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Insändarsidans baksida 

Vuxnas refuseringar av barns läsarbidrag i Folkskolans 
Barntidning 1902-1903 som ett uttryck för pedagogiken i det 
barnkulturella? 
 

 

Catharina Hällström 

 

 

En berättigad undersökning 

Enligt historikern John Tosh (2000) är tidningar som tidsspeglar en viktig 

primärkälla att studera. Med obetydlig tanke på eftervärlden har de givits ut i 

olika former med ett syfte att informera, påverka eller underhålla. Johan 

Asplund beskriver i textsamlingen Ett ostämt piano är hemskt hur han undersökt 

ett antal refuserade kulturartiklar inskickade till redaktionerna på Dagens 

Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet 1982-1983. Inledningsvis 

hade Asplund en hypotes om ”refuserna” 

 
Vad allt bör inte ett par hundra refuserade skribenter runtom i Sverige ha 
åstadkommit! Vilka kuriositeter bör inte här ligga på lut! Materialet skulle 
kunna vara politiskt brännbart. Hittills har man inte haft någon insyn i 
kulturredaktionernas verksamhet (1984, s. 116-117). 
 

Resultatet av Asplunds undersökning blev dock inte det förväntade, vilket jag 

återkommer till nedan. Hans mindre studie hade ett berättigande ansåg Asplund, 

då han i någon utsträckning försökte ”fastställa spåren av en verksamhet som 

inte efterlämnar några spår” (ibid, s. 120). Asplunds undersökning har inspirerat 

mig att lyfta fram en annan redaktions refuseringsverksamhet; den tidiga redak-

tionen på barntidningen Folkskolans Barntidning, sedermera Kamratposten.  
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Som forskare i kulturpedagogik uppfattar jag att pedagogikvetenskaplig 

forskning till stor del handlar om studiet av villkor, former och processer i såväl 

”medveten påverkan” som hur påverkan sker i varierande sammanhang utanför 

formella institutioner. I olika studier försöker jag med utgångspunkt från ett 

generellt barnkulturpedagogiskt forskningsintresse att förstå villkor för såväl 

äldre som samtida barnkulturella aktiviteter, framförallt ur barns perspektiv. 

Innebörden av barnkulturens pedagogik ”är då barnkulturens möjligheter får 

barnen att utvecklas” som Birgitta Qvarsell (1991) uttrycker det i en diskussion 

om hur pedagogik i barns kultur kan ”förstås i termer av villkor för utveckling” 

(ibid, s. 61). I syfte att fånga pedagogiken i det barnkulturella arbetar jag med 

analytiskt öppnande begrepp såsom utvecklingsuppgifter, eller kulturrelaterade 

essentiella utmaningar, och meningserbjudanden, eller handlingsinbjudanden.  

 

Utvecklingsuppgifter samt meningserbjudanden har sitt ursprung i socialisa-

tions- respektive perceptionspsykologisk teoribildning men har omtolkats och 

vidareutvecklats till kulturpedagogiskt användbara redskap av främst Qvarsell 

(1988) i olika studier, senast i en undersökning om barns globala kulturarbete 

(2007). Som en del av studiet om villkor för barns kulturella aktiviteter finns i 

denna artikel ett specifikt forskningsintresse av att belysa på vilka sätt barn 

historiskt tillåtits uttrycka sig inför andra barn i ett barnkulturellt forum för drygt 

ett sekel sedan. Folkskolans Barntidning var en medieprodukt med omfattande 

geografisk spridning bland dåvarande folkskoleelever. Under mitt pågående 

avhandlingsarbete analyseras barns röster i historiska och samtida insändartexter 

författade av barn. Texten nedan handlar om barns historiska röster men inte 

genom deras egna utsagor, utan i glimtar via vuxna. I en diskussion om barns 

röster i historiska källor hävdar Harry Hendrick att:  

 
It well may be that their voices will always be muffled to a certain extent, and 
much of what they said in the past will have to be heard through adult 
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conversations, just as their actions will have to be recorded through association 
with grown-ups (2000/2004, s. 43). 
 

Empirin i följande text utgörs av en ”adult conversation” i meningen en redak-

tions kommentarer till barnförfattare avseende refuserade bidrag under åren 

1902-1903. Asplund ger inget skäl till val av undersökningsperiod i sin text. 

Mitt val av nedslag härstammar från att jag har kompletta årgångar från 1902 

och 1903 i min ägo. Ytterligare skäl är att tidskriften, som grundades 1892 och 

införde ”Prenumeranternas afdelning” 1893, hade hunnit få en etablerad form 

efter ett första utgivningsdecennium vilken prenumeranterna sannolikt var 

förtrogna med. Dessutom behandlar Sonja Svensson (1983) kortfattat några 

refuser publicerade i tidningens ”Breflåda” från samma period i Läsning för 

folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892-1914. Asplund och 

Svensson lägger in olika innebörder i substantivformen ”refuser”. Asplund avser 

den text som refuserats, Svensson de kommentarer dåvarande redaktion publi-

cerade i ”Breflådan” där skäl till avvisningarna framkommer. Jag ansluter mig 

till Svenssons sätt att benämna refuser som publicerade kommentarer från redak-

tionen till barnläsarna. Svensson intresserar sig för tidningen i sammanhanget 

periodisk barnlitteraturutgivning.  

 

Min utgångspunkt är pedagogiken i det barn-kulturella i termer av på vilka sätt 

redaktionen erbjöd respektive avvisade barn-författarnas/barnläsarnas deltagan-

de i den avdelning som explicit uttrycktes som ”Prenumeranternas afdelning”. 

Om man betraktar insändaravdelningen som en socialisationskultur kan en 

utvecklingsuppgift bland de historiska barnen ha varit att såväl ”göra” texter till 

avdelningen som att ”begripliggöra” olika villkor för medverkan. Jag uppfattar 

därmed att refuserna erbjuder insikt i redaktionens syn på barns intryck och 

avtryck, men de fångar också indirekt barn-prenumeranternas uttryck strax efter 

förra sekelskiftet. 
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Kasserat av pappersvargen 

Folkskolläraren Stina Quint grundade Folkskolans Barntidning 1892 och var tio 

år senare dess redaktör på heltid. En av orsakerna till barntidningens framgång 

var hennes ”osedvanligt goda kontakter” med de unga läsarna menar Svensson 

(1983, s. 11), en kontakt som till stor del berodde på den långa erfarenhet Quint 

hade från sin tid som lärare. Tolv års tjänstgöring ”hade lärt SQ mycken hand-

fast barnpsykologi och gett henne förmågan att tala till barn med auktoritet, 

värme och t o m humor” skriver Svensson (ibid, s. 141). Även Kent Hägglund 

(2006) framhåller Quints öppna och okonventionella kontakt med barnläsarna. 

Från det första numret av Folkskolans Barntidning riktade sig Quint i olika 

”Tomtebref” till barnläsarna under pseudonymen Nisse Tidningstomte. Som 

nämnts ovan infördes en avdelning för prenumeranternas stoff 1893. Från 

1893/24 finns följande text under rubriken ”Prenumeranternas afdelning”:  

”(För att efterkomma en önskan hos många våra prenumeranter intaga vi denna 

afd. i hvilken de bästa af de bidrag, våra små läsare tillsända oss, skola införas)”.  

 

Förutom i tomtespalten kommunicerade även Quint med prenumeranterna i den 

ovan nämnda ”Breflådan”. ”Breflådan” avslutade ofta insändaravdelningen, och 

det var också här som kommentarer till de avvisade barnförfattarna publi-

cerades. Till skillnad från ”Tomtebrefen” skriver Svensson att tonfallet i brev-

lådans refuser ibland var ”mycket rakt på sak” (1983, s. 143). Man kan också 

fråga sig hur varmt och humoristiskt tilltalet är i följande fem direktciterade 

refuser ur 1902 och 1903 års publikationer: 

 
Ruth H. Nej, dina verser åt pappersvargen, d v s papperskorgen upp. Ser du, det 
är inte så lätt att skrifva sådana verser, att de kunna få den höga äran att komma 
in i er egen tidning. I den är endast ”det bästa godt nog”. När du blir stor, kanske 
du kan skrifva vers, som duga att komma in. (Folkskolans Barntidning 1902/01) 
 
Gunnar P. Något om lapparne och renen har du ju skrifvit ganska bra, men 
andra ha skrifvit mycket bättre, och mycket mera om samma sak, så vi tro, att 
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tidningens läsare ha reda på allt det där förut. Pappersvargen åt därför upp både 
ren och lappar. (Folkskolans Barntidning 1902/01) 
 
Emil Karlsson. Tack för bref och verser, som kanske fått komma in, om vi haft 
riktigt godt om utrymme – men se det är det alltid ondt om i er tidning – därför 
fick den lilla flickan springa direkt från ”stenen” ned i papperskorgen. 
Profbladet, ni bad om, är redan på väg. (Folkskolans Barntidning 1902/29) 
 

Herman Hjelm. Vi mottogo före jul er lilla julhymn, men vi kunde ej få någon 
aldrig så liten plats för den. (Folkskolans Barntidning 1903/03) 
 
Einar Högfors. Ja, ”Den stygga princessan”, sagan, som du diktat är ju rätt bra, 
eftersom du bara är nio år. Men, ser du, den kan ändå ej få komma in i 
tidningen, för då skulle tusen andra små diktare också ha rätt att få in, hvad de 
skrifvit, och hur skulle vi då få plats med annat? När du blir stor, är det tids nog 
för dig att i tryck få se något av hvad du då kan ha skrifvit. 
(Folkskolans Barntidning 1903/15) 
 

En avvisad insändare är underkänd och i refuserna fick barnförfattarna reda på 

varför de bokstavligen kasserats av pappersvargen. Utifrån Michel Foucaults 

teorier om olika utestängningsprocedurer kan man uppfatta redaktörens refuser 

som en form av censur och en del av vuxnas synliga maktutövning gentemot 

barn. Med Foucaults terminologi ”beskärs” barns texter på det språkliga planet 

och ”förjagas ur skrifterna” (1976/2002, s. 43). I refuserna ovan framkommer 

således olika kulturella villkor för barns medverkan; vänta med sago- och vers-

skrivande tills de vuxit upp, förändra innehållet i textbidragen, förstå att ut-

rymmet i tidningen sällan omfattar barns egna sagor och dikter, att inordna sig 

inom den normativa mall för ämnesval och form som var rådande i avdelningen. 

Här gällde sålunda för barnförfattarna att uppfatta sig som human becomings 

snarare än human beings (Lee 2001, Halldén 2007), att se ett avvisat kultur-

skapande som en förberedelse för framtida skrivande. Janusz Korczak, den 

polske barnläkaren, författaren och pedagogen som givit inspiration till FN:s 

konventionen om barnets rättigheter (1989), menade att vuxna ständigt försöker 

forma om barn från växande medmänniskor till framtida projekt. Vuxna, skriver 
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Korczak (uttryckligen pedagoger), har ett privilegium ”att iaktta barnen, inte sig 

själva, att lägga märke till barnens brister, inte sina egna” (1929/1998, s. 61). 

Som vuxna, menar Korczak, känner vi ”vägarna som leder till framgång, ger råd 

och anvisningar” (ibid, s. 19). Det verkliga livet för barn ”kommer att börja på 

allvar först så småningom, någon gång i framtiden” (ibid, s. 47). 

 

Som att skriva i vatten   

En annan form av underkännande är kommentarer till en pojkes teckning 

föreställande Nisses medhjälpare, katterna Trisse och Tulle. Martin H skickade 

in och fick sin teckning publicerad, med åtföljande kritiska anmärkning från 

redaktionen: 

 
Martin H. har skickat till oss denna teckning, som skall föreställa Trisse och 
Tulle spelande fiol. Men Trisse och Tulle tycka inte, att de äro sig lika på 
Martins teckning, och det tycker inte vi heller. Nu kan ni andra få skrifva till oss 
och kritisera, d.v.s. tala om, hvad det är för fel och brister i Martins ritning. 
RED. (Folkskolans Barntidning 1903/31) 
 

De kommentarer som barnläsarna eventuellt skickade in till redaktionen på 

Folkskolans Barntidning publicerades inte i tidningen. Därmed ser man inte hur 

prenumeranterna tolkade Martins teckning och redaktörens nedlåtande formule-

ring, eller om de uppfattade redaktörens uppmaning att kritisera som erbjudande 

och utmanande. Man kan också ställa sig frågan hur Martin upplevde såväl 

kritik som uppfordran till övriga barnläsare. Barns bildskapande är en social och 

kulturell aktivitet enligt Eva Änggård (2005). Martins teckning byggde på de 

”Tomtebref” redaktören tidigare tillhandahållit i tidningen. Med utgångspunkt 

från dessa skapade Martin en grafisk bild med symboler och tecken vilka ingick 

i sammanhanget publikationen och dess ”prenumerantafdelning”. Martin måste 

ha varit så pass nöjd med bilden att han skickade in den till redaktionen för 

publicering. Och redaktören publicerade men påtalade endast de fel och brister 

som Quint menade fanns i Martins teckning. Hans grafiska handling avvisades 
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således, men inte nog med det. Med teckningen som exempel på bristande 

förmåga att kunna återge Trisse och Tulle, anmodades övriga barn inom 

Folkskolans Barntidning-kollektivet att kritisera ett annat barns bilduttryck. 

Detta förfarande har stora likheter med lärare vilka under min skoltid kunde 

högläsa en elevs uppsats inför kamraterna i syfte att exemplifiera en, enligt 

läraren, illa författad text. Troligtvis kan inte vare sig Martin H eller tidigare 

skolelever ha uppfattat vuxnas agerande som inbjudande till handlingen ett 

fortsatt skapande i text och bild. 

 

I ytterligare nummer av tidningen fortsatte redaktören att tydliggöra villkor för 

publicering av barns insända texter. Quint uttryckte sig enligt följande när hon 

avvisade tre läsarbidrag: 

 

Arvid N. Ja, snart ska ni få taflor af både katter och hundar i er tidning, men inte 
blir det till er berättelse, det är den ej värd. (Folkskolans Barntidning 1902/07) 
 

Anna H. Ja, ni ska se till att förbättra ”Lilla Maja” så, att hon möjligen kan 
duga. (Folkskolans Barntidning 1902/07) 
 
Meg Marinton.  Fast du ber ”så vackert”, kunna vi ändå inte tillåta, att dina 
dumma små yrhättor få visa sig i tidningen, där de ej skulle kunna vara hvarken 
till glädje eller till nytta för någon. De måste uppfostras lite bättre först! 
(Folkskolans Barntidning 1903/13) 
 
Utifrån refuserna förstår man att barnen önskade illustrationer av katter och 

hundar i tidningen samt att de berättelser de skickat in inte tilltalade redaktören. 

Flickan Meg försökte göra motstånd mot tidens etablerade syn på välartade barn 

i sin text om yrhättorna och kom med en alternativ tolkning som dock bestämt 

avvisades av redaktören.  ”Att skriva och bli refuserad är som att skriva i vatten” 

menar Asplund (1984, s. 129). Hur de avvisade barnförfattarna upplevde ton-

fallet i refuserna vet vi inte mycket om. Möjligen uppfattade de inte avdelningen 

som inbjudande, erbjudande och angelägen med utgångspunkt från redaktörens 
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kritik, snarare ”motbjudande”. I syfte att se om de barn som avvisades gjorde 

nya och mer lyckosamma försök att medverka har jag studerat insändarnas 

signaturer i publikationer från 1902 till 1907. Jag räknade med att barnen som 

refuserades 1902 inte läste eller skrev till tidningen längre än under en fem-

årsperiod, därefter ”växte” de sannolikt ur tidningen. Barnens namn figurerar 

dock inte igen. Istället fann jag andra flickors och pojkars signaturer publicerade 

vid upprepade tillfällen, främst av ”hufvudbrykaraktär”. Dessa barn hade av allt 

att döma ”begripliggjort” de kulturella villkoren för medverkan, sett avdelningen 

som erbjudande och därmed utmanats att återkomma med nya liknande bidrag. 

De återkommande barnens bidrag utgjorde sannolikt också förebilder för 

blivande barnförfattare. Inte bara hemmet, gården och gatan förser barn med 

förebilder skriver Korczak (1929/1998).  

 
Barn talar som de lärt sig i sin omgivning, ger uttryck åt åsikter, imiterar gester, 
följer exempel. Det finns inte något sådant som ett obesmittat barn, alla är mer 
eller mindre påverkade (ibid, s. 65). 
 

Barns textbidrag ingår således i en ”dialog” med övriga barns läsarbidrag i 

betydelsen att barn såväl påverkas av andra barnförfattares texter i sitt skrivande 

som att de, mer eller mindre medvetet, vänder sig till redaktion och prenu-

meranter när de skapar nytt insändarmaterial. 

 

En barnkulturpedagogisk insikt 

Asplund fann till sin förvåning ingenting sensationellt i de refuser han 

undersökte: 

 
Sanningen om kultursidans baksida är att man där inte återfinner några 
kuriositeter./…/Detta är naturligtvis oroväckande. Det tycks inte jäsa uti i landet 
– varken av missnöje eller av egendomliga infall./…/Kultursidans baksida är på 
sätt och vis ointressant. Men det visste man ju inte (1984, s. 119-120). 
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Vad framkommer i min mindre empiriska undersökning? Är resultatet av 

barnkulturhistoriskt intresse? Jäste det bland barnen, kom de med egendomliga 

infall? Ja, det kanske inte jäste, men egendomliga infall förekom, vilka dock 

effektivt ”förjagades ur skrifterna”. Olika villkor påverkar innehållet i barns 

läsarbidrag men de bidrar också till att barn inte skickar in texter och bilder till 

redaktionen, vilket är en viktig barnkulturpedagogisk insikt. Av redaktören fick 

barnen reda på vad som inte dög i deras tidning avseende texters form och 

innehåll. Prenumeranterna förstod att Quint främst ville ha bidrag i form av 

gåtor, rebusar, anagram och dylikt. De hufvudbryproducerande barnen gjordes 

sålunda till förebilder för övriga barnläsare/barnförfattare. Barnen inordnade sig, 

”begripliggjorde” villkoren, och ”gjorde” material som lämpade sig inom den 

socialisationskultur vilken var rådande i avdelningen. I både ”Tomtebref” och 

”Breflåda” tackar Quint upprepade gånger prenumeranterna för den stora mängd 

”hufvudbrybidrag” som strömmar in till redaktionen. Resultatet visar därmed att 

barnen tydligt anpassade sig till den pedagogik som utövades i insändar-

avdelningen som barnkulturell arena.  

 

För att återknyta till artikelrubrikens frågetecken; Vuxnas refuseringar av barns 

läsarbidrag kan förvisso uppfattas som pedagogiken i det barnkulturella men, 

och detta men är väsentligt, inte ur de avvisade barnförfattarnas perspektiv. Med 

största sannolikhet var barns perspektiv inte heller önskvärt i redaktionens 

tidning för barn. Diskrepansen lyfter fram det evigt pågående dilemmat inom all 

verksamhet som rör barn: skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv 

(Pedagogisk Forskning i Sverige 2003/1-2). Denna skillnad måste ständigt 

uppmärksammas och aldrig förlora sin giltighet! 
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