarat ġāf  ’Ghaf-trädet’, som sedan 2008 är UAE:s 

nationalträd. Trädet binder sanden och kräver mycket litet vatten. Som en följd av 

urbaniseringen har många Ghaf-träd huggits ner och regeringen uppmuntrar nu till 

nyplantering i stor skala (Khaleej Times juni 2015). Redan i beskrivningen av hur 
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kamelen berättar om sina resor förmedlas en romantisk syn på det ursprungliga 

beduinlivet. Den lilla flickan blir lockad av äventyret. Konnotativt kan man även läsa in 

att den muntliga berättartraditionen hålls högt. I boken framkommer inte några 

generationsmotsättningar. Både mor och mormor framhålls som traditionsbärare, flickan 

ser upp till dem och värderar deras kunskaper. Det didaktiska budskapet förstärks av 

slutorden (se ovan), där berättarrösten blir framträdande i ett direkt tilltal till läsaren. Jag 

associerar intertextuellt till Rudyard Kipling’s Just så-historier där alla berättelser 

avslutas med frasen: ”Och allt sedan den dagen, o min hjärtevän…” i Britt G. Hallqvists 

översättning. 

5.5  Salmā Korayṭim, ةرفاسملا ةبیقحلا!  al-ḥaqība al-musāfira! ’Den resande 
väskan!’ (4)

Salmā Korayṭim är från Syrien och har tagit examen i fransk litteratur vid Damaskus 

Universitet. Hon har vunnit priser för sina barnböcker och har även suttit i juryn för att 

utse kandidater från Syrien till Anna Lindh-priset. Illustrationerna är gjorda av Hassān 

Zahar Al-Dīn, som också han är från Syrien, men nu bosatt i Turkiet.

Redan i bokens första mening konfronteras läsaren med ett mysterium, som lockar till 

fortsatt läsning:

انیل لزنم يف ً ایداع نكی مل حابصلا اذھ
’Denna morgon var ingenting som vanligt i Līnās hus’

Därefter följer en beskrivning över hur olika föremål är försvunna. När Līnās mamma 

kommer in i köket för att laga frukost hittar hon ingen mat i kylskåpet. Det finns inget 

bröd, inga oliver och ingen ost, t.o.m. äppelpajen är försvunnen. När pappan sedan tittar 

in i hennes rum är både hennes prickiga lakan och kudden borta. Likaså hennes kappor, 

byxor och hattar. Och det konstigaste av allt är att Līnā själv är försvunnen. Hennes 

föräldrar letar efter henne i alla rum utan att hitta henne. Däremot hittar de små 

papperslappar med ritade pilar, som ligger kringspridda i hela huset. Pilarna leder dem ut 

till verandan. När de öppnar dörren till verandan, ser de till sin förvåning att där finns en 

resväska och i den ligger alla saker som hade försvunnit i huset. Līnā sitter ovanpå 

väskan och försöker förgäves stänga den. Föräldrarna ropar:

”!!؟ انیل ای نیلعفت اذام”
’Vad gör du Līnā?!!’ 
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٠اھدلاو لأس ”!!؟يتبیبح ای نیأ ىلإ“ ٠انیل تباجأ ٫”ةرفاسم انأ ٠يتبیقح زھجأ ”

‘“Jag packar min resväska. Jag är en resenär”, svarade Līnā. “Vart [ska du resa] då, 
älskling?!!” frågade hennes far.

Līnā tänker efter en liten stund och så kommer hon ihåg en liten tecknad kamel, som hon 

har sett på TV. 

نود و بعتی نأ نود ةلیوط ةلحر يفً امود رفاسی و ھمانس قوف ھتبیقح لمحی لولمج ”.تلاق٫ ”ءارحصلا ىلإ  ”
 ”! شطعی نأ       

”Till öknen”, sade hon. ”Kamis [min barnsliga omtolkning av namnet] ska bära sin väska 
på sin puckel och han reser alltid på en lång resa utan att bli trött och utan att bli 
törstig!”. 

Mamman frågar:
”!!؟انیل ای سبالملا هذھ لك ىلإ كتجاح امو“       

سمخ لك يسبالم لیدبت ىلإ دیكأتلاب جاتحأس و ٫ءارحصلا يفً ادج راح و فاج سقطلا نأ امام ای نیفرعت تنأ               
انیل تدر ”!اھلسغ يف يندعاسیس لولمج و !قئاقد .

”Men vad behöver du alla de här kläderna till, Līnā?!” ”Du vet mamma att vädret i öknen 
är torrt och jättehett, och jag behöver säkert byta kläder var femte minut!  Och Kamis 
kommer att hjälpa mig att tvätta dem!” svarade Līnā.’ 

När hennes pappa frågar om kamelen också ska följa med henne på resan, så svarar Līnā:

                لیحرلا ىلع ةممصم تلز ام ٫كلذ عم ً!ایقیقح سیل و ينوترك لطب ھنأل يتقفارم عیطتسی ال لولمج !تیسن هآ“    
”!تیبلا اذھ يف يعامس يف بغری دحأ ال املاط    

“Ah, jag glömde! Kamis kan inte följa med mig för han är en seriefigur och finns inte på 
riktigt! I alla fall, så har jag bestämt mig för att resa bort så länge som ingen enda har lust 
att lyssna på mig i det här huset!” 

Pappan tar upp henne i famnen, kramar henne och säger:

”!!؟كلذ فیكو !كعامس دیرن ال نحن”
’Vill inte vi lyssna på dig! Hur då?!!’

Līnā svarar då att igår hade hon ropat massor av gånger på dem från sitt rum, och ingen 

hade svarat. Hon hade velat berätta en saga som hon hade inne i huvudet. Mamman tog 

försiktigt Līnās hand och förklarade att de kanske pratade med varandra och att ljudet på 

TV:n var så högt att de inte kunde höra henne. Men vi vill absolut höra din saga. Berätta 

den Līnā! 

Līnā börjar berätta medan hon dansar runt med lakanet över sig.
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ةفیطلً اتنب تناك انیل نألً ادجً ادیعس ناك .انیل اھمسا تنب ةفرغ يف ءارمح طقنب  طقنم فشرش شاع نامزلا میدق يف”  
بلطف !نیدی كلمی ال ھنأ ركذت ھنكل ٫ركش ةلاسر اھل بتكی نأ ررق ٫موی تاذ .اھریرس قوف ھبترت و موی لك ھب ينتعت  
يتملك تلكش و ضعبلا اھضعب فلخ ءارمحلا طقنلا تفطصاف .اھتباتك يف هدعاست نأ ءارمحلا طقنلا ھتاقیدص نم  
و ً.اریثك اھب تحرف و اھفشرش ىلع ةبوتكملا ةلاسرلا تأرق ٫اھریرس يف مانتل انیل تءاج امدنع ٫ءاسملا يف.انیلً اركش  
”…ةتوت ةتوت

’För länge, länge sedan [i gamla tider] bodde ett rödprickigt lakan i ett rum, som tillhörde 
en flicka som hette Līnā. Lakanet [det] var jätteglad för Līnā var en snäll flicka, som tog 
hand om det varje dag och lade det tillrätta på sin säng. En dag bestämde det sig för att 
skriva ett tackbrev till henne, men så  kom det att tänka på att det inte hade några händer! 
Det frågade sina vänner, de röda prickarna, om de kunde hjälpa det att skriva det. De 
röda prickarna radade upp sig bakom varandra och bildade de två orden TACK LINA. På 
kvällen, när Līnā kom till sin säng för att sova, läste hon brevet som var skrivet på 
hennes lakan och blev jätteglad för det. Snipp, snapp, snut… ”

ً”انیل ایً ادج ةلیمج ةصق .ةتوتحلا تصلخ”

”… så var sagan slut. Det är en jättevacker saga, Līnā”

… sade hennes mamma och föräldrarna kramade om henne. Līnā blev så glad för att 

föräldrarna tyckte om hennes saga och hon blev också mycket glad över att inte behöva 

resa bort, utan kunna stanna hemma och mumsa på den goda äppelpajen. 

٠٠٠ةعطقف ةعطقف ةعطق تمضق و اھینیع تضمغأ

‘Hon slöt sina ögon och tuggade i sig en bit och en bit och en bit…’

Huvudpersonen presenteras indirekt genom att hennes hus nämns och så småningom får 

vi veta att hon är försvunnen. Övriga karaktärer är Līnās mamma och pappa och miljön 

är deras gemensamma hem. Berättaren är extern och allvetande, men det är bara Līnās 

känslor som är i fokus. Föräldrarna finns mer i bakgrunden. Egentligen beskrivs inga 

känslor med ord, utan de speglas i Līnās handlingar. Hon känner att föräldrarna inte 

lyssnar tillräckligt på henne och har därför iscensatt ett litet försvinnande. Detta sker 

mest som en kurragömma-lek med pilar på lappar, som ska leda föräldrarna till  henne. 

När de sedan frågar henne vad hon hade tänkt, kommer fantasin om resan med kamelen 

som följeslagare. Līnā framstår som en kreativ flicka med fantasi och 

uppfinningsrikedom och ett behov av publik. Vi får inte veta om hon har några syskon 

eller kompisar. Kamelen som låtsas-kompis kan antyda att hon är ett ensamt barn. 

Föräldrarna skildras som mycket kärleksfulla och måna om att ställa allt tillrätta, när de 

får höra vad Līnā har att säga. Hennes berättelse om lakanet som vill tacka henne för att 

hon tar så väl hand om det är en rörande symbolik för hennes behov av uppskattning och 

uppmärksamhet från föräldrarna. I barnets värld är det ingenting konstigt med att prickar 



33

kan rada upp sig och förmedla ett budskap. Kanske antyder författaren att det tittas det 

litet för mycket på TV i familjen? Līnā får näring till sin fantasi från ett TV-program och 

föräldrarna skyller på TV-ljudet, när de inte lyssnar på henne. 

Även om denna bok, som brukligt, är skriven på modern standardarabiska, så är språket 

enklare. Det finns direkta dialoger och meningarna kortare än i de tidigare refererade 

böckerna. Målgruppen kanske är något yngre än i dessa och det avspeglas i sättet att 

skriva. Det är barnets perspektiv som står helt i förgrunden. Föräldrarna bara lyssnar och 

försöker förstå och kommer  inte med några förebråelser eller förmaningar. Motivet med 

ett litet barn som ”flyttar hemifrån” för att påkalla föräldrarnas uppmärksamhet är inte 

ovanligt. Vi ser det i den svenska barnlitteraturen hos Astrid Lindgrens Lotta på 

Bråkmakargatan, som av och till flyttar till den snälla tant Berg i huset bredvid, när livet 

blir besvärligt. I denna typ av berättelse kan vi läsa in såväl queerteorins maktlöshet som 

den arrangerade flyttens karneval och litteraturen som ett insiktsfullt vittne till det lilla 

barnets situation.

5.6  Samar Maḥfūẓ Barrāj, رمخأ طخ   ḫaṭṭ ’aḥmar ’En röd linje’ (5)

Författaren är från Libanon. Hon började sin karriär som lärare, men ägnar sig nu helt åt 

att skriva och översätta barnböcker samt verka för ett ökat läsande hos barn. Hon sitter 

sedan 2013 i styrelsen för The Lebanese Board on Books for Young People . Denna bok 

vann ”Kitabi” Arabic Children´s Book Prize 2015. Boken är illustrerad av Munā Yaqẓān 

och Mīra Al-Mīr också från Libanon. 

En liten pojke, Māzin, kommer inspringande till sin mamma i full fart och berättar att en 

granne har sagt att vid den plats, där han har parkerat sin röda bil gäller ”röd linje” - och 

han var arg… Jag väljer att i fortsättningen använda uttrycket ’röd zon’, som för mig är 

ett bättre uttryck på svenska. Māzins mamma försöker förklara för honom att det betyder 

att ingen annan får komma nära den. Det är förbjudet område. Māzin avbryter henne och 

säger تمھف!” ” fahimtu ’jag fattar’:

”!انال يتخأ ةصاخ ٫دحأ اهنم برتقي نأ عونمم  !رمحأ طخ يضارغأ و يباعلأ ينعي

’Det betyder att mina spel och mina grejer är röd zon! Det är förbjudet för varenda en att 
komma nära dem, särskilt min syster Lānā !”

Mamman säger att det är möjligt, men då gäller ju samma sak för hennes saker. 

ھبجعت مل ةركفلا نأ ودبی ٫نزام تكس
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‘Māzin tystnade, det verkar som att han inte gillade den tanken.’

Därefter inleder mamman ett samtal om andra, viktigare områden, där ’röd zon’ gäller. 

Hon pratar om fosterlandet, som ingen får ockupera och om hemmet och familjen, där 

inga främmande olovandes får komma in. Māzin säger att han aldrig öppnar dörren för 

främmande. Mamma nämner kroppen som ett annat område. Man ska inte tillåta någon 

att göra illa ens kropp. 

 مل انأ ؟دیفی ال برضلانأ قفتن ملأ“ ٫امام تلاق ”!نزام“ ٠نزام حاص ”!ھبرضأً انایحأ و ٫هوكشأ دحأ ينبرض اذإ“
 ةظفاحملا يفً انایحأ كدعاسأ امدنع ٫انأ طقف٫دحأ اھسملی ال ٠٠٠كب ةصاخ ءازجأ كمسج يف ٠طقف برضلا دصقأ
”٠٠٠كتدجً اضیأ امبر و ٫كتفاظن ىلع

‘Men om någon har slagit mig så klagar jag på honom och ibland slår jag honom!” 
ropade Māzin. “Māzin!” sade mamma. “Var vi inte överens om att det inte är bra att 
slåss?  Jag menar inte bara att slåss. På kroppen finns delar som är privata för dig...ingen 
enda får röra dem, bara jag, när jag hjälper dig ibland att hålla dig ren, och kanske också 
din mormor …”

Gäller det bara mig och Lānā? frågar Māzin. Det gäller alla barn, svarar mamma.

٠٠٠اھسملی نأ وأ اھنم برتقی نأب دحأل حمست ال كمسج نم ءازجألا هذھ        
و كنم برقتلا لواحی ھفرعتً اصخش وأً اراج وأً اقیدص ناك ول ىتح ٠ًافیطل ادب امھم وً ابیرغً اصخش ناك اذإ ةصاخ  
٠٠٠ كتفطالم

‘De delarna av din kropp ska du inte tillåta någon att närma sig eller att röra vid…
Särskilt om det är främmande människor oavsett om de verkar trevliga. Även om det är 
en vän eller en granne eller någon som du känner som försöker närma sig dig och vara 
snäll mot dig…’

 Māzin kommer på att doktorn besvärar honom och att han t.o.m. erbjuder godis för att 

få röra vid honom. Māzins mamma säger då:

”.كدعاسأس انأ و ينلأسا راتحت امدنع …كلذ تركذ كنأ دیج

’Vad bra att du tog upp det här… när du blir osäker så fråga mig, så ska jag hjälpa dig’

Hon fortsätter att förklara att doktorn ibland måste undersöka kroppen när man är sjuk, 

men att ingen människa får röra vid ens kropp utan att någon av föräldrarna är med. 

Särskilt varnar hon för om någon besvärar honom och sedan förbjuder honom att berätta 

om det för någon annan. Acceptera aldrig det men var inte rädd - du ska vara stark och 

modig, säger hon. Efter denna lektion, lugnar hon Māzin och säger att inget av detta 

någonsin kommer att hända, eftersom föräldrarna är så rädda om sina barn och eftersom 

barnen är så duktiga och tar till sig vad föräldrarna säger. Māzin säger att om någon 

skulle närma sig honom så ska han ryta honom upp i ansiktet som ett lejon. Mamma 

säger då att det är bättre att han springer undan som en gasell och skriker allt vad han 
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kan. Man ska också berätta vad som hänt för vuxna som man litar på - de kommer alla att 

skydda dig och hjälpa dig. Māzin upprepar noga instruktionerna han har fått för att visa 

att han har förstått. 

Därefter säger han:

.دحأ اھنم برتقی نأ عونمم …رمحأ طخ يباعلأ …رمحأ طخ يتجارد

’Min cykel är röd zon…mina leksaker är röd zon… Det är förbjudet att komma nära dem 
för varenda en.’

Han kommer att ryta som ett lejon, inte vara rädd, inte vara tyst … och … och …

Mamma ropar tillbaka honom.

”٠٠٠ًاضیأ انالل حرشأس و !دیدج نم كل حرشأس ٠٠٠انھ ىلإ دع !نزام       

Māzin! Kom tillbaka hit… Jag ska förklara för dig på nytt! och jag ska förklara för Lānā 

också…

Berättelsen är både en lustig historia om ett barns perspektiv på tillvaron och ett starkt 

budskap om vikten  att värna barns integritet och främst att varna barn för sexuella 

övergrepp. Här är berättaren extern och berättarrösten varvas med dialoger mellan 

mamman och Māzin. Tilltalet är dubbelt - det riktar sig både till barn och föräldrar.  

Barnen ska lära sig att respektera sig själva och andra och inte låta sig utsättas för 

kroppsliga övergrepp, men också att lyssna på de vuxnas förmaningar. De vuxna blir 

uppmärksammade på barnens perspektiv - att de utgår från sin egen konkreta, 

omedelbara värld och tolkar komplicerade budskap från de vuxna utifrån sin egen 

verklighet. Det är inte lätt att informera barn om saker som ligger utanför deras 

erfarenheter och budskapet till den vuxne är att det måste göras om och om igen. 

Berättelsen innehåller repetitiva moment, som är vanligt i berättelser för barn. Varje ’röd 

zon’ upprepas för att förstärka budskapet. Innehållet är didaktiskt, men boken speglar 

både barnperspektivet - att värna om barnets integritet och ett barns perspektiv - 

svårigheten för ett barn att ta till sig budskap som är alltför komplexa och abstrakta och 

ligger utanför deras intressesfär. Precis som i bok nr 3 har huvudkaraktären rollen av 

objekt för det didaktiska budskapet och personteckningen är mest en schablon av ett litet 

barn, vilket som helst.

Boken är skriven och utgiven i Libanon, som har en tradition av öppenhet som är långt 

ifrån självklar i övriga delar av arabvärlden.
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5.7 Några bilder

                     

                    

                                                                                                                               

En bild ur bok nr 2 visar hur de vuxna står över barnen och förmanar dem. Deras 

kroppsspråk uttrycker dominans. Kvinnan står med korslagda armar i en position som 

signalerar avstånd och makt. De båda männens böjer sig över barnen med hyschande och 

förmanande pekfingrar. En av dem lägger sin hand på en pojkes huvud som för att trycka 

ner honom. De vuxna har arga och stränga blickar och uttrycket förstärks av att de alla 

bär glasögon. Trots dessa så ser de bara vad de själva vill se. Eller kan glasögonen tänkas 

symbolisera det filter som lagarna utgör? Barnen har en kuvad hållning och sänkta 

blickar. Om man tittar noga så står det skrivet: سراح   ḥāris ‘vakt’ i pannan på den 

mellersta mannen. I en mönsterruta i kvinnans dräkt står det: ةیلوؤسملا   al-mas’ulīa 

‘ansvar’ och i en annan ruta står det:  ماظنلا   al-niẓām ‘ordning’. På mannens kläder står 

det också med nästan oläslig text: فطخ   ḫaṭf  ‘kidnappning’, ةفلاخم   muḫālafa ‘kränkning’ 

och ةقرس   sariqa ‘stöld’. Ovanför dem flyger en liten fågel, som säger:  تیكیتإلا   al-’itīkīt 

‘etikett’. Bilden förstärker ett budskap om makt och underordning på ett betydligt 

skarpare sätt än vad enbart texten förmedlar. Konnotativt leds mina tankar till ett 

förtryckande och korrumperat samhälle, där kritik mot makthavare tystas ner.
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Skillnaden är stor i denna bild. De tidigare dämpade färgerna har blivit glada och både 

barn och vuxna ler. Ögonen är öppna eller hopknipna i skratt. Det mest markanta är dock 

att nu står inte längre de vuxna som en hotfull mur över barnen. Den första bildens 

horisontella uppbyggnad, som skiljer bildens övre och nedre del - uppe och nere -  

makthavare och förtryckta - är bruten. På denna andra bild är barnen tecknade både 

nedanför och ovanför de vuxna och de interagerar i en lekfull samvaro. I stället för att 

hålla en förtryckande hand på barnets huvud, bär den vuxne mannen barnet på sina axlar. 

Alla stränga påbud är borta, i stället ser vi leksaker och en dockteater. Den lilla fågeln 

sjunger nu vackra visor och det är fritt fram att plocka och äta granatäpplen.
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Denna bild från bok nr 5 föreställer en teckning, som antas ha ritats av 

huvudpersonen Māzin. Mamma har förklarat att kroppen är “röd zon”, men utan att 

specifikt nämna några kroppsdelar. Underliv och bröst är markerade med röda streck. 

Ämnet sexuella övergrepp mot barn är känsligt att prata om och här får barnteckningen 

med sina röda streck - en bild i bilden - markera det som inte benämns explicit i texten. 

Konnotationen blir till ett eget budskap.

6. Diskussion

6.1 Barnets perpektiv

De böcker som tydligast gör försök att se på världen genom barns ögon är bok nr 1 och bok 

nr 5. Här får huvudpersonerna själva komma till tals med ett språk, en logik och en 

mognadsnivå, som är relaterad till deras ålder och intressesfär. De vill helst leka och är 

oförstående inför vuxenvärldens besynnerligheter. Det faktum att de båda är pojkar gör att 

man kan fundera över om det går att tänka i genusperspektiv. Räknar man med att pojkar är 

vildare till sin natur? Eller är pojkar bara friare att vara busiga och obekväma?  Tillåter man 
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mer opposition från en pojke? Eller är det lättare för författaren att få acceptans för sina 

skildringar av rebelliska tendenser hos barn om huvudpersonen är en pojke? Författarens val 

av huvudperson är ett berättartekniskt grepp och inte en avbildning av verkligheten. Ingen av 

pojkarna i dessa böcker opponerar sig dock avsiktligt mot de vuxna. I bok nr 1 skriver pojken 

i sin dagbok att, när hans far skulle lära honom att välja ut fina grönsaker på marknaden, så 

låtsas han vara uppmärksam, men egentligen vill han bara springa runt och leka bland 

stånden. Likaså förmår inte Māzin i bok nr 5 att helt lyssna på sin mammas förmaningar. 

Hans tankar går till  cykeln och andra leksaker. Detta handlar om ett barns oförmåga att 

kunna hålla kvar sin uppmärksamhet på något som inte fångar deras intresse, snarare än ett 

oppositionellt beteende. Dessa pojkar har nog en liten kompis i vår svenske Emil i 

Lönneberga, som ständigt ställer till det för sig med sina hyss. En skillnad är att Emil har en 

vuxenkompis - drängen Alfred, som han kan vända sig till när andra vuxna blir för 

besvärliga. Det är Alfred, snarare än Emils egen pappa, som är hans vuxna, manliga förebild. 

Här finns en psykologisk dimension i Astrid Lindgrens bok - barnets behov av en förstående 

vuxen - ett insiktsfullt vittne som står på barnets sida. 

I bok nr 4 möter vi Līnā, som stillsamt protesterar mot att föräldrarna inte alltid ger henne 

tillräckligt med uppmärksamhet. Hon är en snäll och välartad flicka och uttrycker att hon vill 

ha uppskattning för detta genom att i sagoform berätta hur väl hon tar hand om sitt prickiga 

lakan. Lakanet har minsann förstånd att visa henne sin uppskattning. Līnās omtänksamhet 

står i kontrast till de båda pojkarnas mer vilda framfart. Līnā och Lotta på Bråkmakargatan 

skulle säkert finna varandra och ha en del gemensamma erfarenheter att prata om. Jag tänker 

främst på scenen med Lottas efterlämnade meddelande: “Jag har flötat - tita i paperskorjen!”, 

när hon har rymt. Även Lotta har en förstående och lojal vuxen person - tant Berg, som hon 

alltid kan lita på och som hon rymmer till när livet blir för besvärligt hemma.

I bok nr 3 saknas helt barnets perspektiv. Den lilla flickan är föremål för undervisning i 

gamla beduinska dygder och hon uttrycker inte någonstans en egen vilja, annat än att göra 

rätt och vara till lags. Jo - en dröm antyder hon - att få rida ut med kamelen på äventyr i 

öknen... Drömmen får dock just nu inskränka sig till att rida till mormor för att med hennes 

hjälp uppfylla sina plikter mot gästen. 

Bok nr 2 uppfattar jag som en mytisk, metaforisk berättelse - en allegori om människors 

ofrihet i ett auktoritärt system styrt av icke-ifrågasatta traditioner. Att inte få ifrågasätta 

kväver kreativitet och nytänkande. Både barn och vuxna far illa, men hoppet om förändring 

kommer med ett barn. Det kraftfullt uttalade manifestet påtalar vikten av att barn får 

utvecklas fritt och lustfyllt och att detta har betydelse inte bara för dem själva, utan för hela 

samhällets framtida utveckling.
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Generellt skildras barnen huvudsakligen genom sina handlingar. Barnen får sällan ge röst åt 

sina inre känslor. Undantaget är flickan som gråter över att hon inte kan förstå vad kamelen 

vill i bok nr 3, men den sorgen är relaterad till hennes önskan att vara till lags och inte till 

några egna känslomässiga behov. Līnā i bok nr 4 säger explicit i sin lilla revolt att hon 

minsann ändå tänker flytta eftersom ingen vill lyssna på henne, men hennes känslor beskrivs 

inte på annat sätt än genom hennes handlingar och indirekt i hennes berättelse.

6.2 Relationer till vuxenvärlden

De vuxna framställs genomgående som relativt goda makthavare. I bok nr 2 är de vilseledda, 

förtryckta och förblindade av de gamla traditionella lagarna, men kan förlösas genom 

granatäppelflickan Fairūz’ mirakulösa ankomst. De vuxna förändras med hjälp av barnen och 

traditionens ok går att lyfta bort. Ett annat sätt att se på traditionen förmedlas i bok nr 3. 

Gamla beduinska dygder lyfts fram som goda levnadsmönster. Beduinflickans relationer till 

sin mamma och sin mormor är präglade av en traditionell kvinnoroll, som hon systematiskt 

fostras in i. Inga generationsmotsättningar skildras utan flickan värderar och respekterar de 

äldres kunskaper. Hon snuddar dock vid en dröm om att få rida ut på äventyr på kamelen, 

men den drömmen känns ännu avlägsen för hennes del. 

Föräldrarna är alla kärleksfulla och mycket beskyddande gentemot sina barn. Māzins 

mamma försöker skydda honom mot att bli offer för sexuella övergrepp och Līnās föräldrar 

gör allt för att hon ska känna sig sedd, när de väl har förstått hennes behov. Ibland är de 

vuxna dock alltför upptagna av prata med varandra och av att titta på TV. Barn- och 

vuxenvärlden framställs som delvis skilda världar med olika spelregler och tydliga roller. 

Detta kan vara en orsak till att inga större generationskonflikter framkommer. De vuxna kan 

vara svåra att förstå sig på för barnen, men även den stränge magister Nādir har mänskliga 

drag, när han ger de beslagtagna glaskulorna till sin egen son. 

Ett tema är att barnen längtar efter ömhet och uppmärksamhet från föräldrarna. I bok nr 1 

undrar pojken i sin dagbok:

؟انئابآ و انتاھمأ نانحب رعشن و ذیذللا معطلا لكأن يك ضرمن نأ انیلع     

‘Måste vi bli sjuka som jag av att äta mumsig mat för att få känna våra mammors och 
pappors omsorg?’

I bok nr 2 är det de vuxnas frigörelse som är nyckeln till barnens utveckling. Līnā i bok nr 4 

tar saken i egna händer och visar föräldrarna på sitt eget sätt att hon har behov av deras 

uppmärksamhet och kärlek.
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6.3 Det didaktiska budskapet

Inom den arabiska kulturen värderas kunskap och god utbildning mycket högt. Barnen ska 

även lära sig   بدأ  ’adab ‘gott uppförande’. Ordet betyder också ‘litteratur’, vilket pekar på 

skolningen betydelse för en god uppfostran.  Att vår dagboksskrivande pojke i bok nr 1 får 

privatundervisning dagligen under hela lovet är ett uttryck för föräldrarnas omsorg om hans 

framtida möjligheter att nå framgång i livet. Detta är han säkert innerst inne medveten om 

själv, även om hans primära önskan är att få vara ledig och leka med sina kompisar. Det är 

dock svårt att utläsa om författaren till bok nr 1 står på de vuxnas eller barnens sida. Som all 

god litteratur så ställer boken frågor, som inte självklart kan besvaras på ett enda sätt. 

Författaren öppnar för ett annat sätt att se på barns utveckling än det traditionella.

Lärandet framhålls i flera av böckerna. Man måste lära sig matte i skolan, man ska lära sig 

skriva, rita, dansa och skådespela, man ska lära sig om sina traditioner och man ska lära sig 

att vara rädd om sig själv och andra. Fostran och utbildning är grundläggande delar i det 

goda föräldraskapet. Synen på barndom, föräldraskap och uppfostran inom islam uttrycks av 

Profeten Muhammed i ةغالبلا جھن   nahj al-balāġa, ‘Vältalighetens väg’ - en samling 

predikningar, brev och tolkningar som hänförs till Profetens kusin och svärson Ali och som 

sammanställdes på 900-talet av Sharīf al-Raḍī, en shi’itisk skriftlärd från Bagdad (personlig 

kommunikation Frédéric Brusi, amanuens vid Institutionen för Asien- Mellanöstern- och 

Turkietstudier, Stockholms universitet, 20160513).

كلذ	دعب	هكرتا	مث	اعبس	هبحاصو	اعبس	هبداو	اعبس	كنبا	بعال	:هنع	هللا	يضر	يلع	لوقيو

‘Ali, må Gud vara nöjd med honom, säger: Lek med ditt barn i sju [år], utbilda honom i sju 
[år], var hans kamrat i sju [år] lämna honom sedan därefter.’

Huvudpersonerna i dessa fem barnböcker befinner sig i brytningstiden mellan de två första 

sju-årsperioderna, då utbildning ska ersätta leken. I den västerländska kulturen har fokus 

alltmer kommit att förskjutas mot  individuell psykologi. En orsak till detta är det genomslag 

för psykodynamisk forskning, som kommit med och efter Sigmund Freud och hans dotter 

Anna.

6.4 Diglossifenomenet

Att arabisk barnlitteratur skrivs på modern standardarabiska (MSA) - fuṣḥā, har flera skäl. 

Modern standardarabiska vilar på den klassiska arabiskans grund och dess skriftspråk har 

bevarats sedan Koranen nedtecknades. Det gemensamma skriftspråket är det som hållit 

samman kulturen, trots de många olika talspråksdialekter, ‘ammiya, som finns i arabvärlden. 
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Språk är makt och att behärska fuṣḥā innebär möjlighet att kommunicera över 

dialektgränserna. Förutom att vara islams språk är fuṣḥā också vetenskapens och bildningens 

språk. Fuṣḥā lärs ut i skolan, men talas inte till vardags. Detta innebär att barn före 

skolåldern har en mycket begränsad tillgång till detta språk, vilket får konsekvenser för 

barnlitteraturen. De har helt enkelt svårt att förstå den. Att behärska fuṣḥā är prestigefullt och 

föräldrar vill givetvis ge sina barn bästa tänkbara  möjligheter att utveckla sin språkliga 

kompetens för att lyckas i världen. Detta sker dock på bekostnad av den igenkänningsfaktor, 

som finns i vardagsspråket med dess koppling till känslor och det dagliga livet. 

Barnlitteraturen riskerar att bli högtravande och huvudsakligen didaktisk. I värsta fall 

motverkar den goda ambitionen sitt syfte och barnen tappar intresset för litteratur.

Elias Muhanna, Assistant Professor of Comparative Literature at Brown University, Beirut, 

uttrycker det så här i sin blogg: https://qifanabki.com/2009/07/20/lebanese-childrens-books/

“However, that being said, I simply don’t feel that MSA is all that well suited to children’s 
books. When I made this point to various bewildered booksellers in Beirut, the standard 
response was: “But if you read to them in Lebanese, how do you expect them to learn real 
Arabic?” To which my response has always been: “Why does it have to be a matter of either/
or?” Setting aside the issue of anti-vernacular chauvinism (a subject for a different post), I 
don’t see why kids can’t be trusted to learn MSA even while enjoying having books read to 
them in colloquial Lebanese.
Here’s the basic problem. To a child’s ear, MSA sounds like what it is: a formal language that 
people don’t use in everyday speech. It is a language that has to be learned in school, not like 
the mother tongue that kids grow up speaking. As a result, children’s books written in fuṣḥā 
have a way of sounding antiquated at best, when read aloud. The immediacy, vividness, and 
general “at-home” quality that one feels in one’s own mother tongue is, to a large part, lost in 
MSA, unless one has devoted years to reading, writing, and developing fluency within it.”

En ytterligare orsak till standardarabiskan ställning är den ekonomiska sidan. Utgivningen av 

barnböcker är, som tidigare nämnts, koncentrerad till några centra i olika arabländer. Om 

böcker skrivs på fuṣḥā blir utgivningen billigare, eftersom de då kan distribueras över hela 

arabvärlden och även till arabisktalande personer i andra länder. Om barnböcker skrivs på 

talspråksdialekt blir efterfrågan huvudsakligen lokal och upplagorna mindre och dyrare.

Frågan är kontroversiell, men på senare tid har standardarabiskans position i barnlitteraturen 

ifrågasatts och efterfrågan på  barnböcker skrivna på dialekt ökar. Ett privat initiativ har 

tagits av ett arabisk/engelskt journalistpar i New York. De skriver och säljer barnböcker på 

olika arabiska talspråksdialekter på sin webbsida: http://www.ossass-stories.com En trolig 

utveckling är att barnböcker på både fuṣḥā och ‘ammiya kommer att finnas och komplettera 

varandra.

https://qifanabki.com/2009/07/20/lebanese-childrens-books/
http://www.ossass-stories.com
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6.5 Samhällskritik - barnperspektiv

Det är för mig tydligt att bok nr 1 och bok nr 2 är riktade inte bara till barn. Innehållet 

i dessa rymmer en subtil samhällskritik genom att en dold berättare med ett dubbelt 

tilltal får ge uttryck för politiska och sociala missförhållanden. Att i sagans och 

allegorins form kritisera samhället är en uråldrig företeelse, som gör det möjligt att 

låta tankar och idéer påverka samhället utan uppenbar risk att drabbas av censur. Att 

verka för ett bättre samhälle är att se i ett barnperspektiv. Ett samhälle där barns 

rättigheter och behov tas på allvar är ett samhälle där alla människor har bättre 

förutsättningar att leva ett gott liv och se framtiden an med tillförsikt.

7. Slutsats
Barn är sig lika över över hela världen. De har behov av grundläggande trygghet, kärlek, 

omtanke och uppmärksamhet från sina föräldrar. De är utrustande med nyfikenhet och 

energi och en drivkraft som gör att de ofta hamnar i kollision med vuxenvärlden på grund 

av bristande mognad och erfarenhet. I analysen ovan ser vi flera exempel på detta. Hur 

vuxenvärlden hanterar barnen och deras beteenden är däremot kulturberoende. I 

arabvärlden har uppfostran till en bra människa och socialisering i samhället alltid haft 

en framträdande roll, medan västvärlden har glidit över i ett individualpsykologiskt 

tänkande, som har lett till ett större fokus på barnet som individ och dess inre känslor. 

Utvecklingspsykologin har blivit det nya rättesnöret. Likaså har i västvärlden de 

demokratiska tankarna från Upplysningstiden kommit att omfatta även barnen, vilket 

framgår i FN:s Barnkonvention. Men visst har Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och 

Lotta på Bråkmakargatan kompisar i arabvärlden! Den mytiska granatäppelflickan 

Fairūz, som vänder uppochner på den traditionella världen, dagbokspojken med sina hyss 

och lilla Līnā, som vill rymma skulle mycket väl kunna vara kompisar med Pippi, Emil 

och Lotta. De ställer till sina små egna karnevaler för att hävda sina behov i de vuxnas 

värld. Det finns dock inte lika stort utrymme för autonomi och medbestämmande för 

dem. Det omgivande samhällets struktur och traditionella värderingar har ett fast grepp. 

Detta speglas i litteraturen och dess villkor. Man kan urskilja en tendens till en mer 

individualiserad syn på barn och deras behov och rättigheter i den moderna arabiska 

barnlitteraturen. Litteraturens villkor är dock fortfarande underkastade traditionens och 

auktoritetens makt. Om man vill följa Amy Singers kategorisering av barnlitteratur, så 

tillhör bok nr 1, nr 2 och nr 4 den grupp som vill identifiera och förändra den 
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traditionella maktordningen, medan bok nr 3 bidrar till att bevara den (Singer 2011: 307). 

Litteraturens villkor skiljer sig avsevärt mellan olika regioner och länder i arabvärlden 

och detta påverkar naturligtvis hur barnböcker skrivs och ges ut. Att varna för sexuella 

övergrepp mot barn, som i bok nr 5 är möjligt i Libanon och andra delar av Levanten, 

men knappast tänkbart på den arabiska halvön. I barnbokens form kan samhällskritik och 

nya tankar framföras och barnlitteraturen kan därmed sägas ha ett dubbelt syfte i ett 

auktoritärt samhälle. Berättarens dubbla tilltal riktar sig både till barnen och till deras 

föräldrar och dessutom indirekt till vuxna makthavare på olika nivåer. 

Barnboksförfattarna får spela rollen av rebeller, där det ännu inte är möjligt för barnen att 

göra det. En utveckling av barnlitteraturen mot att goda barnböcker även finns att tillgå 

på barnens modersmål - den lokala talspråksdialekten är en faktor som kan ge ännu fler 

barn tillgång till litteratur och därmed till både känslomässig och intellektuell utveckling. 

Barnbokens dubbla tilltal gör den även till ett möjligt redskap i en utveckling mot större 

jämställdhet och demokrati i samhället.
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